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Resumo

     A pesquisa teve como objetivo reconstituir a História da Esquerda em Goiás e suas 
relações com o regime militar de 1960 a 1979. A problemática foi o questionamento da 
presença ou não de uma ação subversiva importante no Estado. E se verificado essa ação 
constatar seus pontos de atuação. 
     As relações entre a Esquerda em Goiás e o Regime Militar foram marcadas por tensões, 
resistência e conflitos diretos. O estudo baseou-se na análise histórica e utilizou, sempre 
que possível, sugestões oferecidas pela análise do discurso. Como o objeto de estudo fosse 
um tema da História da Esquerda, foram utilizados contribuições de textos afins. Outras 
fontes que foram utilizadas: Arquivos Dops-Go, SIC-PC, IHG, e diversos jornais.
     A metodologia adotada foi a análise dos discursos, manifestos e publicações das 
Esquerdas em Goiás como resistência ao regime e suas propostas de implementação de seus 
objetivos colocando-os em choque com os métodos e técnicas de repressão a "elementos 
nocivos à ordem nacional".
     Fazendo um contraponto com os textos produzidos por Daniel Aarão, Ridenti, Carone, 
sobre a ação da Esquerda no Brasil  e autores que trataram o tema da Esquerda em Goiás 
foram encontrados três eixos de discussão responsáveis pelos três capítulos desse trabalho.
     Quadro Geral da Esquerda no Brasil, Quadro Geral da Esquerda em Goiás e  Métodos e 
Técnicas de Repressão. A Esquerda no Brasil já criava projetos de desenvolvimento 
socialista no país antes do advento do regime militar. Contudo, com o tempo, a Esquerda se 
faccionou muito devido à divergências internas (a respeito de linhas teóricas a serem 
seguidas) e a forte repressão militar (pós-golpe 64) empurravam cada vez mais um maior 
número de facções da esquerda para a proposta da revolução armada. As Esquerdas em 
Goiás optaram, seguindo tendências nacionais aos dois principais tipos de revolução social. 
A pacífica (PCB) e a armada (PC do B, VAR, POLOP, entre outras). Essas facções se 
inseriram aos poucos em movimentos populares. Isto foi um ponto de controvérsias 
acirrando o conflito com o regime militar e abrindo espaço para uma ação subversiva 
significativa no Estado.
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Introdução

            

     Este estudo visa construir um quadro geral da Esquerda em Goiás nas décadas de 60 e 70 a partir 

das relações entre repressão e  os "grupos subversivos". Minha intenção é dar minha contribuição 

para a reconstrução da história da esquerda em Goiás fazendo interpretações à partir da relação 

entre órgãos de repressão e ação política da esquerda em um momento da história brasileira. Isto 

porque alguns aspectos da Esquerda em Goiás já foram trabalhados em algumas obras sempre 

privilegiando o PCB e o PC do B. São inquestionáveis a relevância e a importância das duas facções 

da esquerda acima citadas, porém, percebe-se uma lacuna quanto à atuação das demais facções da 

Esquerda que atuaram em Goiás, além da falta de um guia das atuações dessas facções pelo Estado.

     Acredito também que neste momento em que vivemos uma releitura da história da Esquerda não 

só em Goiás, mas também no Brasil meu trabalho poderá oferecer ao debate uma contribuição, 

embora que modesta. Modesta porque com o passar do tempo a proposta original (um quadro geral) 

se mostrou  cada vez mais distante. O plano original era a composição do Quadro Geral da 

Esquerda em Goiás contaria com a presença das fontes oficiais e oficiosas dos dois lados do 

conflito, incluindo-se aí depoimentos orais da maioria dos envolvidos. Cabe ressaltar que os dois 

lados são: o Estado Militar no pós-64 (especialmente os órgãos de repressão política) e as facções 

da Esquerda existentes em Goiás e no Brasil. 

     Este é um trabalho simples e seu cunho é basicamente histórico-documental. Pretendi recuperar 

de forma sistemática as principais ações das facções de esquerda em Goiás que em suas ações 

teriam “levantado um cerco” à cidade de Goiânia com a finalidade de auxiliarem assim na 

promoção do movimento revolucionário com vistas a implantar o socialismo no Brasil esclarecendo 

acontecimentos até então confusos, resgatando outros, inéditos ou esquecidos e relacionando outros 

tantos somente conhecidos em linhas específicas.
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     Pretendo também averiguar a existência de fases de repressão aos grupos da Esquerda sejam eles 

radicais ou não e a quem inicialmente essas fases atingiam. Em todo o trabalho tive a preocupação 

de procurar compreender qual o discurso oficial da época, tanto do governo quanto dos 

esquerdistas. Ao final propus algumas reflexões à respeito  desse discurso oficial.

     Como referência teórica relativo à atuação da Esquerda  em Goiás recorri a três obras que 

considero mais expressivas e abrangentes levando-se em conta o tema proposto. O Partido 

Comunista no Brasil (1945-1947): Suas Propostas na Região Centro-Oeste de Lúcia Helena Rincon 

Afonso (dissertação de mestrado defendida em 30.04.82), A esquerda em Armas: História da 

Guerrilha do Araguaia (1972-1975) de Romualdo Pessoa Campos (dissertação de mestrado 

defendida em 21.02.95) e Se as Paredes da Catedral Falassem, de Terezinha Duarte.

      Rincon realizou um estudo da situação do Partido Comunista em Goiás entre 1945 e 1947, 

iniciando com o histórico do PCB e seu respectivo quadro referencial ideológico. Analisou depois a 

visão dos comunistas a respeito da situação econômica brasileira, principalmente a agrária, situando 

os parâmetros de classe por eles utilizados e continuou abordando a visão ideológica dos 

comunistas na região principalmente através dos textos do jornal "O Estado de Goiás" de 1945 e 

1946. A conclusão  chegada pela autora enfatiza o papel desempenhado pelo jornal acima citado,  

revelando um caráter reformista da linha do Partido. 

     Campos analisou o contexto histórico em que viveu o Brasil entre os anos de 1961 a 1968, 

quando o governo do presidente João Goulart, marcado pela  pressão dos setores conservadores, 

viveu momentos de crises, tomando medidas populistas que desagradaram a vários setores. Com o 

golpe militar de 1964, partidos e organizações de esquerda passaram a agir clandestinamente, 

estabelecendo táticas de luta para derrotar a ditadura e implantar um governo popular e 

revolucionário. Inspirados nas idéias e experiências de lutas da URSS, China e Cuba, procuraram 
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implementar aqui no Brasil formas de lutas semelhantes; a guerrilha foi o caminho utilizado, nas 

cidades e  no campo. 

     Dentre as organizações de esquerda, duas se destacavam: O PCB e o PC do B. O PCB optando 

por uma transição pacífica, seguindo as novas orientações da URSS; enquanto o PC do B, 

criticando o pacifismo e "reformismo" que dominava vários segmentos comunistas, optava pela luta 

armada, aderindo às idéias de Mao Tsé Tung, de guerra popular prolongada. 

     Estes fundamentos foram aplicados pelo PC do B no sul do Pará e no norte de Goiás (atualmente 

Tocantins), desde a muito tempo regiões com focos de conflitos de terras. Em abril de 1972, sem 

que os militantes comunistas estivessem devidamente preparados, o Exército chegou à região, ao 

descobrir que ali se preparava um movimento guerrilheiro. A reação ocorreu, incluindo prisão e 

tortura. Essa reação   não atingiu apenas os guerrilheiros, mas também centenas de moradores 

suspeitos de ajudarem a guerrilha. A guerrilha se estendeu até o final de 1974, e somente em janeiro 

de 1975 as tropas federais abandonaram a região, deixando-a vigiada para evitar manifestações de 

apoio à guerrilha, ou à constituição de novos núcleos guerrilheiros.

     A presença na região de agentes da comunidade de informação manteve o clima de terror que 

reinou durante todo o período da guerrilha. Agentes pastorais, padres, lideranças camponesas eram 

constantemente vigiados e intimidados caso desenvolvessem qualquer ação política. Ao mesmo 

tempo em que mantinha essa vigilância, o sistema repressivo da ditadura visou a direção do PC do 

B, partido que dirigiria a guerrilha e que teve sua direção praticamente destruída em 1976.

     O trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro, procuro apresentar ao leitor um quadro 

geral da história política nas décadas de 60 e 70. No segundo capítulo foi feito um levantamento 

histórico pormenorizado das ações dos grupos de esquerda em Goiás no período proposto. 

Concentro-me em duas facções  da esquerda em Goiás: o PC do B e o PCB, baseado em farta 
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documentação. No terceiro capítulo faço uma explanação dos métodos e técnicas de repressão 

utilizadas pela polícia política em Goiás. 

     As principais fontes com as quais trabalhei foram: Arquivo Amália Hermano do Instituto 

Histórico Geográfico de Goiás onde retirei inúmeros artigos publicados nos jornais oficiais do 

Estado para  contraporem-se aos demais documentos encontrados no DOPS-Go e na Polícia Civil.          

Arquivos do DOPS-Go em poder da Universidade Federal de Goiás onde retirei grande parte da 

documentação que serviu como uma das bases de interpretação da relação facções de esquerda com 

os organismos de repressão, assim como também pude analisar a atuação desses mecanismos de 

repressão. Arquivos da Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia de onde retirei 

os dados relativos a prisões de presos políticos, as datas, os locais as profissões dos envolvidos e 

supostamente envolvidos em "atividades subversivas" que ajudou-me a traçar um mapa das 

atuações das facções da esquerda pelo Estado. Jornal O Popular de maio a outubro de 1965 e de 

maio de 1979 a março de 1980; Jornal Cinco de Março; Jornal Folha de Goyaz e Jornal Opção.

      Para compor a História da Esquerda em Goiás fiz o cruzamento de informações entre os 

arquivos estudados. Também cruzei informações, no caso dos arquivos do DOPS-Go e da Polícia 

Civil, dentro dos próprios arquivos a fim de encontrar possíveis incongruências. Os arquivos do 

DOPS-Go mostraram-se especialmente úteis ao conterem em suas pastas cópias de panfletos, 

jornais, atas, manifestos de partidos políticos e indivíduos que segundo o ideal dos agentes 

ameaçavam a segurança nacional. Também é muito importante explanar sobre os métodos e 

técnicas de busca e apreensão de indivíduos, taxados como subversivos pelo governo militar. 

Durante muitos anos a atuação dos órgãos de repressão foi demasiadamente enfocada nas ações de 

caráter físico imediato, ou seja no combate aberto entre polícia e indivíduos subversivos. 

     Em hipótese alguma pretendo desvalidar esses estudos por vezes carregados de uma narrativa 

que leva o leitor a se colocar de um dos lados do conflito. A violência física ocorreu sim e em larga 
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escala.  Esse uso abusivo do caráter repressivo das instituições públicas  serviu como um dos 

agentes catalisadores precipitando assim o fim da própria ditadura militar. Contudo, paralelamente a 

esses fatos, os órgãos públicos encarregados do controle da população desenvolveram um extenso 

trabalho de vigilância, monitoramento e incursão nos inúmeros núcleos de indivíduos taxados como 

subversivos em todo o país. 

     As hipóteses que serão comprovadas no decorrer do trabalho são as seguintes: em Goiás, no 

período analisado havia duas facções da Esquerda que dominavam o cenário local o PCB e o PC do 

B. Além dessas duas facções estavam presentes no Estado outras como a ANL (oriunda de um 

"racha" no partidão), o MR-8, a POLOP, a VAR-PALMARES, o Grupo Tiradentes entre outros. Ao 

observarmos essas facções podemos obter uma  distinção básica entre elas. O PCB e o PC do B 

(considerando que esta facção criou-se a partir de um dos vários rachas que houveram no PCB à 

nível nacional) que possuíam uma raiz histórica, um trabalho partidário sendo desenvolvido no 

Estado desde o tempo de Pedro Ludovico  - fato que inclusive levou a pesquisadores em trabalhos 

anteriores a considerar Ludovico como um esquerdista - e outras facções que não possuíam uma 

raiz histórica de trabalhos em Goiás como o MR-8, a VAR-PALMARES e a POLOP grupos que 

vieram de fora do Estado. Os grupos "de fora" vieram principalmente do estado de São Paulo e 

estabeleceram seus núcleos em Goiás após o golpe militar. O plano dos grupos "de fora" era cercar 

a capital do Estado com o objetivo de promoverem sua revolução armada (esses grupos seguiam as 

mais variadas tendências revolucionárias destacando-se a linha maoísta (com pequenas alterações 

como defendia o PC do B) e a guevarista.  Além disso essas facções pretendiam usar a capital do 

Estado e as cidades do interior como bases para um futuro avanço sobre a capital do país, por isso 

Goiânia assumiu uma posição estratégica importante e tantas facções "de fora" vieram pra capital 

do Estado de Goiás. Outra hipótese é a presença de fases de repressão onde ocorreram perseguições 

a um determinado tipo de facção da Esquerda. Ao todo ocorreram três fases: inicialmente logo após 
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o golpe de 64 os mecanismos de repressão perseguiram muito os membros do grupo que havia 

fixado raízes em Goiás a um bom tempo o PCB. Quando o objetivo de desestruturar a facção foi 

alcançado, partiram para o combate ao movimento estudantil e posteriormente aos grupos da 

esquerda que pregavam a revolução armada como o PC do B no caso da Guerrilha do Araguaia, do 

MR-8, da VAR-PALMARES entre outros. Quando esses grupos da esquerda armada foram 

desestruturados os organismos de repressão novamente voltaram sua atenção para o PCB.
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  Capítulo I - Quadro Geral da Esquerda no Brasil
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1.1 A Esquerda Brasileira antes de depois de 1964

     Alguns partidos e movimentos de esquerda atuavam expressivamente ao cenário político 

brasileiro no início dos anos 60. Predominava o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que, 

embora ilegal, viveu seu apogeu naquele período, quando contou com muitas adesões e suas 

idéias influenciaram a luta política e sindical, e até mesmo as diretrizes do próprio governo 

federal. As propostas do PCB, que poderiam ser chamadas de nacional-reformistas, 

influenciavam vários setores sociais, mesmos  os que não militavam no Partido. Buscava-se 

realizar a "revolução burguesa" no Brasil, pois a sociedade brasileira ainda apresentaria 

características feudais, ou semi-feudais, no campo, entravando o desenvolvimento das forças 

produtivas capitalistas. Os setores feudais dominantes contariam com um forte aliado para 

manter o atraso relativo da economia, o imperialismo, a quem não interessa o desenvolvimento 

autônomo da nação brasileira. Dessa forma, a grande tarefa dos comunistas seria juntar as suas 

forças às da burguesia nacional e de outros setores progressistas para levar a cabo a revolução 

democrático-burguesa no Brasil, etapa necessária para a emancipação da classe trabalhadora. 

Esse raciocínio estás desenvolvido, por exemplo, na Resolução Política do V Congresso do 

PCB, de 1960.1

     Com a posse de João Goulart , a ideologia do PCB parecia encontrar uma base real de 

sustentação política. Os comunistas viam em seu governo um passo importante para a libertação 

do país. Como disse  Ridenti:

                                                          
1 VINHAS, Moisés. O Partidão, 1982, p.32
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O chamado populismo de esquerda e o PCB tinham muitos pontos de 

contato, ambos reivindicando a libertação do povo para a construção de uma 

nação brasileira, independente do atraso feudal remanescente no campo.2

     Duas correntes surgiram no início dos anos 60 como uma alternativa ao ideal político do 

PCB. A Ação Popular (AP) e a Organização Revolucionária Marxista - Política Operária 

(POLOP). A POLOP3 discordava dos ideais do PCB. A POLOP defendia uma revolução por via 

não pacífica enquanto o PCB defendia uma revolução social pacífica, sem o uso de armas e 

violência. Já a AP segundo Ridenti surgiu em 1962 como organização autônoma, implantada 

principalmente no movimento estudantil, onde manteve a diretoria da União Nacional dos 

Estudantes e de muitas entidades durante os anos 60. A AP defendia uma "terceira via" de 

revolução social. Defendia implantação  de uma política que não fosse nem capitalista ou 

socialista, ou como dizemos hoje um capitalismo social.

                                                          
2 RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira, Unesp, São Paulo, 1993, p.26
3 Organização política revolucionaria formada em fevereiro de 1961 principalmente por elementos vindos                                                                
da Liga Socialista – organização influenciada pela teórica marxista alemã Rosa Luxemburgo -, por ex-
militantes trotkistas e por ex-militantes comunistas. Constituída essencialmente por estudantes e 
intelectuais e possuía suas bases principais em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tinha por objetivo 
criar condições para o surgimento de um partido revolucionário da classe operária. Destacou-se por suas 
análises críticas sobre o processo de desenvolvimento da sociedade brasileira e pela influência que exerceu 
sobre outros grupos marxistas.
Ainda nos primeiros anos da década de 60, a Polop defendia a tese de que a burguesia era incapaz de 
resolver os problemas graves com que se defrontava a sociedade brasileira e que não seria através de 
simples reformas das estruturas vigentes que os problemas do país teriam soluções. Opondo-se por 
conseguinte tanto aos grupos nacionalistas como o PCB, considerava que a revolução brasileira haveria de 
ser “uma revolução dos trabalhadores da cidade e do campo sob a direção da classe operária”, uma 
revolução que “não somente” [completaria] as tarefas que a burguesia não executou no poder, como 
também  [criaria] as condições para uma passagem rápida ao socialismo. Em 1967 houve o maior “racha” 
dessa facção. Os líderes da Polop julgavam que naquele ano a situação era propícia para a Polop disputar 
um espaço alternativo na esquerda brasileira e defendendo a luta armada, esse grupo abriu uma dissidência
e, unindo-se a militares expurgados reunidos no Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), iria 
formar a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Na mesma ocasião o grupo mineiro da Polop divergiu 
da direção nacional da Polop e fundou o Comando de Libertação Nacional (Colina). Diante dessas 
dissidências a Polop perdeu metade de seus quadros. A metade restante se aproximou de dissidentes do 
PCB formando a Frente de Esquerda Revolucionária.(In: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, p.2453
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     Junto à AP, a POLOP e o PCB, outros grupos de esquerda atuavam no país. Em 64, havia 

também o Partido Comunista do Brasil (PC do B), o Partido Operário Revolucionário Trotskista 

(PORT), várias dissidências etc.

Tabela ** Grupos Feminino Masculino Total
* ALA 20   105 125
* ALN 76   416 492

AP 127 343 470
* COLINA 8     46 54

CORRENTE 12   62 74
DI-DF 1     33 34
DVP 10 30 40
FALN 4 45 49

* FLNe 0 10 10
G. de 11 0 95 95

* MAR 1 20 21
MEL 2 14 16

* MNR 0 18 18
* MOLIPO 4 6 10

MR-21 0 22 22
* MR-26 0 15 15
* MR-8 30 129 159

MRM 1 6 7
PC do B 47 212 259
PCB 32 655 687

* PCBR 41 176 217
PCR 1 32 33

* POC 41 96 137
POLOP 15 70 85
PORT 21 120 141

* PRT 8 22 30
* RAN 13 25 38
* REDE 4 19 23
* VAR 47 223 270
* VPR 35 110 145
* V. Grupos 59 289 348
* Total da 

Esquerda 
Armada

387 1725 2112

* Total com sexo 
conhecido

660 3464 4124
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* Organizações típicas da esquerda armada urbana.                          
** RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira, p.204-205.
*** Organizações de esquerda no Brasil, conforme o sexo dos processados judicialmente, anos 
60 e 70

     No quadro acima vimos além de uma listagem completa dos grupos de esquerda que atuaram no 

Brasil nos anos 60 e 70 uma proporção interessante quanto à participação de elementos do sexo 

masculino e feminino. Em Goiás temos uma proporção (7:3) semelhante entre homens e mulheres.

     Todas essas facções possuíam pontos de convergência e divergência em suas "cartilhas 

revolucionárias". Baseando-me em uma análise divulgada por Marco Aurélio Garcia em uma série 

chamada "Contribuição à História da Esquerda Brasileira, 1964-1979, ví que é possível separar em 

três grandes correntes ideológicas as divergências entre as inúmeras facções da esquerda que 

atuaram no Brasil nos anos 60. Elas se diferenciavam quanto ao tipo da revolução social que 

queriam promover, quanto ao método de lutar para se chegar ao poder e quanto ao que tipo de 

organização deveriam  estabelecer como base aos seus ideais de revolução. Essas três correntes 

serão vistas no item a Antiga URSS, Cuba e China onde veremos não só as três principais correntes 

mas também as facções da Esquerda no Brasil que optaram por uma delas.

     As idéias revolucionárias disseminaram-se entre as organizações de esquerda. Do radicalismo na 

defesa dessas idéias à radicalização da ação armada contra o regime militar, em busca do 

socialismo, passou-se pouco tempo. O Brasil entrou em guerra consigo mesmo.

     O rumo que cada organização de esquerda seguiu foi variado. Diante da repressão, a esquerda 

ainda encontrou espaço para divergir radicalmente entre si, quanto ao caminho a seguir. As ações 

armadas desenvolveram-se nas cidades e no campo. As cidades se constituíram no centro do 

enfrentamento com a ditadura militar, apesar de o interior ser visto como o espaço propício para 
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luta guerrilheira. Contradições à parte, poucos abandonaram as cidades e seguiram em direção ao 

campo.

     O PC do B não abandonou as ações nas cidades, da forma como postulava a tática da guerra 

popular chinesa. A "linha chinesa" prevaleceu na preparação da Guerrilha do Araguaia, embora a 

assimilação dessa linha tenha se dado com algumas diferenciações para tentar adequar-se à 

realidade brasileira.

     O PCB não abandonou o ideal de revolução socialista gradativa e pacífica mesmo tendo seus 

quadros massacrados pela repressão. O Partido Comunista Brasileiro continuou seguindo fielmente 

as orientações da URSS.

1.2 - De 1964 a 1966

A Ideologia de Segurança Nacional

     Os crimes contra a segurança nacional são os crimes políticos ou contra a segurança do Estado e 

esses crimes sempre foram previstos pelas leis brasileiras. Em 4 de abril de 1935, foi sancionada a 

primeira Lei de Segurança, definindo crimes contra a ordem política e social, a Lei n.38. Essa lei 

inaugurou o critério, que até a o fim da ditadura se manteve que era deslocar para leis especiais os 

crimes contra a segurança do Estado, o que sempre se fez para submeter tais crimes a um regime 

especial de maior rigor, com o abandono de garantias processuais. Segundo o Dicionário Histórico 

Biográfico Brasileiro, outros crimes políticos foram definidos pela Lei n.136, de 14 de dezembro de 

1935, sancionada logo após a revolta comunista de novembro daquele ano. Para o processo e 
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julgamento dos crimes políticos foi instituído o Tribunal de Segurança Nacional disciplinado, 

depois do golpe de 1937, que inaugurou a ditadura do Estado Novo, por diversos decretos-lei. Com 

a redemocratização do país surgiu, em 5 de janeiro de 1953, a Lei n.1.802, definindo crimes contra 

o Estado e a ordem política e social. Essa lei estabelecia a competência da Justiça Militar para 

julgamento dos crimes contra a segurança interna, em geral, eram julgados pela justiça ordinária, 

com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse sistema foi alterado pelo Ato Institucional n.02, 

de 27 de outubro de 1965, que estabeleceu a competência da Justiça Militar para todos os crimes 

políticos (art.8). Em 1967 o Decreto-Lei n.314, que revogou a Lei n.1.802, definindo os crimes 

contra a segurança nacional e a ordem política e social. Esse decreto-lei foi alterado posteriormente 

pelo Decreto-Lei n.510, de 20 de março de 1969 (quando houve a escalada das ações armadas dos 

grupos da extrema esquerda contra o governo), que tornou muito mais severas as disposições da lei. 

O Decreto-Lei n.314, procurou mudar o centro de gravidade nos crimes políticos, incorporou a 

Doutrina de Segurança Nacional, criada na Escola Superior de Guerra, sob inspiração dos norte-

americanos (que estavam no auge da Guerra Fria com os Soviéticos). Essa é a ideologia oficial do 

sistema político militar instaurado em 1964. O conceito de segurança nacional tem como pano de 

fundo a necessidade de se criar condições propícias (entre elas a fim da ameaça comunista tão 

habilmente propugnada pelos norte-americanos) para se alcançarem os objetivos nacionais que 

podem ser resumidos em uma única expressão: a necessidade de elevar o Brasil a potência do 

primeiro mundo. E cabia ao Conselho de Segurança Nacional estabelecer os objetivos específicos 

para se alcançar tal status.

     As condições econômicas, políticas, e sociais contribuíam para que houvesse um novo salto no 

processo de desenvolvimento do capitalismo monopolista. Esse capitalismo monopolista era melhor 

representado pelo “Milagre Brasileiro”. O governo militar tentou manter a crise econômica em 

patamares aceitáveis. Quem engendrou essa política foram dois homens: Roberto Campos e Otávio 
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G. de Bulhões. Essa política econômica tinha três pontos principais. Primeiro, o trabalho deveria se 

subordinar inteiramente ao capital, segundo, o Estado deveria exercer um papel de interventor ativo 

na economia nacional, e terceiro, um novo sistema financeiro tinha que ser criado para atender aos 

dois primeiros pontos. Para melhor situarmos o contexto econômico cabe aqui fazer uma rápida 

explanação sobre os três pontos principais da nova política econômica do então governo. Os autores 

que melhor definiram essa questão econômica no Brasil nesse período foram Moraes e Frederico. 

Segundo eles o primeiro ponto era que deveria haver  a subordinação do trabalho ao capital. Aqui 

deveria ocorrer o aprofundamento do processo de subordinação do trabalho ao capital. O 

movimento dos trabalhadores, e principalmente o movimento dos operários é intensamente 

reprimido e num primeiro momento chega a se estagnar. Junto a isso se soma uma contenção 

salarial significativa. Assim:

“... o salário mínimo cai em cerca de 20% nos três primeiros anos após o 

golpe e a repressão dá sobre o movimento operário e sobre o sindicalismo 

com prisões e cassações de seus representantes políticos”4

“Nos anos de 1964 e 1965, contabilizam-se cassações de direitos 

políticos de 63 dirigentes sindicais e intervenção em 4 confederações, 45 

federações e 383 sindicatos”. 5

Segundo Ianni, também se somam a esses fatores as diversas medidas que legalizam a política de 

contenção salarial, como o controle policial das eleições sindicais, a “lei de greve” (limitando muito 

o direito de greve dos trabalhadores), a lei de acordos salariais, o Estatuto do Trabalhador Rural 

                                                          

4 MANTEGA, Guido, MORAES, Maria. Acumulação monopolista e crises no Brasil,  p.53
5 FREDERICO, Celso. A esquerda e o movimento operário. Vol. 1, p.17
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(aliás, no campo a ação de repressão foi muito intensa fragmentando e dissipando muitas das ligas 

camponesas formadas no Brasil). Para firmar sua posição hegemônica no campo, em 65, a Reforma 

Agrária foi regida pela lógica do capitalismo monopolista.6

     O segundo ponto dizia  respeito ao Estado intervencionista. Após a Segunda Guerra Mundial 

desenvolveu-se no Brasil um modelo de desenvolvimento econômico baseado na perspectiva 

nacionalista (Getúlio). Esse desenvolvimentismo nacional uniu (sob uma forma ou outra) a maioria 

dos segmentos sociais e políticos no Brasil. Contudo, o governo militar criou um novo 

desenvolvimentismo diretamente mais atrelado ao capital especulativo transnacional. Assim, a 

intervenção do Estado é estendida para novos setores e novas políticas. Novos órgãos são criados e 

o tecnicismo ganha espaço no cenário nacional. O processo de tomada de decisões se centralizou e 

se hierarquizou no poder Executivo. Otávio Ianni chamou esse processo de tecnoestrutura estatal 

que desencadearia uma dominação política e uma apropriação econômica mais acentuada. 

     O autor que melhor interpretou o terceiro ponto: a afirmação de um novo sistema financeiro foi 

Goldenstein. Segundo ele  aqui há um processo de reestruturação financeira que procurou ampliar a 

liquidez da economia do Brasil tanto no mercado interno quanto no mercado externo.7 Porém a 

reestruturação não alterou o padrão de financiamento que vigorava no Brasil desde o começo da 

década de 30 que se assentava na obtenção de verbas Estatais ou do capital especulador externo. O 

governo tenta criar um sistema privado de financiamento que em tese, impulsionaria a formação de 

um capital financeiro nacional que seria capaz de assumir o mesmo papel que exercia o capital 

financeiro transnacional no processo de monopolização do mercado interno nacional assim como 

ocorreu em países da América Central.8

                                                          
6 IANNI, 1986, p.229-316

7 GOLDENSTEIN, 1994, p.57-96
8 OLIVEIRA, 1984, p..94
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     Porém isso não deu certo. Primeiramente o governo conseguiu recuperar o seu potencial 

financiador direto e indireto, criando vários fundos e sistemas que facilitaram a captação de renda 

junto à sociedade brasileira. Fez isso criando uma poupança compulsória (FGTS, PIS/PASEP, 

BNH). O governo instituiu  também a correção monetária para proteger seus fundos, os títulos que o 

próprio governo põe no mercado de capitais e o próprio capital para protege-los da inflação. Para 

maximizar o mercado de capitais o governo lançou as ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional) e as LTN (Letras do Tesouro Nacional). Finalmente, o governo lançou uma reforma 

fiscal ampla que resultou na elevação dos impostos pagos diretamente ou indiretamente pela 

população em geral. Além disso, no final da década de 60 o Brasil obteve dinheiro fácil através de 

créditos externos generosos.9

     Quando o golpe de 64 estourou, ocorreram prisões e cassações dos opositores do governo entre 

eles sindicalistas, governadores, parlamentares, alguns militares e principalmente  militantes de 

partidos de esquerda. O AI-1 institucionalizava as ações  governamentais. Neste período houve a 

intervenção em vários Estados da Federação. Essa posição tomada pelo governo militar acabou 

gerando uma união dos diversos setores que apoiaram o golpe e constituíam a base de apoio inicial 

dos militares. Destacam-se nesses segmentos muitos governadores, as lideranças de dois dos 

maiores partidos políticos conservadores – a UDN e o PSD – militares e imprensa.

     A idéia de uma intervenção militar de caráter moderador foi o que determinou a escolha de 

Castelo Branco para ocupar a presidência. Seu nome foi indicado por vários governadores que 

apoiavam o golpe entre eles Mauro Borges, Magalhães Pinto, entre outros. De acordo com vários 

depoimentos dados por oficiais militares que participaram do golpe de 64, os motivos principais que 

                                                          

9 OLIVEIRA, Francisco de. Acumulação monopolista, Estado e urbanização, p.94
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impulsionaram tal ato foram o anticomunismo e a suposta necessidade de combate à corrupção e a 

constante necessidade de manter a disciplina dentro das forças armadas. O anticomunismo era uma 

idéia bem ampla. Todos os setores políticos ligados ao comunismo ou ao marxismo eram 

perseguidos. Os sindicatos – tanto no campo, quanto na cidade – foram vistos como antros de 

subversivos, os partidos de esquerda como o “comunismo encarnado”, o movimento estudantil era 

visto como “antro de aspirantes ao comunismo” devido ao fato de várias lideranças estudantis 

estarem direta ou indiretamente ligados às idéias esquerdistas. As entidades culturais e a 

intelectualidade eram vistos também como comunistas. Voltando ao combate à corrupção vemos 

que, como em outras tentativas, não surtiu efeito. O clientelismo enraizado em nosso país desde seu 

“descobrimento” estava presente dentro das próprias fileiras das forças armadas e como disse certa 

vez um militar “Combater ostensivamente a corrupção no Brasil seria algo tão insano quanto dar 

um tiro no próprio pé”10.

     O problema é que após o golpe os militares vitoriosos iniciaram uma forte repressão dentro das 

próprias forças armadas com vistas à “manter a hierarquia”. Isso resultou na expulsão de dezenas de 

oficiais de baixa patente, cabos e soldados. Inicialmente a população apoiou as medidas de 

saneamento promovidas pelo governo militar. O presidente da república ganhou o direito de caçar 

os mandatos e direitos políticos, apresentar emendas constitucionais ao Congresso e, 

principalmente, ganhou a exclusividade de legislar sobre as questões orçamentárias do governo. 

Essas medidas unificaram os militares como um todo e acabaram gerando apoio de vários partidos 

do congresso. A UDN surgia então como a principal força partidária de apoio ao governo, mas o 

PSD e até mesmo o PTB (tirando os seus elementos mais radicais) compunham o bloco governista 

no congresso criando assim um bloco rijo de apoio a Castelo Branco. Contudo, a ameaça pairava 

                                                          

10 Citação feita por um ex-agente da P-2 em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, em 1997.
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sobre esse bloco de apoio e essa ameaça era a eleição presidencial prevista para ser realizada em 65. 

Para essa eleição dois candidatos eram majoritários: Juscelino pelo PSD e Lacerda pela UDN. O 

AI-2 foi criado  para institucionalizar a intervenção do executivo sobre o legislativo e judiciário.  O 

AI-2 instituiu o estabelecimento de eleições indiretas para presidente e governadores, extinguia os 

partidos existentes, permitindo também a aprovação dos decretos do executivo no Congresso 

Nacional ampliando ainda os poderes do presidente quanto à cassação de mandatos e decretação de 

estado de sítio, interferindo no poder judiciário e mudando para o foro militar o julgamento de civis 

acusados de crime contra a segurança nacional. O fim dos partidos políticos significou um baque 

direto e forte do governo militar sobre a sociedade civil. O AI-3 e o AI-4 criaram novas regras para 

a criação de novos partidos políticos. Essas regras foram tão limitativas  que foram criados apenas 

dois partidos: a ARENA (partido governista) e o MDB (oposição não esquerdista). Assim, como 

visto, o governo militar praticamente exigiu que seus aliados diretos se fundissem em um único 

partido político o que facilitava a sua manipulação. Depois do AI-2, outras medidas são tomadas 

para sufocar a sociedade civil e controlar a arena política, como a Lei de Imprensa. Essa lei era 

ancorada no ideal de “segurança nacional” instituindo a censura e o direito do governo de intervir 

nas noticias a serem publicadas para o grande público.

1.3 – De 1967 a 1969

        A Frente Ampla foi criada no final de 66. Ela era parte de um acordo entre Lacerda e  

Juscelino com finalidade de criar uma frente política que tinha como objetivo restaurar a 

democracia perdida em 64. O programa dessa frente política não se limitava apenas à volta da 

democracia no Brasil, mas também propunha um novo modelo de desenvolvimento econômico para 

o país. Essa frente colocou lado a lado setores da extinta UDN, ligados a Lacerda, setores do extinto 
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PSD, ligados a Juscelino, integrantes da ala de Jango do extinto PTB e até mesmo o PCB. Os 

estudantes, apoiando a Frente Ampla, iniciaram  movimentos contra os acordos promovidos pelo 

MEC-USAID que, surpresa, apoiavam a valorização do ensino técnico e profissional.

     O ano de 1968 foi marcado por dezenas de passeatas de protesto que invariavelmente eram 

reprimidas pela polícia. Além disso, vários grupos da esquerda armada empreenderam ações contra 

o governo. Essa intensa manifestação serviu de mote para a implantação do AI-5 no Brasil. 

     Os meses de janeiro e fevereiro foram marcados por greves e principalmente passeatas de 

estudantes em todo o país, especialmente nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O mês de 

março daquele ano foi marcado por uma das ações mais comentadas da polícia na época da 

ditadura: a invasão do "Calabouço" na cidade do Rio de Janeiro culminou na morte do estudante 

Edson Luís. A morte de Edson Luís foi habilmente usada pelo comando da classe estudantil como 

objeto de incitamento das massas estudantis justificando-se assim, a causa de libertação nacional a 

qual os estudantes davam apoio. O resultado disso foi a eclosão de intensas manifestações anti-

ditadura em todo o país. Passeatas em "solidariedade" à morte de Edson Luís ocorreram nas cidades 

de Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Goiânia, entre outras. Na cidade de 

Goiânia mais uma ação repressiva excessiva levou a morte outro estudante: Ivo Vieira. A morte 

desse estudante, apesar de lembrada, não incitou manifestações estudantis à nível nacional. No mês 

de abril as passeatas de estudantes em todo o Brasil e greves de operários de uma metalúrgica em 

Contagem foram as ações que mais marcaram o mês. Os protestos contra o Estado Ditatorial 

ganharam mais força no mês de maio. Várias Universidades Federais entraram em greve. 

Concentrações de estudantes dando apoio às greves nas Universidades foram comumente dispersas 

com o uso da violência. Em 22 de junho a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) roubou armas 

de um hospital militar no estado de São Paulo. Nesse mesmo mês a VPR  lançou um carro-bomba 

contra o Quartel General do II Exército em São Paulo. Nesse contexto de violência ocorreu uma das 
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maiores, senão a maior, passeata anti-governo da época. A Passeata dos Cem Mil, curiosamente não 

encontrou oposição física dos organismos encarregados da repressão. Os meses de julho, agosto e 

setembro, além das serem os meses das já habituais passeatas de protesto e do pau policial , foram 

os meses marcados pelas ações de grupos anti-comunistas. Em 16 de julho, o Comanda de Caça aos 

Comunistas (CCC), atacou o Teatro Ruth Escobar na cidade de São Paulo. Atentado esse que se 

repetiu no dia 23 daquele mesmo mês. No dia 02 de agosto outra bomba explodiu no Teatro 

Opinião na cidade do Rio de Janeiro. No dia 10 de agosto a Ação Libertadora Nacional contra 

atacou roubando  um trem pagador que cumpria a rota Jundiaí-Santos no Estado de São Paulo.  Nos 

meses de setembro, outubro, novembro e dezembro a situação permanecia a mesma: passeatas, 

greves, atentados à bomba empreendidos por organismos militares da esquerda e para-militares do 

governo, roubo de armas e dinheiro por grupos da esquerda armada, etc. Para obter uma boa 

cronologia do ano de 1968, sugiro a leitura de Reis Filho.11 Dia 13 de dezembro de 1968 foi 

marcado pela promulgação do AI-5. Esse ato dava ao presidente poderes incríveis. Ele tinha  poder 

de decretar a dissolução do Congresso Nacional, poderia suspender as garantias constitucionais, 

etc.12

                                                          

11 REIS FILHO, Daniel Aarão. 68: A Paixão de uma Utopia, p.201-214
12 ATO INSTITUCIONAL N.5
Art.2 – O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 
das Câmaras de Vereadores por Ato Complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a 
funcionar quando convocados pelo Presidente de República.
Art.3 – O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios 
sem as limitações previstas na Constituição.
Art.4 – No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos 
pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos, federais, estaduais e municipais.
Art.6 – Ficam suspensas as garantias constitucionais, ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade, estabilidade, assim 
como a de exercício de funções por prazo certo.
Art.7 – O Presidente da República, em quaisquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de 
sítio e prorroga-lo, fixando o respectivo prazo.
Art.10 – Fica suspensa a garantia de habeas-corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a 
ordem econômica e social e a economia popular.
Art.11 – Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com o Ato Institucional e 
seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos. Brasília, 13 de dezembro de 1968.
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     Como visto, 1968 correspondeu ao ano que a repressão se intensificou contra os adversários 

concretos ou supostos do regime. Nesse contexto a Igreja Católica no Brasil  passou a fazer uma 

oposição mais direta ao regime instituído. O regime militar, dizendo-se revolucionário e ancorado 

na ideologia da segurança nacional, foi um regime que se instituiu e se manteve mediante o uso da 

violência. Violência que chegou a forma de guerra psicológica. Nesse período, as relações entre a 

Igreja em Goiânia e o regime militar foram marcadas por inúmeros conflitos que foram bem 

explicitados na dissertação de Terezinha Duarte, Se As Paredes da Catedral Falassem. A essa 

violência, imposta pelo regime a Igreja ofereceu uma veemente resistência as imposições ditatoriais.

A opção da Igreja Católica por uma inserção crescente nos meios populares e o seu 

comprometimento com a causa da justiça e dos direitos humanos foram fontes de polêmicas e 

controvérsia, acirrando o conflito com o regime e abrindo espaço para um processo de politização , 

no interior da instituição eclesial, especialmente na eleições de 1982 e na superação do regime 

militar.13

     Em 1968 houve uma nova idéia sobre a compreensão do conceito de desenvolvimento. 

Desenvolvimento integral é um conceito derivado da Doutrina Social da Igreja.

     Como visto o regime militar teve como características o prevalecimento dos interesses da 

burguesia monopolista nacional e estrangeira, em aliança com as antigas oligarquias e a 

implementação de uma política econômica que passou a ser exercida por uma burocracia e 

                                                                                                                                                                            

(continuação nota 12)                  ATO COMPLEMENTAR N.38

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 9 do Ato Institucional 5 de 13 de 
dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte ato Complementar:
Art.1 – Nos termos do Art.2 e seus parágrafos do Ato Institucional 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o 
recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Brasília, 13 de dezembro de 1968.

13 DUARTE, Terezinha. Se as Paredes da Catedral Falassem, Dissertação de Mestrado, UFG, 1996, p.10
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tecnocracia civil e militar, oriunda das classes médias e identificada com os interesses do regime: o 

desenvolvimentismo e a segurança nacional. A ideologia desenvolvimentista não foi afastada. 

Muito menos o ideal de Segurança Nacional.

Antiga União Soviética , China e Cuba

     

     No Brasil as facções de Esquerda ganharam nova força e ânimo com os casos de revolução 

comunista em Cuba e na China. As facções da esquerda viam esse dois países novos exemplos e 

elementos teóricos de que necessitavam para se contrapor ao reformismo soviético. O sucesso das 

Revoluções cubana e chinesa e o carisma que possuíam seus líderes mais importantes, Fidel Castro 

e Che Guevara  em Cuba, Mao Tsé Tung (China) suprimiam um "vazio" que as facções da esquerda 

no Brasil sentiam. O PC do B que já havia se distanciado de Moscou e as facções da esquerda mais 

radical que pregavam a luta armada acharam nesses países os fundamentos que precisavam  para 

deflagrar a luta armada no Brasil. Tanto do ponto de vista teórico, como também do ponto do apoio 

de treinamento militar. Nada que se caracterize como envio de tropas e envio de grande quantidade 

de material bélico mais uma ajuda moral. Mas do ponto de vista das esquerdas radicais era a glória. 

Assim era muito importante o apoio dado por esses países. A partir daí as esquerdas radicais 

procuraram preparar a revolução continental, propugnada principalmente pelo Fidel e Che como a 

única forma de romper com o isolamento que Cuba começava a sentir. De acordo com a linha 

adotada (Cubana ou Chinesa) as facções da esquerda no Brasil delimitavam o campo a se orientar, 

uma vez que cada um desses países apontaram formas diferentes de luta armada.

"... Os chineses viam com outros olhos o contexto internacional e o caminho revolucionário: um 

mundo dividido e tensionado entre dois sistemas inconciliáveis e a guerra revolucionária era 
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indispensável para efetuar as transformações anti-imperialistas e antifeudais. Apareciam com perfil 

próprio e já pretendiam competir com a URSS pela liderança do mundo subdesenvolvido. Os 

cubanos, embora também favoráveis à luta armada contra o imperialismo, apresentavam um 

caminho próprio: o foco guerrilheiro. E negavam qualquer dinamismo revolucionário às 

"burguesias nacionais", distinguindo-se, assim, de soviéticos e chineses" (AARÃO, Daniel. A 

revolução faltou ao encontro. São Paulo: Editora Brasiliense, 1989, p.85).

     A teoria do foco revolucionário inspirava-se na experiência cubana, e, os textos de Che e Regis 

Debray as principais referências, e a ela aderiu a ANL - embora Marighela tivesse proposto a 

criação de uma coluna móvel, mirando-se no exemplo da Coluna Prestes e da Grande Marcha 

chinesa, liderada por Mao Tsé Tung. A coluna móvel deveria atuar por toda a Belém-Brasília e não 

teria base fixa para dificultar sua destruição. O PCBR, a VPR, o MR-8, a COLINA, a VAR-

PALMARES, a POLOP a ANL entre outras facções da esquerda também se inspiraram na 

revolução cubana. E, embora falassem ser o campo a área prioritária de atuação guerrilheira, 

concentraram suas ações nas cidades, tendo como justificativa a necessidade de acumular recursos 

para o deslocamento de militantes para o campo, bem como garantir a sobrevivência dos militantes 

que viviam clandestinamente. Quase todos esses grupos enviaram militantes para treinamento em 

Cuba. O "partido revolucionário, guiado por uma teoria revolucionária", deixava de ser 

imprescindível na deflagração da revolução. A organização militar era mais importante para essas 

facções naquele momento. Elas acreditavam que como aconteceu em Cuba, a importância do 

Partido e o caráter da revolução não eram determinantes para dar início à guerrilha, e sim 

considerados assuntos a serem tratados depois. Che falou sobre o que pensava da luta guerrilheira 

nos países subdesenvolvidos.

"Consideremos que três contribuições fundamentais fez a Revolução Cubana para a mecânica dos 

movimentos revolucionários na América, são elas: as forças populares podem ganhar uma guerra 
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contra o exército; nem sempre há que se separar que se dêem, todas as condições para a revolução, 

pois o foco Inssurrecional pode criá-las; na América sub-desenvolvida, o terreno da luta armada 

deve ser fundamentalmente o campo.  Destas três contribuições, as duas primeiras lutam contra a 

atitude comodista de revolucionários, ou pseudo-revolucionários que se refugiam, e refugiam em 

sua inatividade, no pretexto de que contra o exército profissional nada se pode fazer, e a alguns 

outros que ficam a esperar que, de uma forma mecânica, se dêem todas as condições objetivas e 

subjetivas necessárias, sem preocupar-se de acelerá-las. Claro, como se apresenta hoje para todo o 

mundo, esta duas verdades indubitáveis foram antes discutidas em Cuba, e provavelmente sejam 

discutidas na América também.(GUEVARA, Che. A guerra de guerrilhas. 3a Edição, São Paulo: 

Edições Populares, 1982, p.13-14).

     Essas afirmações eram interpretadas como revelando pouca preocupação com a organização 

política, menosprezando-se, nesse tipo de concepção, o partido, enquanto agrupamento 

revolucionário de vanguarda, substituído pela determinação de um grupo de homens armados. A 

guerra popular prolongada significou outra concepção da época, de como tomar o poder pela luta

armada. Partia da experiência chinesa, da grande marcha de Mao e dos seus ensinamentos sobre 

como um inimigo em situação de inferioridade deveria agir para atingir o momento exato de passar 

da defensiva estratégica à ofensiva, prolongando ao máximo a luta até obter o desgaste necessário 

do adversário. Concentrando suas forças na zona rural, e em regiões que possibilitassem o apoio da 

população, a "guerra popular" teria sucesso.

     A linha chinesa foi adotada no Brasil pelo PC do B - que expressou bem sua posição no 

documento Guerra Popular, O Caminho da Luta Armada no Brasil, datado de janeiro de 1969 - e 

pela Ação Popular Marxista Leninista. Divergências posteriores fizeram o PC do B assumir uma 

postura crítica em relação ao maoísmo.
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     O Partido Comunista Brasileiro continuou seguindo fielmente as orientações da URSS. O PCB 

defendia a transição pacífica, apesar de ser um dos principais alvos da repressão militar.

1.4 - A escalada das ações armadas

      No período pós-golpe (1964-1965) houve uma intensa perseguição aos membros das facções da 

esquerda no Brasil. A insatisfação de muitos integrantes dessas facções perante aos projetos de luta 

contra a ditadura usados por seus pares levou-os a múltiplas divisões internas gerando outras 

facções de esquerda com (ideais revolucionários) tidos como extremistas (emprego de luta armada) 

pelas facções originais.

     A escalada das ações armadas promovidas por integrantes da assim chamada extrema esquerda 

iniciada nos idos de 68/69, obrigou a concentração de todas as forças de segurança no combate 

direto às organizações de linha radical, que estavam crescendo sem precedentes e punham em 

perigo as "Instituições Democráticas". De 68 a 73 os Órgãos de Informações pouco tempo tiveram 

para pensar em outra missão que não fosse o extermínio daquelas organizações. Assim sendo, o 

PCB pôde se fortalecer do golpe que levou no pós-64. Nesse período o partido foi alvo de violenta 

perseguição (Marighela e Gregório Bezerra). Livres das organizações radicais da esquerda, que 

foram obrigadas a um recuo tático, puderam os Órgãos de Segurança passar a operar face ao PCB. 

Já no decorrer de 74 começaram as investigações que possibilitaram a se chegar na gráfica 

clandestina e à Cúpula do Partido, que desde 1964 permaneciam intactas. A partir de outubro de 

1975, desencadeia-se a desarticulação dos Comitês Estaduais do PCB em vários estados.  Pensava-

se até então, que a força do PCB concentrava-se nos seus dirigentes clandestinos apesar de se saber 

da existência de uma ampla infiltração no meio estudantil, no setor de jornalismo e em outras 
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classes sociais. Porém, somente com as primeiras  prisões dos dirigentes Estaduais tomou-se melhor 

conhecimento da estrutura do PCB no Brasil.

     A Força, ou melhor, a espinha dorsal do PCB apoiava-se nos elementos jovens: COMITÊ 

UNIVERSITÁRIO, JUVENTUDE COMUNISTA, e no SETOR CULTURAL, todos interligados e 

agindo em plena legalidade. Esses Comitês infiltraram-se no Setor Jovem do MDB manipulando-o, 

conforme orientação da Direção Geral. O PC do B sentindo o envelhecimento de seus quadros 

dirigentes, optou pela arregimentação de jovens universitários, sendo que os mais capazes foram 

enviados em várias levas para a Escola de Quadros da UNIÃO SOVIÉTICA. Em maio de 1972, 

durante a realização da VIII Reunião do Comitê Central, este aprovou e baixou diretrizes para 

desencadear o processo de luta armada. 

     Em 1972, as forças militares do governo iniciaram o empreendimento de campanhas contra os 

guerrilheiros que se estabeleceram no Araguaia. As forças do governo empreenderam 3 campanhas 

de cerco e aniquilamento contra os guerrilheiros no Araguaia. Toda essa movimentação militar 

durou 2 anos e 9 meses, de abril de 1972 a janeiro de 1975. Ao todo, o governo empregou cerca de 

10.000 homens (não apenas numa só campanha, mas durante todo o período) e conseguiu manter o 

país ignorante dos acontecimentos, excetuando-se uma reportagem publicada no jornal O Estado de 

São Paulo, em 1972 que furou o cerco das tropas federais. O segredo imposto pelo governo, chegou 

a ser tão bem guardado, que nem a imprensa internacional conseguiu acesso a informações mais 

precisas sobre a Guerrilha do Araguaia. A primeira campanha foi de 12 de abril de 1972 a fins de 

julho de 1972. A segunda campanha ocorreu entre setembro e outubro daquele mesmo ano e a 

terceira campanha, quando a guerrilha foi destruída, durou de outubro de 1973 a janeiro de 1975. 

Campanha significa grosso de tropas porque, desde que o exército entrou naquela área em 1972 

nunca mais saiu de lá. Entre uma campanha e outra foram mantidos soldados profissionais e o 

pessoal especializado, de informações, pessoas treinadas para interrogar os presos. 
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     Alguns dados sobre a primeira campanha: o exército foi alertado pelas polícias militares de 

Marabá e Xambioá de que havia estranhos subversivos na região. As PMs daquela região eram 

constantemente informados da presença de estranhos por parte da ação dos grileiros e fazendeiros. 

Os fazendeiros e grileiros, que estavam acostumados a resolver à bala (problemas com camponeses) 

levaram um susto quando começaram a receber chumbo por parte dos guerrilheiros que começavam 

a se implantar naquela região. Os fazendeiros diziam que:

“Havia uma certa resistência, comandada por gente de São Paulo... ...os 

paulistas ensinavam o povo dos lugarejos a ler e haveria até médicos no meio 

deles, porque distribuíam muito remédio que não era amostra grátis.”14

     Um grupo especializado é enviado à região e junto aos PMs das duas cidades, começam a 

investigar. Segundo os relatórios expedidos pelo grupo especializado:

“...tratam-se de estudantes subversivos do Sul em fase de refrescamento, ou 

seja, saindo de circulação nas grandes cidades, onde seus nomes eram 

conhecidos do DOPS e se fixando na região até a perseguição diminuir.” 15

     No dia 12 de abril de 1972, 2 mil homens das Brigadas de Infantaria da selva e outras unidades 

da área, mais pessoal de Brasília e do Rio, incluindo aí, pessoal à paisana do Comando Militar do 

Planalto, tomam de assalto a região do baixo Araguaia, fazendo de Marabá e Xambioá suas cidades-

quartéis. Depois, quando se concluiu que os “paulistas” constituíam uma força militar organizada 

pelo PC do B e que essa força militar organizada conseguira cativar a população local, reforços 

                                                          
14 PORTELA, Fernando. Guerra de Guerrilhas no Brasil, 1982, p.28

15 PORTELA, Fernando. Guerra de Guerilhas no Brasil, 1982, p.28
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foram pedidos. Cada comando possuía cerca de 21 homens, divididos em grupos de sete. E, no 

centro do triângulo formado pelos três destacamentos, plantara-se a comissão militar, constituída 

pelo ex-deputado Maurício Grabois, o ex-metalúrgico Ângelo Arroyo, os comandantes Osvaldão e 

Haas Sobrinho, além de dois elementos de segurança. Essa comissão militar não saía da selva (com 

exceção dos comandantes de destacamento) e era ali o coração da guerrilha: além de um completo 

equipamento de comunicações, havia alimentos armazenados e uma oficina de reparos e adaptação 

de armas. Esse era, também, o grande segredo dos guerrilheiros.

     "Apesar da insistência de alguns militares de que as armas usadas pelos 

guerrilheiros do Araguaia eram todas de fabricação estrangeira, de países 

comunistas, o povo da região é unânime em afirmar que não: eles usavam 

Winchesters 44, comuns no interior, mais revólveres calibre 38 e fuzis 

Mauser FO. Só que as Winchesters e os fuzis eram envenenados pela oficina 

da comissão militar, onde os próprios guerrilheiros trabalhavam. Diz um 

representante do PC do B: “A oficina não era grande coisa, mas os ferreiros 

sim, uns mestres. Faziam adaptações sensacionais, aumentavam muito o 

poder de destruição daquelas armas rudimentares. E fabricavam munição, que 

de alguma maneira funcionava. Nós pegamos muitas metralhadoras, 

submetralhadoras e fuzis-metralhadoras do Exército. Aquela oficina 

trabalhou muito...”16

    " Os guerrilheiros conseguiram, por força de suas convicções, levar uma 

vida dupla de guerreiros em preparação e posseiros pacíficos, comerciantes, 

ou profissionais liberais. Uma vida que desgastaria fisicamente a maioria das 

                                                          
16 PORTELA, Fernando. Guerra de Guerrilhas no Brasil, p.36
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pessoas. Ao mesmo tempo em que preparavam a guerra, eles se misturavam 

ao povo, cada vez cativado."17

     A segunda operação, seguiu na repressão ao grupo de guerrilheiros. Durou pouco tempo, o que 

revela o insucesso da empreitada. As forças do governo encerraram sua terceira e última operação 

em janeiro de 1975. O Comitê Central do PC do B disse na época que mais de 50% dos 

guerrilheiros estavam oficialmente desaparecidos, embora acreditassem que eles estivessem mortos. 

Alguns poucos conseguiram escapar. Finda a luta, homens, não identificados pela população, foram 

vistos desenterrando ossos perto de Xambioá.18 Os ossos depois eram cremados. Após o fim do 

conflito uma ordem foi dada às duas cidades: esquecer o que aconteceu. As duas cidades que 

serviram de base para as ações das Forças Armadas foram condenadas a um “branco” em suas 

respectivas histórias. Na época, as autoridades em geral e os moradores mais antigos sabiam que o 

período de abril de 1972 a janeiro de 1975 era para ser esquecido e os mais comunicativos podiam 

se dar mal. Mas os soldados do governo que combateram e sobreviveram não se esqueciam das 

táticas de guerra psicológica empregadas com muita eficácia pelos guerrilheiros. Como a selva era 

densa, escura, e o guerrilheiro sabia andar nela sem fazer barulho, era relativamente fácil espionar 

os acampamentos das forças do governo à noite. No outro dia, de manhã, eram encontrados nos 

acampamentos bilhetinhos que diziam: “Avisem ao soldado tal que ele vai morrer antes do meio-

dia”. Mesmo que a “vítima” não tomasse conhecimento do bilhete, seus chefes na maioria das vezes 

caíam na dúvida. Afinal, ou avisam, e o soldado pode se apavorar ou não avisam e o soldado pode 

morrer por isso o que, do ponto de vista da disciplina militar seria pior pois que leu o bilhete antes 

com certeza se revoltaria com o comando. Geralmente o destinatário era avisado, e os comandantes 

                                                          

17 PORTELA, Fernando. Guerra de Guerrilhas no Brasil, p.36
18 idem
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se esforçavam em explicar que aquilo era guerra psicológica, etc. Mas quem pode garantir o 

equilíbrio emocional de uma pessoa nessa situação?

     Os guerrilheiros também descobriam se havia em algum acampamento um soldado mais 

medroso, e à noite, com vozes fantasmagóricas clamavam pelo nome do indivíduo. Diziam os 

soldados: ou o homem amanhecia doente, ou no reinício da marcha, vai atirar em qualquer galho 

que se movimente. Outra técnica interessante usada pela guerrilha: armar, na trilha, um gatilho de 

tropeço. Ou vários, o que der vontade. Toda vez que um soldado tropeçava naquele cipó armado, o 

pelotão todo se punha em posição de combate. Na maioria das vezes não acontecia nada. Essa 

situação é ideal para o guerrilheiro pois a crescente tensão vai atrapalhar o reflexo de todo o 

pelotão. Os soldados apuravam os ouvidos a cada ruído na mata. Mas, com  o tempo, a tendência 

era relaxar. Este era o momento perfeito para se realizar uma emboscada. Os militares ouvidos 

sobre esse assunto forma unânimes em dizer que a guerra psicológica arrasava a resistência de 

qualquer um. Segundo um militar:

“...que, sempre envolvidos em situações desse tipo, era normal saírem de si e 

baterem em todo suspeito de colaboração com a guerrilha. Eu nunca bati em 

alguém, disse um deles, mas lá em Xambioá, eu tinha vontade de matar todo 

mundo. Eu nem me conhecia.”19

     Em contrapartida, apesar do silêncio, os moradores dessas duas cidades também não esqueciam 

dos movimentos das tropas do governo, das súplicas dos presos e dos bombardeios de Napalm na 

mata.

                                                          
19 PORTELA, Fernando. Guerra de Guerrilhas no Brasil, p.48



              31

1.5 - De 1974 a 1979

Desenvolvimento e segurança, como Geisel os compreendeu, alem de atualizar, ampliaram o lema 

de nossa bandeira: ordem e progresso. Assim, como sem ordem não poderia haver progresso, sem 

segurança não poderia haver desenvolvimento. 

"A segurança nacional longe esta, na verdade, de ser apenas segurança 

militar, escudada nas armas. Em sentido mais amplo é a capacidade moral, 

espiritual e material de um povo em sobrepor-se as forcas antagônicas que 

lhe tolham o caminho do desenvolvimento, do bem-estar e da grandeza. É 

evidente que certo grau de desenvolvimento seja imprescindível à própria 

segurança nacional, sem que esta, entretanto, venha a ser elevada a um plano 

superior daquele. O desenvolvimento tem indiscutível dominância, de todo 

essencial, enquanto a segurança constitui simples condicionamento seu, que 

em situação de crise pode, todavia, assumir, transitoriamente, posição 

dominante"20

     Geisel quis mostrar que a segurança nacional não se limitava a uma segurança militar passível de 

ser conseguida pelas armas. A segurança nacional era um conjunto de virtudes capazes de fazer um 

povo, obstinadamente, perseguir o seu destino de grandeza, através de seu desenvolvimento. Porém, 

os governos militares mantiveram a idéia de transformar o país em uma potência econômica 

mundial e assim deram prioridade ao crescimento econômico, sobretudo o incentivo à 

industrialização. O presidente Geisel disse que para se prevenir contra os inimigos internos e 

externos - os comunistas de todo o mundo - era preciso que o país alcançasse um determinado grau 

                                                          
20 Folha de Goiaz. 16/09/73, p.02
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de desenvolvimento econômico partindo do pressuposto que sem segurança não há 

desenvolvimento e vice-versa. Assim diz Geisel:

"Eis porque a segurança é e será, talvez em escala maior, condição essencial 

ao próprio desenvolvimento da nação, fundamentando ambos - o 

desenvolvimentismo e a segurança - uma política externa responsável. Por 

outro lado, aquém fronteiras, ao calor desse progresso efetivo que estimula e 

a todos contagia, despertam vivazes expectativas, antes dormidas na 

estagnação e desesperança do passado. Constituem, sem duvida, potentes 

alavancas de motivação ao trabalho e ao processo criador, mas, por mais 

justas que em si mesmas o sejam, situam-se normalmente, bem além das 

possibilidades imediatas ou próximas, sempre limitadas. Preveni-las, aquieta-

las, encaminhar-lhes a energia vital num sentido construtivo e mais nobre, 

impedir que sejam exploradas ardilosamente pelos que pretendem subverter 

ardilosamente as instituições, ser também um imperativo de segurança que o 

desenvolvimento sobretudo quando acelerado, por si próprio requer."21

     A segurança nacional foi vista como imprescindível à uma política externa responsável. Isto já 

estava sendo feito pois os mecanismos de repressão foram colocados à serviço do controle social. O 

regime foi impiedoso com os seus críticos. Houve intervenções nos sindicatos perseguindo suas 

lideranças e tentou sufocar as guerrilhas sejam elas urbanas ou rurais. Assim, as forças armadas 

tiveram a missão de fazer o Brasil entrar no restrito círculo de sociedades emergentes.

     No início do governo de Geisel ocorreu uma grande crise do petróleo (quando a OPEP triplicou 

os preços dos barris de petróleo). Dentro desta conjuntura adversa, para continuar mantendo um 

                                                          
21 Folha de Goiaz, 16 de setembro de 1973, p.02
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crescimento acelerado, a alternativa viável foi modernizar a agricultura, beneficiando o capital 

privado - nacional e estrangeiro - em vista da exportação. O II Plano Nacional de Desenvolvimento 

feito em setembro de 1974 (para ser implantado nos anos de 1975 a 1979) priorizou o

desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo no campo. A modernização da agropecuária, 

na região Norte e Centro-Oeste, correspondeu à sua inserção no modelo de economia aberta, 

adquirindo maquinário, insumos básicos e bens de consumo produzindo ao mesmo tempo produtos 

para o mercado nacional e estrangeiro.

     A Igreja Católica e o regime ditatorial possuíam pontos de contato na abordagem do 

desenvolvimento e da necessidade de uma melhoria social. Face as abusos aos direitos humanos 

efetuados pelo estado ditatorial a Igreja em Goiânia passou a se distanciar cada vez mais do Estado 

e sua política.  Em julho de 1968 a CNBB divulgou um manifesto que defendia a implementação e 

a prática da Doutrina Social da Igreja e seu conceito de desenvolvimento integral: 

"Ao repudiar todo e quaisquer sistema econômico, político, social e cultural 

de inspiração atéia e materialista, ela (a Igreja) proclama sua visão integral do 

homem liberto de qualquer servidão, e ao propugnar a busca cristã da justiça, 

ela visa aquela emancipação total que permite, de fato, ao homem usufruir da 

liberdade dos filhos de Deus. Isto exige em nossos dias de transformações 

que propugna pela mudança de uma ordem econômica, política, social e 

cultural manifestamente injusta, não deve ser confundida com subversão de 

autênticos valores humanos e cristãos que todos nós queremos preservar”.22

     Toda esta realidade, seja no campo ou nas cidades, passou a ser julgada pela Igreja como 

decorrência do modelo econômico implementado pelo regime militar, baseado no conceito de 
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desenvolvimento e segurança nacional, e que favoreceu a concentração da renda para um pequeno 

percentual da população, enquanto empobreceu a grande maioria. O conceito de 

desenvolvimentismo, usado pelos militares e pela Igreja teve diferentes acepções. Embora, ambos 

utilizassem, cada qual o compreendeu de uma forma. Os militares se empenharam em realizar o 

desenvolvimento como progresso econômico, enquanto a Igreja defendeu o conceito de 

desenvolvimento integral. Enquanto a Igreja e outras instituições de defesa dos direitos humanos 

reivindicaram a participação do Estado para minorar as desigualdades sociais, aconteceu justamente 

o inverso.

     Quarenta e cinco dioceses brasileiras  lançaram o Movimento Ação Justiça e Paz.  Esse 

movimento propôs uma saída do conformismo de uma forma organizada e pacífica. A falta de 

desenvolvimento ou o atraso do mesmo foram caracterizadas como situações de injustiça. Estas 

situações de injustiça, de forma mais concreta, se traduziram na falta de condição das famílias em 

assegurar a educação de seus filhos; na dificuldade dos jovens em ingressar nas Universidades ou 

em outros centros superiores de aperfeiçoamento intelectual e profissional; na negação da dignidade 

da mulher; nas péssimas condições de vida do campesinato, no desnível da balança comercial e na 

proletarização da classe média.

     Em 1976, sob o governo do então presidente Geisel, que os conflitos entre a Igreja e o Estado 

evoluíram em número e proporção. Em julho daquele ano, um conflito de terras entre fazendeiros e 

trabalhadores do campo acabou culminando em várias mortes entre elas, um padre salesiano. Em 

Mato Grosso outro padre foi assassinado pelo mesmo motivo.

     Mas estes assassinatos demonstraram para a sociedade e principalmente para a Igreja quais eram 

os limites da "política de distensão" de Geisel. O governo de Geisel guardou diferença dos governos 

de seus dois antecessores (Costa e Silva e Médici) que eram representantes da linha dura do exército 

brasileiro. Geisel era um moderado e seu governo foi composto em grande parte por militares de 
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tendência moderada. Ele iniciou o seu governo com a promessa de uma liberalização progressiva 

preparando o país para a volta da democracia. Geisel prometeu controlar os mecanismos de 

repressão e os agentes de tortura, contudo, não disse que iria acabar com o Estado de Segurança 

Nacional. O governo de Geisel foi marcado pelo assassinato e desaparecimento de muitas pessoas 

acusadas de subversão. Isto demonstrou um processo de insubordinação dentro da própria 

hierarquia militar; enquanto os superiores falavam em conter a prática da tortura, equipes de 

torturadores continuaram a praticá-la. 

"Os assassinatos dos padres e populares empurraram a Igreja para assumir 

uma solidariedade com os pobres e oprimidos."23

     O fim do milagre econômico e a deterioração das condições de vida, advinda do processo de 

concentração de renda, de expulsão das populações indígenas e do trabalhador rural, bem como da 

ocupação de terrenos urbanos foram algumas das circunstâncias que favoreceram, na Igreja de 

Goiânia, a emersão de algumas formas de ação pastoral, como a formação das comunidades 

eclesiais de base. As comunidades de base também foram consideradas o espaço privilegiado para a 

Igreja disseminar o seu conceito de desenvolvimento integral e traduzir isso em prática a promoção 

humana. Essa promoção foi realizada através de atividades educativas e assistenciais. Em Goiânia, a 

emersão das CEB's esteve ligado ao aparecimento dos Centros Comunitários no final da década de 

60.

    " Além do movimento estudantil, outros movimentos de cunho popular, 

como o Movimento dos Professores, buscaram o apoio da Igreja de Goiânia. 

Em 1978, a Imprensa denunciou a ocorrência de uma maior incidência de 
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doenças nervosas de fundo psicológico, entre os professores e que estes 

queixaram do excesso de trabalho e dos baixos salários".24

     A questão da justiça e dos direitos humanos gerou muitas controvérsias durante a vigência do 

regime militar. 

    A divulgação no exterior das práticas de tortura infligidas as pessoas consideradas subversivas 

pelo regime militar acabaram gerando algumas pressões da comunidade internacional. A política 

norte-americana de defesa dos direitos humanos criticava as violações desses direitos no Brasil

embora a CIA tenha treinado em seus departamentos, oficiais dos órgãos de repressão brasileiros, 

para o fim de promoverem os recursos necessários para se extrair informações dos presos políticos.

     No fim da década de 70 e começo da década de 80, os conflitos de terras cresceram no Brasil em 

número, gênero e grau. 

"A CPT contabilizou, entre 1977 e julho de 1981, 916 conflitos, envolvendo 

251.891 famílias, com 1.972.989 pessoas."25

     O regime militar com o seu Estado de Segurança Nacional relegou grande parcela da população 

à passividade no processo de construção da realidade nacional. Assim, essa grande parcela da 

população acabou por se aliar à Igreja.

                                                          

24 TEREZINHA, Duarte. Se as Paredes da Catedral Falassem, UFG, Goiânia, 1996, p.118
25 Idem, p.144
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1.6 - A Anistia Política de 1979

     A anistia aos presos políticos não foi dada de uma vez só. Em 1979, o governo promulgou uma 

anistia parcial que tinha como objetivo principal aliviar o governo das pressões sociais que sofria. A 

anistia política era reivindicada desde os tempos do AI-1 e, em 1979, a população não estava mais 

propensa a aturar mais arbitrariedades do governo. Além disso, os próprios AI's  estavam prestes a 

serem cancelados tornando ilógico para o Estado a manutenção da segregação política-ideológica.

     A Lei da Anistia promulgada em 1979 foi o resultado de um intenso debate entre o governo e a 

oposição. O resultado não foi plenamente satisfatório para os opositores do regime. A lei 

promulgada não concedia anistia aos presos que haviam se envolvido na luta armada e eram 

acusados pelo governo de cometerem "crimes de sangue". Além disso não se dava anistia aos presos 

políticos envolvidos em tentativas de reorganização de partidos políticos proibidos como o operário 

da construção civil de 65 anos, F.G, codinome Felix, que tentou reorganizar um dos núcleos do 

PCB em Goiás.

     O documento apenas assegurava anistia aos magistrados, professores, estudantes, trabalhadores e 

líderes sindicais, militares, servidores civis sob o regime estatutário e CLT, da União, dos Estados, 

dos Municípios, do Distrito Federal e Territórios, empregados em  sociedades de economia mista, 

fundações, autarquias, empregados públicos e privados, condenados ou absolvidos, processados ou 

não. Exclui-se, por outro lado, a pessoa que ordenou ou executou medidas privativas de liberdade 

individual e ainda que tenham submetido à tortura ou causado morte de pessoas que estavam sob 

sua guarda ou custódia. Apesar de todas essas limitações a Lei da Anistia representou um grande 

avanço visto que permitiu o retorno ao Brasil de indivíduos exilados no exterior. Além disso com o 

tempo a lei acabou favorecendo todos os demais presos políticos. Vale ressaltar que as pessoas 
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ainda podiam ser presas se enquadradas na Lei de Segurança Nacional caso violassem um de seus 

artigos. Contudo, nem todos os populares estavam satisfeitos com a Lei da Anistia. Em 1979 um 

indivíduo divulgou uma nota no jornal O Popular na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Diz o 

indivíduo: 

"Não tivesse querendo o governo, e nenhuma anistia seria concedida... ...não 

importa que um Francisco Julião que tentou comunizar o Brasil à força de 

incêndios nos canaviais de Pernambuco, e Leonel Brizola tenha conspirado, 

no estrangeiro, com o dinheiro de Fidel Castro para implantar, em nosso país, 

uma ditadura idêntica à de Cuba....... ......são esses os "patriotas" que agora 

estão voltando ao local dos seus crimes..."nos pinheirais do Paraná, volte 

agora, com bazofias de "salvador público"..... .....não importa que..."26

     Em 79 também foi divulgado o início da nova reforma partidária. O bipartidarismo foi criado e 

formalizado através de uma série de Atos Complementares praticados em seguida ao AI-2, de 

outubro de 1965, que extinguiu os partidos existentes, cancelou seus registros, instituiu a Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA) para dar sustentação ao governo no parlamento e o Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) para agrupar parlamentares oposicionistas e afirmar o regime. Com 

a reforma partidária o governo visou tão somente dividir uma oposição imbatível. O governo dizia 

que a democracia iria se fortalecer com a multiplicação das siglas partidárias. Se essa manobra 

resultou no esfacelamento nacional do MDB, a lógica se faz clara. O PMDB se estabeleceu como 

sucedâneo natural da unidade oposicionista não-esquerdista. O presidente Figueiredo deu 

prosseguimento à estratégia de redemocratização lenta e gradual. Em 79 os jornais divulgavam que 

:

                                                          
26 DOPS-Go, Pasta 123, p.06



              39

"O presidente Figueiredo autorizou ontem, o ministro Petrônio Portella a 

elaborar o projeto de lei da reformulação partidária. 1- Extinção dos atuais 

partidos; 2- Permissão de coligações nas eleições majoritárias; 3- Permissão 

de sublegendas nas eleições municipais; 4-Exigência de que as futuras 

agremiações tenham a denominação partido, sendo facultada a adoção de 

siglas dos antigos partidos. Ordem dada através da Emenda Constitucional 

Número 11"27

     As décadas de 60 e 70 foram as décadas mais interessantes da história brasileira. Partidos e 

facções da Esquerda atuavam no Brasil no início da década de 60 com o predomínio do PCB que 

embora tivesse sido considerado um partido ilegal (na maior parte do tempo) teve seu apogeu nesse 

período. O PCB defendia o ideal nacional reformista, a revolução burguesa como forma de se 

implantar o socialismo no país. Num outro extremo de ideal de revolução temos como exemplos a 

VAR-PALMARES e a POLOP que discordavam do ideal de revolução burguesa pregado pelo PCB. 

VAR e POLOP pregavam uma revolução armada discordando da revolução gradual e não violenta 

pregada pelo PCB. O PC do B que também pregava a luta armada seguiu a linha chinesa (que em

linhas gerais propunha uma revolução a partir de núcleos guerrilheiros oriundos do campo em 

direção às cidades) em parte pois não abandonou sua ação nas cidades. A Ideologia de Segurança 

Nacional foi um duro golpe dado pelo Estado nos partidos e organizações da Esquerda. A Doutrina 

de Segurança Nacional foi engendrada na Escola Superior de Guerra sob inspiração dos norte-

americanos que lutavam a guerra fria. A promulgação do AI-3 e AI-4 instaurou no Brasil o 

bipartidarismo com a ARENA (governo) e MDB (oposição). A Frente Ampla criada no final de 66 

                                                          
27 DOPS-Go, Pasta 142, p.17
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falhou em seu objetivo de restaurar a democracia perdida em 64. O AI-5 extinguiu os direitos 

individuais e acentuou a guerra entre facções da Esquerda, sociedade civil e governo ditatorial. 

Nesse ambiente adverso as organizações da Esquerda resistiram o mais que puderam mas foram 

paulatinamente exterminadas. Com o tempo o governo viu que sua manutenção no poder estava 

ficando cada mais difícil e passou a administrar uma redemocratização lenta e gradual. Um dos atos 

dessa redemocratização foi a promulgação da Lei da Anistia em 1979.

     Em linhas gerais, esses foram os fatos mais importantes que ocorreram no Brasil na década de 60 

e 70. Tendo consciência do contexto geral podemos passar ao capítulo dois onde darei as primeiras 

“pinceladas” para criar um  Quadro Geral da Esquerda em Goiás nas décadas de 60 e 70.
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Capítulo II - Quadro Geral da Esquerda em Goiás
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2.1 Os dois maiores grupos da Esquerda: PC do B e PCB

     Para se analisar o quadro geral das ações dos grupos da Esquerda no Brasil nada melhor que 

partir de um pequeno estudo de suas duas grandes vertentes. O PCB que tinha como ideal uma 

revolução social por meios pacíficos e o PC do B que possuía as bases de sua revolução social 

apoiadas na luta armada. As demais facções da esquerda são desdobramentos desses dois grandes 

grupos.

2.1.1 - Alguns dados cronológicos do Partido Comunista Brasileiro, da origem até 1964

     No ano de 1913 foram constatados no Brasil os primeiros adeptos do marxismo. Neste ano, nos 

grandes centros do País, cresceram  as primeiras manifestações comunistas. Em 25 de março de 

1922, foi fundado o Partido Comunista do Brasil – Seção Brasileira da Internacional Comunista, 

com seu Estatuto publicado no Diário Oficial, sendo realizado então, o seu 1o Congresso. Em abril 

de 1924, o Partido Comunista do Brasil foi aceito e filiado ao COMINTERN. Em 1925 o partido 

realizou o seu 2o Congresso, o qual organizou o Partido nas bases do MCI, de acordo com as 

diretrizes básicas do COMINTERN. Depois da realização desse congresso, o PC passou a exercer 

influencia e a desenvolver melhor suas atividades. Lançou em 1o de maio de 1925 o jornal “Classe 

Operária”, órgão oficial do partido que foi fechado em agosto de 25 e se reestruturou 

“reaparecendo” em 1928. Nesta fase, o partido estava se mesclando no meio Sindical e em 1927 a 

direção do partido promoveu na cidade do Rio de Janeiro o 1o Congresso Regional. Uma das 

conseqüências desse congresso foi a criação do Bloco Operário e Camponês (BOC). Ainda em 1927 

os membros do PC no Rio elegeram Álvaro Soares Ventura, para Deputado Federal e em 1928, 
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elegeram Minervino de Oliveira e Otávio Brandão como vereadores da referida cidade. Entre 

dezembro de 1928 e janeiro de 1929, o Partido Comunista do Brasil realizou o seu 3o Congresso. 

Este foi o primeiro congresso onde realmente começou a se definir a linha política do partido. Uma 

resolução contra o fascismo foi adotada e foi denunciada sua correlação com os objetivos 

imperialistas da Inglaterra e dos EUA. 

     Neste Congresso emergiram também algumas organizações do PC em vários Estados e criou-se 

uma nova frente: O Centro das Classes Laboriosas.

     Em 1934, o COMINTERN mandou para o Brasil três membros de sua Comissão Executiva para, 

junto com os comunistas brasileiros, prepararem um movimento armado a fim de derrotarem o 

Governo Federal obedecendo ao plano de formação de frentes únicas.

Um dos indivíduos que participava dessas frentes era Prestes, que assumiu a liderança do PCB. Em 

1935, eclode a intentona comunista e o PCB passa de novo para a clandestinidade só voltando a ter 

existência “legal” em 1945 a partir do Ato Adicional número 9. Nesse período o PCB cresce de 

modo excepcional entretanto o partido só permaneceu 3 meses e meio na legalidade retornando ao 

status de ilegal após esse período . O retorno do PCB à legalidade foi o resultado da inter-relação 

entre vários fatores da vida nacional e extranacional. Entre eles o apoio dado pela URSS aos 

aliados, durante a Segunda Grande Guerra. 

     Em 1947 o Partido elegeu representantes em todas as Assembléias Legislativas Estaduais com 

exceção do Estado do Amazonas. Em maio daquele ano  face a reação popular contra as declarações 

de Prestes, que defendia o apoio dos comunistas à Rússia, em caso de guerra contra o Brasil, o 

Superior Tribunal Eleitoral cancelou o registro do PCB, por contrariar o parágrafo 13 do artigo 141 

da Constituição Federal de 1946. 

     Em janeiro de 1948 foram cassados os mandatos de todos os eleitos pelo Partido Comunista. 

Assim, o PCB passou novamente à ilegalidade.
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     Em 1956, tem início o processo de desestalinização que teve seu prelúdio no XX Congresso do 

P.C da URSS. No Brasil a repercussão redundou na defesa de medidas democratizantes pela direção 

do partido. O período mais rico em debates internos, questionamentos e análises ocorreu entre 1956 

e 1958. Com a evolução industrial e a concentração urbana no Brasil que se acentuaram com o 

governo de Juscelino, formou-se uma tendência desenvolvimentista dentro do PCB. Essa linha 

desenvolvimentista cria um novo caminho de atuação partidária. Estabeleceu-se na vida nacional 

um clima de tolerância política e de euforia econômica no qual o PCB passa a agir livremente, com 

uma maior área de atuação em um momento em que se delineavam novos problemas eleitorais.

     Nos anos 60, principalmente no governo de Goulart, o PCB lutava pela sua legalização 

acreditando no que chamavam de fase democrático-burguesa. As reformas que eram impostas à 

nação trouxeram grandes benefícios ao movimento das massas operárias. A política operária e a 

movimentação sindical ainda eram livres e as lideranças do PCB não acreditavam num retrocesso 

político que levasse o partido de novo à ilegalidade. Porém, com o passar do tempo, os grupos 

conservadores passaram a se rearticular e se manifestar contra as reformas de base e a abertura 

política promovida pelo governo. Essas forças são apoiadas pelo grande capital internacional e sua 

atuação no país se intensificou até que sua ação culminou no golpe militar de 64. Com o golpe de 

64, encerrou-se um período da história política nacional e inicia-se um período de exclusão e 

perseguição de âmbito nacional.28

     Com os partidos de esquerda caindo na ilegalidade só restava uma alternativa aos membros 

desses partidos: se infiltrarem em meios civis com vista a divulgar a suas mensagens partidárias.

                                                          

28CARONE, Edgar. O PCB, 1982, Volume 3.
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2.1.2 - O condicionamento dos militantes do PC do B

     Para compreender as ações e manifestações dos membros do PC do B temos que ter em mente as 

motivações e a base ideológica do partido. O PC do B se intitulou como um partido de vanguarda 

revolucionária marxista-leninista. Assim sendo o partido se toma como a única força capaz de 

dirigir a transformação revolucionária da sociedade brasileira e de conduzir a revolução popular e o 

socialismo à vitória. Quatro eram os critérios para um indivíduo se tornar um verdadeiro militante 

do PC do B. Como veremos a seguir as normas do PC do B eram rígidas. Sua opção por uma 

revolução comunista por meios não pacíficos levou o partido a assimilar uma linha de conduta e 

disciplina internas  semelhante ao de um organismo militar. Essa característica própria do PC do B 

serviu não apenas para que o partido ampliasse e mantivesse seus quadros mas também colaborou 

para que houvesse um menor número de divergências dentro de seus quadros. Consequentemente o 

programa do partido se estendeu com poucas ou quase nenhuma modificações relevantes pelos 

vários núcleos  partidários espalhados pelo território brasileiro.

     Várias são as exigências para a admissão nos quadros do PC do B. A principal condição era o 

indivíduo ter interesse em se tornar um verdadeiro comunista. O PC do B construiu um modelo de 

revolucionário baseado em interpretações de conceitos marxistas-leninistas. Segundo os dirigentes  

e intelectuais do partido:

Quem solicita ingresso no Partido e é aceito como um de seus militantes sabe 

muito bem que não possui ainda todas as qualidades que caracterizam o 

comunista. O camarada que ingressa no Partido vem de fileiras da classe 

operaria, das massas camponesas, do movimento estudantil ou de outros 
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setores da pequena burguesia radical, trazendo em maior ou menor grau, as 

qualidades e os defeitos de sua origem e de sua formação.29

     O PC do B toma para si o papel de "Grande Irmão" do indivíduo que ingressa em suas fileiras. 

Assim reserva para si, e consequentemente para os membros mais graduados, a educação do novo 

militante cabendo ao indivíduo aprender as normas e os ideais revolucionários marxistas-leninistas 

sem restrições. Assim:

O Partido em sua múltipla atividade revolucionaria toma pelas mãos seus 

novos militantes e mostra-lhes como podem transformar-se em verdadeiros 

comunistas. Estimula-os a eliminar seus defeitos e deficiências, a desenvolver 

suas qualidades positivas e a adquirir as qualidades proletário-revolucionárias 

do lutador de vanguarda.30

     Os novos militantes são estimulados a terem vivência partidária ativa e constante. Além disso a 

propaganda interna do partido, aliada à situação política do Brasil na época, levava o indivíduo a 

criar um vínculo emocional com os objetivos de tal organização.

Não há nada mais honroso do que o titulo de membro do Partido. Pertencer 

às fileiras é integrar-se na organização revolucionaria marxista-leninista dos 

proletários que têm a missão de servir fielmente à classe operaria e ao povo 

trabalhador e lutar por seus interesses vitais, visando a alcançar a vitória da 

revolução popular e o socialismo. O comunista combate no dia-a-dia pelas 

tarefas políticas táticas de hoje e pelos objetivos revolucionários estratégicos 

                                                          

29 Jornal Classe Operária, setembro de 1977

30 Jornal Classe Operária, setembro de 1977
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de amanha. Esta luta árdua e complexa só será desenvolvida plenamente, com 

confiança e clara perspectiva, se o militante se integrar de corpo e alma na 

vida orgânica do partido e na sua atividade revolucionaria. Não se trata de 

uma integração ocasional, episódica, mas ininterrupta e conseqüente. Não se 

realiza por um momento apenas em certas situações, mas permanentemente e 

em quaisquer circunstancias, mesmo as mais adversas. Para isto é 

absolutamente necessário que o militante compreenda o extraordinário valor 

das exigências leninistas impostas aos candidatos a membro do Partido.31

     A criação de um vínculo emocional indivíduo-organização era uma prática comum em todos os 

partidos políticos sejam eles legais ou ilegais, instituições militares, instituições educacionais. Cada 

qual estimulando seus novos integrantes de acordo com os seus interesses. O PC do B fixou quatro  

condições leninistas fixadas nos Estatutos do Partido que deviam ser satisfeitas integralmente pelo 

militante. A primeira condição era aceitar o programa e os estatutos do partido, contribuindo para a 

sua aplicação.32 Dentro desses estatutos existia uma cláusula para controle interno de seus quadros 

muito forte. Assim, cada indivíduo era co-responsável pelo monitoramento dos outros indivíduos do 

partido, ou seja, eu vigio você e você me vigia.

     A condição número dois era militar numa das organizações partidárias e nela trabalhar 

ativamente.33 Mais uma vez o partido expõe a sua preocupação com a efetivação do programa 

partidário. Ao mesmo tempo em que se remonta à primeira condição. 

     A terceira condição era aplicar as decisões do Partido.34 Na verdade, as três primeiras das quatro 

condições necessárias para se tornar um verdadeiro membro do partido poderia ser condensado 

                                                          
31 Jornal Classe Operária, setembro de 1977.
32 Jornal Classe Operária, setembro de 1977.
33 Idem

34 Idem
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apenas na primeira condição, ou seja, aceitar o programa e os estatutos do partido, contribuindo 

para sua aplicação. O reforço dado à primeira exigência indica uma limitação política-ideológica. 

Essa limitação é justificada pelo partido com a seguinte explicação:

"...o desenvolvimento e a consolidação do partido como uma autêntica 

organização de vanguarda do proletariado, a um só tempo monolítica e 

combativa por sua ideologia política e por sua estrutura centralista-

democrática"35

     O centralismo democrático é justificado através da explicitação do contexto nacional da ditadura 

militar. Como veremos um pouco mais à frente o PC do B ao assumir uma posição de revolução por 

meios não pacíficos acabou se transformando no que o partido se propunha a combater, ou seja, 

uma estrutura política de rígidos ideais. O discurso interno do partido, observado através do Jornal 

Classe Operária reincidentemente recorria a metáforas bélicas e organicistas para discorrer sobre o 

programa e os objetivos do partido.

"As resoluções do Partido indicam tarefas e as diretivas a aplicar. Para 

organizar as lutas emancipadoras do proletariado e do povo, o partido 

necessita agir como uma só vontade, o que exige de seus militantes uma 

atuação que expresse num todo combativo e harmônico... ...É assim que o 

comunista ajuda a imprimir crescente dinamismo à organização partidária e 

fortalecer sua capacidade combativa."36

     

                                                          
35 Idem

36 Jornal Classe Operária, setembro de 1976
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     É de se reparar as palavras e expressões "agir como uma só vontade", "militantes", "combativo e 

harmônico", e "capacidade combativa". Cada vez mais essas e outras expressões são utilizadas no 

discurso partidário.37

     A exigência de número quatro era pagar pontualmente as contribuições estabelecidas. A 

contribuição financeira servia como vínculo material entre o militante e o partido. O jornal Classe 

Operária de maio de 77 falava sobre essa questão:

É um importante fator de sua educação, dando-lhe senso de responsabilidade 

partidária. As finanças estáveis do Partido repousam nas contribuições de 

seus militantes; sem elas, toda a atividade do Partido se torna mais difícil. As 

mais importantes realizações da organização partidária dependem em certa 

medida de recursos financeiros. É inconcebível qualquer descaso do 

comunista por esta obrigação estatutária. Ao cumpri-la no prazo regularmente 

estabelecido, o militante está ajudando a organização partidária a atender 

melhor suas responsabilidades de vanguarda revolucionaria para com o 

proletariado e o povo trabalhador. O militante deve compreender, portanto, a 

alta significação política e ideológica do pagamento mensal das contribuições 

ao Partido.38

     Como visto era necessário que cada militante atendesse a essas quatro exigências leninistas. Não 

era admissível que o militante cumprisse apenas uma ou duas dessas exigências. Sua interligação e 

interdependências eram totais. Formariam assim um sistema de princípios articulados no qual se 

estabeleceu a organização partidária do PC do B. Seguir à risca essas condições era a preocupação 

constante dos membros do PC do B. Assim o militante poderia construir sua vida com atos de um 

                                                          
37 Jornal Classe Operária, setembro de 1978
38 Jornal Classe Operária, setembro de 1977
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verdadeiro combatente de vanguarda marxista-leninista. Cumprir as quatro exigências era alcançar 

o tipo ideal de militante que o partido desejava.

2.2 - A aproximação de membros da Esquerda com as organizações estudantis em Goiás

     Há uma necessidade inerente a qualquer partido político: a ampliação e a manutenção  de seus 

quadros. Essa necessidade torna-se imperativa para os membros dos partidos que são jogados na 

ilegalidade após o golpe de 64. Principalmente quando os seus membros eram presos ou mortos.

     Em Goiás, cinco facções da Esquerda se destacaram na arregimentação de novos membros para 

seus quadros: O PCB, o PC do B, a ANL,  a VAR-PALMARES e a AP (Ação Popular). Cada qual a 

sua maneira (seguindo os seus princípios doutrinários) tentava captar novos membros em meio a 

população. A estratégia era a mesma. Um membro de uma dessas facções se aproximava de 

membros da liderança estudantil (pelo menos no curto período em que os DCE's, CA's de escolas e 

faculdades eram admitidos) na tentativa de arregimentar essas lideranças para seus quadros.  Como 

as décadas de 60 e 70 também foram marcadas por um conflito de gerações que se estendeu por 

todo o mundo capitalista quase sempre essas lideranças estudantis eram convencidas da eficácia 

desse ou daquele partido de esquerda. A associação das lideranças estudantis aos partidos de 

esquerda serviu como um dos pretextos das medidas de "saneamento" (dissolução de C.A's e 

Grêmios Estudantis - posteriormente criando Centro Cívicos para monitorarem as atividades dos 

estudantes -) promovidas pelo governo militar logo após o golpe. 

     A partir daí, com o apoio das lideranças estudantis, as mensagens partidárias eram gradualmente 

passadas ao restante dos estudantes. Isso sem que muitos deles atentassem para o fato. 
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     Para melhor exemplificar esse tópico recorro à duas entrevistas obtidas por Daniel Aarão em seu 

livro.39 Os entrevistados foram Olga D'Arc Pimentel e Luís Travassos. A primeira coisa que 

devemos levar em consideração antes de analisarmos as entrevistas é levar em conta as 

circunstâncias nas quais os depoimentos foram colhidos. A primeira edição do livro de Daniel 

Aarão data de 1988. O que temos antes disso? Ditadura, repressão, censura, início de um processo 

de redemocratização assistido, liberalização  e legalização de partidos políticos proibidos pela 

ditadura, eleições indiretas para presidente, movimento Diretas Já, etc. A década de oitenta no 

campo político e social foi uma década de grande esperanças e grande euforia. Foi uma década 

propícia para a exteriorização das histórias individuais e coletivas de uma sociedade que foi tolhida 

nas duas décadas anteriores na sua capacidade de livre expressão. 

     Então tomando como pressuposto o ambiente em que os depoimentos foram recolhidos deduz-se 

que, apesar de terem um forte e incontestável valor histórico, esses mesmos documentos estão 

carregados da propaganda partidária dos grupos os quais esses indivíduos pertenceram. Além disso 

expressam também uma necessidade intrínseca que cada indivíduo tem de se autopromover. 

Vejamos agora o depoimento de Olga D'Arc Pimentel.40

     Em 1968 Olga era a presidente do grêmio estudantil do Instituto de Educação de Goiânia. Ela 

começa o seu depoimento contextualizando o lugar onde se passou a ação: Goiânia, citando que em 

1968 a cidade, que tinha pouco mais de 35 anos de idade, e tinha cerca de 150 mil habitantes era 

como uma cidade do interior. Em seu depoimento Olga diz que enfrentou a repressão pela primeira 

vez após a morte de Edson Luís fazendo uma passeata de protesto que culminou na morte de um 

estudante local. Olga também depõe sobre as várias manifestações em que atuou. Quando 

                                                          
39 REIS FILHO, Daniel Aarão. 68: A paixão de uma Utopia, Espaço e Tempo, Rio de Janeiro, 1988, p.149-
154

40 REIS FILHO, Daniel Aarão. 68: A paixão de uma Utopia, Espaço e Tempo, Rio de Janeiro, 1988,p.97-98
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perguntada sobre o porque do declínio do movimento estudantil em Goiânia ela diz que: "Acho que 

o movimento estudantil estava alí ocupando um lugar que não era bem o seu. Ele ficou sozinho, 

heroicamente, enfrentando tudo aquilo, briga com a repressão, com a ditadura, com o 

imperialismo"41. Contudo, a seguir a depoente cita que: "... a única saída era a resistência armada. 

Todas as lideranças entraram para organizações que empunhavam a bandeira da libertação 

nacional através da guerra de guerrilhas"42. A adesão dessas lideranças e de muitos estudantes aos 

grupos de resistência armada (documentada nesse e em muitos outros depoimentos) serve como 

indicativo da atuação constante e eficiente dos partidos de esquerda. Em Goiás os mais ativos foram 

o PC do B , VAR-PALMARES, do MR-8 e da ANL no meio estudantil. 

     Já o depoimento de Luís Travassos, ex-presidente da UNE seguiu um esquema mais 

propagandístico e unidirecional. Travassos defende com veemência uma suposta independência da 

UNE frente aos partidos de esquerda. Coisa que hoje, sabemos que nunca existiu.

     Os arquivos da Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC) foram abertos 

à pesquisa em 2000. Em seus registros constam prisões de inúmeros indivíduos que atuaram no 

meio estudantil e tiveram identificação positiva quanto a participação em partidos de esquerda  

proibidos nos anos 60 e 70. Visto que era comprovada a ligação desses indivíduos com partidos de 

esquerda e que os mesmos eram estudantes e mais, tendo consciência das diretrizes internas  dos 

dois maiores partidos de esquerda em Goiás é plausível a comprovação da ação desses indivíduos 

no meio estudantil. Cito agora alguns exemplos de membros ativos do PCB, PC do B e VAR-

PALMARES que foram presos e fichados no SIC. Como já foi dito na introdução, não foi possível 

a obtenção de autorização para a divulgação de nomes de indivíduos que constam neste arquivo 

                                                          
41 REIS FILHO, Daniel Aarão. 68: A paixão de uma Utopia, Espaço e Tempo, Rio de Janeiro, 1988,p.97-98

42 Idem
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criminal. Contudo, através do número de registro e da posterior divulgação pública desses arquivos 

os pesquisadores poderão obter uma noção mais real dos indivíduos citados a seguir. 

     Começamos com  A.L.L, militante do PCB preso em 18/07/72, número da ficha 16811 e 

passamos para os seguintes. F.C.F.S, militante da VAR-PALMARES preso em 15/04/69, número 

da ficha 12580; J.L.P.M, militante da VAR preso em 18/06/70, número da ficha 14560 são 

exemplos de apenas alguns dos indivíduos identificados positivamente como membros do PCB, PC 

do B e da VAR-PALMARES.

      Há dezenas de outras fichas de estudantes nos arquivos do Serviço de Identificação Criminal da 

Polícia Civil em Goiânia, contudo, nessas fichas constam geralmente os termos "participação em 

movimentos subversivos e comunistas, participação em passeatas proibidas, sem contudo, 

identificar a ligação desses estudantes com grupos de esquerda em Goiás e em Goiânia. Os dados da 

SIC serão trabalhados no capítulo 03.

2.3 - A aproximação de membros da esquerda com diversas organizações civis

     A arregimentação de novos membros oriundos da classe estudantil foi um dos objetivos 

principais das facções da esquerda que atuaram em Goiás. Onde havia uma entidade estudantil lá, 

junto, estavam alguns membros de organizações de esquerda. Além do mais, nada mais natural do 

que buscar novos membros na classe estudantil pois esta já havia demonstrado simpatia pelos ideais 

da esquerda. Estudantes trazidos de outros estados associavam-se aos grêmios estudantis com o 
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objetivo de influenciar os estudantes. Como exemplos temos os indivíduos F.C.F.S, J.L.P.M, ambos 

membros da organização VAR-PALMARES43 que fixaram residência em Goiânia.

     Contudo, as atividades desses indivíduos não se limitavam unicamente a grupos estudantis. 

Várias organizações civis tiveram os seus quadros e objetivos iniciais modificados pela atuação 

desses indivíduos. Um exemplo disso é a penetração de indivíduos de organizações de esquerda nas 

Juventudes Católicas (JAC, JEC, JIC, JOC, JUC). A JUC (Juventude Universitária Católica) foi a 

facção das JC's que mais atuou no ramo político opondo-se constantemente ao regime. Seu objetivo 

era difundir os ensinamentos da Igreja no meio universitário. Desapareceu entre os anos de 66 e 68, 

quando a nova orientação da CNBB em relação a movimentos leigos da Igreja provocou o 

esvaziamento da ACB (Ação Católica Brasileira). A organização em nível nacional da JUC, da JEC 

e da JOC só se tornou possível, porém, após as reformulações sofridas pela ACB  a partir de 1942. 

Já a partir de 49, uma direção nacional composta por representantes de várias cidades procurou 

assegurar uma coordenação para a JUC.  A estruturação mais definitiva da JUC em plano nacional 

se deu a partir do Encontro Interamericano da JEC e da JUC, realizado no Rio em 1950. Naquela 

reunião, foi também discutido o compromisso político dos universitários, tendo a delegação de Belo 

Horizonte, com o apoio dos delegados de outras cidades, insistido na incompatibilidade entre a 

filiação à JUC e a atuação em grupos políticos de direita.  Na década de 50 muitos jucistas já 

                                                          
43 Organização político militar surgida por volta de 1969 em conseqüência da fusão entre o Comando da 
Libertação Nacional (Colina), a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e outros grupos revolucionários do sul 
do país e da Bahia.
     Criada no momento em que se intensificavam, de um lado, as ações armadas dos grupos de contestação ao 
regime militar instalado em abril de 1964, e de outro, a repressão governamental, ainda em 1969 a VAR-Palmares 
realizou seu primeiro congresso. Devido a divergências quanto à estratégia militar a ser adotada, entretanto, a 
maioria de seus integrantes, oriundos da VPR, se afastou, retomando a antiga sigla. Praticamente impossibilitada 
de desenvolver ações armadas pelo desligamento desses quadros, em pouco tempo a VAR perdeu seus principais 
dirigentes, presos ou mortos pela polícia. (IN: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, p.3434)
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faziam política estudantil no interior dos diretórios acadêmicos. Tal método consistia basicamente 

em analisar a realidade a partir da doutrina da Igreja e em seguida traçar linhas de ação44.

     Na reunião do conselho nacional realizada em 1958, os jucistas debateram as dificuldades de 

engajamento de uma organização apostólica subordinada à hierarquia eclesiástica. Mesmo não 

cabendo a uma organização daquele tipo posicionar-se sobre questões sociais e políticas, era 

crescente o comprometimento dos jucistas com esses problemas.

     A partir do ano de 1960, aumentou significativamente o interesse dos universitários católicos e, 

pela realidade brasileira. A partir do congresso de 60, a JUC embora permanecesse subordinada à 

hierarquia eclesiástica, passou a reformular a sua forma de ação.

     Nessa ocasião, a equipe do Centro-Oeste, fortemente influenciada pelos estudantes de ciências 

sociais de Belo Horizonte, tendo à frente Herbet José de Souza, apresentou um extenso documento 

denominado “Algumas diretivas de um ideal cristão para o povo brasileiro”. Pretendendo fazer uma 

avaliação da realidade brasileira, o trabalho propunha também aos jucistas lutar contra o 

subdesenvolvimento e a primazia do capital sobre o trabalho, em prol da reforma agrária e do 

controle estatal dos setores de base da economia. Essas diretrizes contrapunham-se às idéias 

tradicionais de harmonia entre as classes e de solidariedade cristã, defendidas pelos membros dos 

setores reformistas católicos.  Ficaram então estabelecidas a redefinição do mundo moderno em 

termos mais seculares e o compromisso com a transformação desse mundo. Instalou-se ainda a 

convicção de que a ação política era um dos meios mais eficientes para a execução desses 

objetivos45.

                                                          

44 Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, Vol. 04 , p.1671

45 Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, Vol. 04 , p. 1671-1672
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     No pós-64, os jucistas já estavam plenamente engajados na política universitária e em 

movimentos de cultura e educação popular, e, conseqüentemente, passaram a sofrer perseguições 

após o golpe. Em  66, a JUC decidiu dissociar-se da hierarquia eclesiástica, recomendando aos seus 

membros que prosseguissem na luta pela transformação da sociedade. Em Goiás a AP teve uma 

importante participação na luta revolucionária das esquerdas no Brasil. O constante engajamento da 

JUC nas lutas populares deu origem à reestruturação da AP que foi necessária depois do Golpe de 

64.

     A Ação Popular, ante o desencadeamento do Golpe, procurou, em diversos estados, mobilizar 

massas para conte-lo. Participou de inúmeros comícios relâmpagos, conclamando o povo à greve, 

ao protesto, à resistência. Apoiou e participou das transmissões da “cadeia da legalidade”, enquanto 

esta esteve no ar. Na Bahia tomou medidas no sentido de deslocar pessoas para o interior, de juntar-

se a camponeses e populares na expectativa de contribuir para alguma resistência mais enérgica que 

fosse possível.   Das galerias do Congresso Nacional, um dos dirigentes da AP verberou contra o

Golpe, denunciou-o. Quando a poeira assentou, a AP verificou a desorganização em que ficara o 

seu trabalho junto aos camponeses, aos operários, aos profissionais liberais e também junto aos 

estudantes. A desestruturação de inúmeras entidades de massa, sindicatos urbanos e rurais fez com 

que a AP perdesse preciosos vínculos com lideres populares. Muitas camadas da população pobre 

aterrorizaram-se com a violência dos militares e esquivaram-se de novos contatos. A organização 

interna da AP sofreu em pequena escala com essa primeira investida repressiva.

     Em conseqüência da operação para garantir a entrada do Cabo Anselmo numa embaixada –

elemento mais tarde identificado como agente infiltrado – foram presos membros da organização e 

desarticulada sua Direção Nacional. Por causa da repressão dirigentes foram para o exterior e 

inúmeros militantes foram perseguidos e demitidos de suas funções. Porém, os prejuízos foram 

pequenos, relativamente aos que o futuro próximo traria.
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     Foi a partir do movimento universitário que a AP começou a reorganizar seus trabalhos de massa 

após o Golpe de 1o de abril de 1964. A ditadura não apresentou, de imediato, uma política geral 

para a universidade brasileira. Sua linha de conduta foi à repressão pura e simples a organização e 

mobilização dos estudantes, ao que existia de autonomia universitária, de liberdade de cátedra, de 

livre debate, etc.

     Os professores também foram perseguidos, seus magistérios postos em suspeição. A AP 

procurou defender junto ao movimento estudantil a necessidade de resistir a todo esse processo 

drástico e obscurantista. Mais ou menos em agosto já havia conseguido rearticular parte de seu 

trabalho.46

     O governo, com o objetivo de sufocar as atividades estudantis promulgou em novembro uma lei 

que veio a ser conhecida como “Lei Suplicy". A lei vedava aos estudantes a participação em 

questões políticas e lhes suprimia a liberdade organizativa. O governo pretendia, com a edição da 

lei, ingressar no ano letivo de 1965 com o movimento estudantil sufocado. Porém, no início do ano 

de 1965 o governo encontrou os estudantes de pé, para uma resistência obstinada. A guerra entre o 

movimento estudantil e o governo dos generais estava decretada. A Lei Suplicy visava enquadrar o 

movimento estudantil em uma estrutura organizativa dependente das reitorias e do Ministério da 

Educação. A entidade máxima nacional a ser criada era uma diretoria nacional dos estudantes. 

Aceita-la seria concordar com o estabelecimento da dependência do movimento estudantil  ao 

Ministério de Educação. Seria também sepultar a atividade estudantil independente que uma rica 

tradição de combatividade tanto afirmara – a UNE.

     O Decreto número 56.241 regulamentou a Lei Suplicy. O Congresso da Une realizado logo após 

a divulgação do decreto aprovou o repúdio a lei e o boicote as eleições por ela regulamentadas. A 

                                                          

46 ARANTES, Aldo. História da Ação Popular: da JUC ao PC do B, 1984, p.47
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decisão desse ponto não foi, entretanto, unânime e marcou o inicio do afastamento político entre a 

AP e o PCB e de sua aproximação política com o PC do B. A orientação do PCB terminava 

facilitando a participação nas eleições convocadas pela Lei Suplicy. A AP, o PC do B, outras 

organizações e o pessoal independente defenderam a posição de boicote, vitoriosa por fim.47

     Mais custoso foi a retomada dos trabalhos da AP nas frentes operária, camponesa e em outras 

camadas da pequena burguesia. No operariado e campesinato a investida da repressão tinha sido 

mais profunda e violenta. Nas fábricas, refinarias, etc., as demissões avultaram. Era opressivo o 

clima reinante nas organizações de classe submetidas a intervenções. Muitos trabalhadores 

mudaram-se, com medo do governo, fugindo da repressão, em busca de trabalho em local onde não 

fossem conhecidos. Outros preferiam “sumir por uns tempos”. 

     O Golpe de 1964 trouxe a imperiosidade de a AP redefinir o rumo geral de sua atividade, 

inclusive de reexaminar a necessidade de continuar sua existência autônoma. Ao tempo em que ia 

retomando seus antigos trabalhos, essa problemática mais geral ia sendo amadurecida e polemizada 

internamente. O movimento militar foi analisado como um duro revés para as massas populares 

brasileiras e como uma derrota do reformismo no Brasil.

     Na apreciação dessa derrota do reformismo e do revisionismo surgiram divergências na AP. 

Houve os que, perplexos num primeiro momento, abandonaram a organizações procuraram 

acomodar-se. Apareceu quem considerasse impossível o questionamento direto à ditadura e correto 

explorar apenas as contradições existentes no seio do grupo que assumiu o governo. 

     Mas o que preponderou na AP, em seguida ao golpe de 64, foi segundo Aldo Arantes “o 

despertar viçoso de uma perspectiva revolucionaria, refletida na Resolução Política de 1965” (In: 

História da Ação Popular da JUC ao PC do B p.112). Três questões principais distinguem a 

                                                          

47 ARANTES, Aldo. História da Ação Popular: da JUC ao PC do B, 1984, p.47
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“Resolução Política de 1965”: caracterização da etapa da revolução no Brasil, a posição sobre o 

caminho da revolução e o problema da linha organizativa. A Resolução definiu a etapa da revolução 

brasileira como “socialista de libertação nacional”.  Nessa época a AP achava indispensável propor 

uma revolução imediatamente socialista. A Resolução Política já  respalda a compreensão da 

inevitabilidade da luta armada para a libertação efetiva dos explorados e oprimidos. Pela época, 

Aldo Arantes retornara de uma viagem à China

     A reunião de 1967 do Comitê Nacional realizou-se nesse momento tempestuoso. A reunião 

analisou a “questão do partido” e aprovou uma resolução sobre o “Partido de Vanguarda”, onde fez 

referencia à contribuição de Lênin para a formação desse Partido.

     Os membros das organizações de esquerda também se aproximaram de outras organizações e 

movimentos. A ação nos cine-clubes é significativo e relevante para compreender-se a dimensão 

cultural do movimentos estudantil no final dos anos 50 e início da década de 60. Paralelamente ao 

desenvolvimento das idéias nacionalistas, ao surgimento das organizações populares o movimento 

estudantil  assume o papel de agente político e cultural. Essas entidades vão se proliferando em 

várias cidades do Brasil, inclusive em Goiânia, com seus membros mostrando-se mais propensos à 

discussão da realidade brasileira e á procura de uma linguagem própria para o cinema nacional 

desvinculada dos modelos estrangeiros, em especial o modelo Hollywoodiano.

     Dos cineclubes universitários saíram importantes cineastas independentes. Estes novos 

realizadores dão vida a um movimento chamado cinema novo. O golpe de 64 não chega a quebrar a 

espinha dorsal do movimento cineclubista. Entretanto, marca o destino de todas as atividades

culturais e artísticas daí por diante. Em maio de 68 a cidade de Goiânia sediou o II Encontro de 

Cineclubistas do Centro-Oeste, promovidos pelos Cineclubes Antônio das Mortes e João Bennio, 

pelo Programa Cultural da UCG, pela Embrafilme e pela Fundação Cultural do Distrito Federal. O 

primeiro cineclube surgiu em Goiânia em 66. Ele se chamava CCC (Centro de Cultura 
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Cinematográfica – aliás a sigla CCC foi uma alusão debochada a uma organização paramilitar  

chamada Comando de Caça aos Comunistas).

     O CCC foi extinto em 1969 em virtude das perseguições políticas sofridas por seus membros 

durante o regime militar. Muitos desses membros eram membros de partidos de esquerda e se 

infiltravam em associações culturais com o intuito de divulgar as suas mensagens político-

partidárias. Daí, tanta perseguição aos cineclubistas.

     A reorganização do movimento dos cineclubes no Brasil acontece a partir de 1971. Em 1977, o 

Diretório Setorial de Ciências Biológicas da UFG criou um novo cineclube como meio de 

arregimentar mais acadêmicos para o futuro DCE. Esse cineclube já nasceu com duas tendências 

internas antagônicas. A primeira tendência defendia a criação de um cineclube com o objetivo de 

fazer e estudar cinema. A segunda tendência, que estava ligada ao movimento estudantil, defendia a 

visão do cineclube como meio de arregimentar mais estudantes para o movimento estudantil. 

2.4 - As ações dos grupos de esquerda em Goiás na década de 60

Para se avaliar o quadro geral da esquerda goiana

     Como visto na introdução a criação de uma história da esquerda goiana é um trabalho complexo 

que requer fontes escritas e orais. Para cumprir o tema proposto a saída foi retirar o máximo 

possível da pesquisa feita em arquivos na cidade de Goiânia. Portanto, o quadro geral das ações dos 

grupos da esquerda em Goiás traçado a seguir tem como base os registros do DOPS-Go, do Serviço 

de Identificação Criminal da Polícia Civil, jornais encontrados nos arquivos Amália Hermano do 

Instituto Histórico Geográfico de Goiás (entre eles jornais de grande circulação como O Popular), 

panfletos e outros veículos de divulgação de mensagens dos indivíduos da esquerda nas décadas de 
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60 e 70.  Relatos de repressão a manifestações públicas são uma constante desde então e se 

acentuam no período pós-golpe (64), em 1968 e 1969. 

     Os membros de partidos da esquerda mantinham as suas atividades pelo Estado de Goiás e em 

1961 uma reportagem publicada pelo jornal “Folha de Goiás” no dia 15 de novembro, denunciava a 

ação dos comunistas com o seguinte título: “A Ação do Partido Comunista no Interior Goiano: 

Filiando Novos Membros e Distribuindo Armas”. Essa reportagem suscitou uma investigação 

minuciosa por parte do DOPS-Go que na época tinha como seu chefe o Dr. Luiz Veloso de 

Almeida. Agentes foram destacados para acompanhar e aferir os passos do repórter Francisco de 

Braga Sobrinho que assinou a reportagem. Outros policiais  foram destacados a priori para as áreas 

indicadas. 

     Em 1963, um grande manifesto emitido por inúmeras lideranças de massas, como o então 

deputado José Porfírio, Nilson Teixeira , vários vereadores presidentes de diversos sindicatos e as 

maiores lideranças estudantis de Goiás exortavam a população a se opor contra as "arbitrariedades 

as quais a sociedade era assolada", citando o caso do conflito em Formoso e Trombas. Diz  o 

manifesto:

Ao Povo Goiano

“Desde muitos anos os camponeses goianos, a exemplo de seus irmãos de 

todo o Brasil, vêm se organizando em Associações, por sentirem ser esse o 

caminho que cria condições para a luta em defesa de seus direitos, buscando 

modificar a situação desumana em que vivem.

Os acontecimentos de Formoso e Trombas generalizaram e reforçaram 

esta convicção, pela repercussão que alcançaram, no Estado e no País."48

                                                          
48 DOPS-Go, Pasta 18, p.32
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     Em seu conteúdo completo o manifesto expedido por essas lideranças pedia que o governo do 

Estado garantisse o direito dos camponeses à organização em sindicatos e que desarmasse os donos 

de terras tidos por eles como latifundiários. Tudo isso com a finalidade de "preservar um clima de 

liberdade em todo o Estado". O manifesto também chamava os trabalhadores rurais à se 

organizarem em sindicatos para que assim pudessem "lutar contra as injustiças". Além disso, o 

manifesto fazia um apelo à população para que esta se manifestasse em favor dos trabalhadores 

rurais. Foram signatários do manifesto diversas lideranças.49 O Manifesto de 63 constituiu-se na 

maior declaração pró-esquerda do período. Em 1964, já com o movimento sindical no campo tendo 

sido considerado nocivo e, portanto, proibido, encontram-se registros de prisões de vários 

indivíduos que segundo os autos policiais pertenciam ao grupo de José Porfírio. Além disso, 

membros ativos da AP(Ação Popular) foram investigados e presos. Ressalta-se aqui a prisão de um 

                                                          
      49 .: Deputado José Porfírio - Presidente da Federação dos Lavradores e Trab. Agrícolas de Goiás; Pedro Ribeiro    
dos Santos - Presidente da Federação dos Trab. Na Indústria do Est. De Goiás; Solon Batista Amaral - Presidente da 
União Estadual dos Estudantes; Joaquim Ferreira Coimbra - Presidente da União Goiana dos Estudantes 
Secundários; Jefferson Bueno - Presidente do D.C.E da Universidade Federal de Goiás; Nilson Teixeira - Vice-
Presidente da UEE; Jacy Fernandes de Araújo - Presidente da União Independente dos Estudantes Anapolinos; 
Domiciano de Souza Marinho - Presid. Do Sind. Dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Goiânia; 
Vereador Geraldo Tibúrcio - Presidente do Sindicato  dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de 
Anápolis; Vereador Sebastião Gabriel Bailão - Presidente do Sindicato dos Produtores Autônomos de Itauçu; 
Vereador João Salvador Garcia - Presid. Da Assoc. dos Lavrad. E Trab. Agric. De Serra Grande; Ronaldo Luiz da 
Silva - Presid. Do Sindicato dos Empregados em Hotéis e Similares de Goiás; Vereador  Luiz Augusto Sampaio - De 
Goiânia;  Elí Luiz Ferreira - Presidente do Sindicato dos Trab. Na Ind. de Calçados do Estado de Goiás; Vereador 
Antônio Isaac Netto - De Anápolis;  Paulo Campos Netto - Presidente do D.A  da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal de Goiás; Vereador Moisés G. Lima - De Goiânia; José Fleury de Amorim - Presidente do 
Sind. Dos Trab. Na Ind. de Calçados de Ipameri; Vereador Paulo Jacobino - De Nazário; Valmir Bastos - Pres. Do 
Grêmio Literário Castro Alves do Col. Est. De Anápolis; Armando B. Ribeiro - Presidente da Assoc. dos Lavradores e 
Trab. Agric. De Formoso; Vereador Francisco de Chagas Freitas - de Goiânia; Raimunda L. de Brito - Pres. Do 
Diretório Acadêmico "João Abel"; Vereador Edmundo Rocha - de Goiânia; Geraldo José Borges - Pres. Da Ass. Dos 
Lavr. E Trab. Agric. De Rodovalho; Vereador Tabajara Póvoa - de Goiânia; João Moreira Santos - Presid. Da Ass. 
Profissional dos Trab. Na Ind. Gráfica de Anápolis; João Ramos - Presid. Da Assoc. dos Lavra. E Trab. Agrícolas de 
Anápolis; Henrimar Rocha - Pres. Do Diret. Acad. "5 de Julho" da Faculdade C. Econômicas de Anápolis; Gerson 
Heleno Cotrim - Presid. Da Assoc. dos Lavrad. E Trab. Agrícolas de Olhos D'Agua; Benedito da Silva - Presid. Da 
Ass. Dos Trab. Na Ind. da Alimentação de Anápolis; Geraldo José de Brito - Presid. Da Ass. Dos Lavr. E Trab. Agr. 
De Aparecida.
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professor (JPF) acusado de estar – no jargão policial – comunizando seus alunos. Os autos revelam 

que tal professor foi demitido do colégio em que lecionava pois segundo o inquérito policial:

“Negou as acusações de pregações comunistas. E não nega ter idéias 

socialistas mas que evita sempre pregação para os alunos... ...caindo em 

contradição ao mostrarmos sua prova em que constava textos subversivos.” 50

Em  1965, com as perspectivas das eleições para o governo dos estados, o PTB divulga a seguinte 

nota:

“Atendendo às exigências da hora presente, no interesse de salvaguardar as 

origens e os princípios da doutrina trabalhista, no momento em que a cúpula 

do PTB de Goiás, assume uma posição inteiramente contrária à bandeira 

desfraldada pelos seguidores do imortal Presidente Vargas em todo o 

território nacional. Atendendo a que as eleições de 3 de outubro próximo 

representam para os trabalhadores o caminho certo à normalidade da vida 

democrática e fiéis aos ideais que sempre inspiram. RESOLVEMOS escolher 

e indicar aos trabalhistas, aos trabalhadores e ao povo goiano o nome de 

PEIXOTO DA SILVEIRA para o nosso futuro governador, candidato que 

representa uma garantia de paz e melhores dias para nossa gente e nossa 

terra. Goiânia, 05 de setembro de 1965” 51

     

                                                          
50 DOPS-Go, Pasta 19, p.03

51 DOPS-Go, Pasta 19, p.12
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Segundo os dados colhidos nos arquivos do DOPS-Go e no Setor de Identificação Criminal da 

Polícia Civil de Goiás, os anos de 64, 65, 68 e 69 foram anos em que houve um combate mais 

intenso aos comunistas por parte dos mecanismos de repressão social. Em 1965, na cidade de 

Nazário houve uma intensa preocupação por parte dos mecanismos repressivos quanto à tentativa 

de criação de um sindicato camponês no local. Segundo os agentes envolvidos na questão, o núcleo 

do movimento era um homem chamado JFN.

“Que em meados de 1963, chegou à pacata cidade de Nazário, um agitador 

subversivo, de nome JFN, que, após inúmeras pregações comunizantes, 

conseguiu aliciar quase uma centena de trabalhadores, dos mais diversos 

ofícios e atividades, conseguindo inocular nessas pessoas, o germe 

comunista, o espírito de classe, através de alocuções a idéia e vontade de 

greves, agitações, subversões e a invasão de terras, mesmo mediante 

violência. A idéia embrionária tornou-se realidade, pois, o embrião cresceu 

de tal ponto e com tanta virulência, que os fazendeiros da região, 

atemorizados e sentindo a potencialidade do perigo que pairava, - pois a 

invasão de terras e a afluência dos colonos para o sindicato seria uma 

realidade dentro em breve – passaram a conspirar no sentido de pôr um 

paradeiro naquele estado de coisas...” 52

      O mesmo agente diz ter tido informações a respeito de uma tentativa de criação de um Sindicato 

dos Produtores Autônomos em Goiânia sem citar nomes ou como ele chegou a tal informação. 

Apesar da intensa repressão sofrida os esquerdistas mantinham suas atividades em todo o Estado. 

Em 1966 um juiz da cidade de Montes Claros de Goiás foi investigado por um agente do DOPS-Go 

encarregado de aferir os acontecimentos ocorridos na cidade. Descobriu-se que o juiz era militante 

do PCB-Go (então na ilegalidade) e que o juiz estaria perseguindo um delegado designado para 

aquela localidade por este não compartilhar de suas idéias comunistas.

                                                          
52 DOPS-Go, Pasta127, p.68
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“Conclui-se e confirma-se, Exmo. Sr. Dr. Secretário que o motivo que levou 

o sr. JAF, Juiz Municipal de Montes Claros de Goiás, foi não haver o 

delegado, designado para aquela localidade, o sr. Inv. EP, não compartilhar 

das bandalheiras e arruaças por ele e seu grupo praticadas, anteriormente, e 

por não comungar na sua cartilha totalmente VERMELHA. Foi esse o

motivo, que nos levou a estender, o direito que nos concedia a portaria de 

V.Exia. para que pudéssemos focalizar e trazer à tona, esse grande foco 

marxista...” “Assim é que nos julgando desincumbidos da missão que por ato 

de V.Exia. nos foi confiada, deixamos, o julgamento sábio e merecidamente 

aplicado aos infratores da lei sagrada, notadamente quanto se trata de 

autoridades corruídas  pelo abuso e não cumprimento do dever, para 

Autoridades Superiores, o que vemos representada na pessoa ímpar e 

justiceira de V.Exia” 53

De acordo com os dados colhidos, o número de juízes envolvidos com as diversas facções de 

esquerda era mínimo se comparado com a participação de profissionais liberais e camponeses 

(trabalhadores rurais). Nesse mesmo ano, foi lançado no Colégio Pedro Gomes no Setor Campinas 

um jornal estudantil chamado “A Sentinela da Liberdade” que visava expor os ideais da esquerda à 

classe estudantil. A criação de jornais esquerdistas foi uma prática comum nos anos de repressão 

política, social e intelectual. Era uma forma dos partidos de esquerda, em especial do PCB e PC do 

B, divulgarem as suas mensagens de indignação quanto o regime ditatorial pelo qual o pais passava 

além de propor soluções para as mais variadas questões nacionais. A resposta quanto a infiltração 

dos partidos de esquerda nos colégios de Goiânia foi a mesma de costume: diligências para se 

apurar os culpados, repressão física, etc. Segundo o relatório feito por investigadores da Polícia 

Federal: 

                                                          

53 DOPS-Go, Pasta 82, p.19
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“Respondendo pela direção do Grêmio Literário “Wander Borges”, do Colégio 

Estadual Professor Pedro Gomes, juntamente com Euler Ivo Vieira e Paulo Silva de 

Jesus... ...fez o lançamento dia 24-10-67, de um órgão de divulgação da classe 

estudantil em Goiás, intitulado “A Sentinela da Liberdade”, em que diz: “A 

Sentinela da Liberdade a voz vibrante da juventude goiana, que nasceu de um 

sentimento nativista de ver Goiás tão grande, e o povo tão pequeno e pouco 

esclarecido, da verdade, da justiça e da cultura, mas a juventude nunca se cansa, 

sempre o nosso grito é o primeiro, - porque nós somos o amanhã, e a nossa voz 

através da A Sentinela da Liberdade, ecoará nos rincões mais distantes de nossa 

pátria, sempre com justiça, paz e liberdade, porque Goiás precisa de cultura, pois o 

povo sem cultura é povo sem vida”54

Diz ainda o mesmo relatório sobre Euler Ivo:

“Compareceu ao desfile do Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, nas 

comemorações do aniversário de Goiânia, no dia 24, juntamente com Paulo 

Silva de Jesus e outros de seu grupo, vestidos de camisola branca com as 

seguintes inscrições: “VIVA CUBA”; “ABAIXO O IMPERIALISMO”; 

“VIVA FIDEL CASTRO”; “VIVA CHE GUEVARA”; “ABAIXO A 

GUERRA DO VIETNAN”; “ABAIXO A FOME”; “ABAIXO A MISÉRIA”; 

“VIVA A LIBERDADE” etc, e ainda portando uma metralhadora 

confeccionada em isopor, representando “AS VERDADES NACIONAIS”55

                                                          
54 DOPS-Go, Pasta 87, p.13
55 DOPS-Go, Pasta 93, p.14
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     Em 1969, numa investigação encabeçada pela P-2 vemos a movimentação das massas 

camponesas na região de Formoso. Essas massas eram lideradas por José Porfírio que por sua vez 

era apoiado pelo PCB.

“Consta que nesse Município, existe forte corrente provavelmente 

comunista, oriunda de associações rurais. Sabe-se que seus adeptos se 

reúnem periodicamente, quando recebem visitas de elementos que compõem 

“ligação”. Consta que o atual Prefeito Municipal, o sr. F.C, eleito pelo MDB 

e hoje adepto da Arena, é um dos principais lideres de José Porfírio de Souza, 

que seria o líder geral desse movimento subversivo que abrange todo o 

município, sede e distritos sendo, na sede, os principais líderes o sr. José 

Ribeiro e sua mulher Dirce Ribeiro Machado. Na sede do Distrito de 

Trombas, que parece ser a sede geral do movimento, teria como principal 

coordenador o sr. Pedro Paraná que é auxiliado por Ossono Martins de 

Moura e José Gonçalves Morais, todos ali residentes. Na sede do Distrito de 

Montividiu, pertence ao sr. João Soares a liderança. Na localidade Mata Azul, 

cujo distrito existe um garimpo denominado Turmalina, seria o chefe o sr. 

Geraldo, digo, Francisco Geraldo de Pina que inclusive é indicado num 

inquérito que encaminhamos hoje ao Corregedor, por nos parecer da alçada 

da Polícia Federal, eis que aquele elemento afirmara publicamente naquele 

garimpo ser comunista e se honrar de tal, tendo sido ali escondido, por mais 

de 3 meses, da Polícia, principalmente do DOPS que consta procura-lo, pelo 

proprietário daquele garimpo, Sr. Antônio Silva Gusmão, também indiciado 

naqueles autos de inquérito policial. Tais informes, nos foram oferecidos pelo 

Sr. Oficial de Justiça daquele Termo Judiciário que foi, ao tempo da 

Interventoria em Goiás, Prefeito ali nomeado. Notamos e estranhamos residir 

na cidade de Formoso, um bacharel em direito, Dr. Antônio de Tal, elemento 
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que se nos parece estar ligado ao eventual movimento acima referido. Eis que 

ele deixa crescer sua barba. Sua esposa também bacharel em direito.” 56

   

     A P-2 era e ainda é hoje o Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Cada estado da Federação 

possui o seu núcleo central da Polícia Militar e submetidos diretamente a esse núcleo central está 

uma unidade da P-2 ou PM-2. 

     Portanto, dentro da coorporação existem duas classes de indivíduos. A classe que atua 

publicamente em combate à criminalidade e a manutenção da ordem pública que no período da 

ditadura militar também assumia o papel de repressor político-social; são os policiais e agentes 

distribuídos pelos inúmeros distritos policiais, departamentos de investigações, etc. E existe outra 

classe que atua de um modo restrito, afastado do público a P-2. 

     A P-2 é composta por agentes especialmente treinados para executarem ações de investigação de 

caráter essencial para o andamento de uma investigação policial. Esses agentes freqüentemente 

entram em contato com os alvos selecionados pelo Comando Geral. Exemplificando: dois ou três 

indivíduos são presos transportando drogas. Os depoimentos desses indivíduos são colhidos. De 

acordo com o que foi apurado existem duas possibilidades de ação. Ou o delegado responsável pela 

prisão envia sua equipe (e, se necessário, pede ajuda a alguma delegacia especializada) ou 

encaminha um pedido de auxílio de investigação. A P-2 se envolve no caso assim que há a 

solicitação de uma investigação mais aprofundada. O Comando Geral seleciona os agentes da P-2 

mais qualificados para aquele tipo de operação. Esses agentes tem como objetivo recolher o 

máximo de informações a respeito do alvo indicado pelo Comando Geral. Os agentes tem a 

liberdade de usar todos os meios disponíveis chegando até a entrar em contato com determinado 

                                                          
56 DOPS-Go, Pasta 152, p.04
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traficante. Os agentes então, se possível, passam a enviar um relatório diário pormenorizado das 

ações do elemento ou organização a qual ele foi designado a observar. O comando central é que 

define o rumo das ações do agente. Raramente é solicitado que um membro da P-2 exponha sua 

situação como os membros da Polícia Militar (PM), ou seja, seria muito difícil que aparecesse na 

TV a batida feita por membros da P-2 em algum lugar. A P-2 efetuou um trabalho parecido com os 

elementos e organizações considerados "perigo para a segurança nacional" durante a ditadura 

militar. Além dessa face de investigação a P-2 possui outras atribuições entre elas de verificar e 

apurar abusos e desvios de conduta cometidos por membros da PM. (Fonte sobre a P-2: fone 190 

da PM). Mas continuando, vários indivíduos compactuavam com a ideologia da esquerda como 

disse, em sua maioria, profissionais liberais , trabalhadores rurais e estudantes. Mas também alguns 

fazendeiros se engajavam no movimento esquerdista categorizado pelo Estado Ditatorial como 

comunista. Na cidade de Itapaci  um senhor chamado Raimundo Holanda que além de proprietário 

de terras era também Coletor das Rendas Estaduais expunha a público os seus ideais.

“ O Coletor das rendas estaduais, Sr. Raimundo Holanda, prega abertamente 

a sua política anti-revolucionária, atacando autoridades legalmente 

constituídas. É rico,  possuindo 2 fazendas, várias casas...” 57

     Também em 1969 o Grupo Tiradentes, originário da Ala Vermelha (facção dissidente do PC do 

B) divulgou um alerta para a sociedade. O panfleto foi distribuído em várias cidades do Estado.

                                                                                                                                                                            

57 DOPS-Go, Pasta 152, p.02
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Alerta

     “O governo brasileiro já gastou os seus 4 anos de mandato e nada 

realizou. Sequer conhece as riquezas potenciais de milhões de quilômetros 

quadrados do País. Se conhecesse veria que pode elaborar projetos para 

desenvolver um cem número de atividades, realizando programas de 

exploração agro-pastoril e mineral e promovendo a extensão de linhas de 

energia elétrica para a expansão industrial.

     Governam com o “AI-5”, que é tão poderoso contra os políticos eleitos 

pelo povo, mas que não é tão poderoso assim para cassar a inflação e o alto 

custo de vida. O dinheiro já curto destinado pelo governo Federal para a 

infra-estrutura, agropecuária e algumas coisinhas, foi e está sendo jogado fora 

ou servindo para corrupção eleitoral. E mais uma vez o povo foi ludibriado, 

vendo as suas já grandes dificuldades crescerem de forma assustadora.

     E assim, explendorosamente vem aumentando o desemprego;  a falta de 

assistência médica, odontologia, hospitalar; a carência da rede escolar em 

todos os níveis; a falta de crédito; de energia elétrica; a inexistência de 

indústrias e a ausência de mínimas condições de vida para as populações 

interioranas do Estado de Goiás e automaticamente do Brasil. Falta água 

tratada para 71% da população brasileira. E os preços do Petróleo 

periodicamente reajustados pela Opep, e com maior freqüência pelo governo 

brasileiro. E, ainda contraditoriamente, a imprensa (a tão sacrificada, em 

matéria de liberdade de informar e opinar, imprensa brasileira) teve liberdade 

para anunciar um outro nome, dado com já escolhido, para ocupar a 

presidência da República: O chefe do S.N.I.

     As arbitrariedades, as torturas em pessoas inocentes já está sendo comum, 

pois o nosso regime político está mais do que evidente que é uma Ditadura.
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     É possível enganar todo o povo durante algum tempo; parte do povo, 

durante todo o tempo; mas é impossível enganar todo o povo durante todo o 

tempo.

GRUPO TIRADENTES”58

2.5 - A repressão de elementos pertencentes à Esquerda em Goiás na década de 70

     Apesar da forte repressão sofrida, os intelectuais de esquerda persistiam em sua luta contra o 

regime vigente. Anatole Ramos, que foi ex-Secretário Geral do D.A da Faculdade de Filosofia da 

UFG e trabalhava no INPS, em 1970 escreveu, uma peça de teatro denominada “Um Show à Parte” 

e uma poesia intitulada “Dialética Egoístico Nacionalista” ambas as produções categorizadas pelos 

órgãos de repressão como de cunho altamente subversivo e comunista.59 Como se sabe Anatole 

Ramos junto com outros autores, pertencia a um grupo de escritores da esquerda. Graças a isso, em 

1970 Anatole Ramos “ganhou” como prêmio um inquérito policial encabeçado por agentes da 

polícia federal. Esse inquérito fez o levantamento dos antecedentes políticos do autor. Assim,  

segundo o relatório desses agentes Anatole Ramos era:

“Um dos líderes mais atuantes em 1968 no meio universitário tendo liderado 

o “TERRORISMO CULTURAL” na Faculdade de Filosofia, forçando a 

renúncia de professores democratas” “Signatário do chamado “MANIFESTO 
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DOS PROFESSORES GOIANOS”, de cunho subversivo, publicado pela 

imprensa goianiense em 04/11/68” 60

     Portanto, era um indivíduo o qual deveriam dar atenção especial. Devido à condição de 

clandestinidade os grupos e partidos de esquerda freqüentemente escondiam material a ser 

distribuído para a população em casas de seus membros. Freqüentemente também, essas casas eram 

vasculhadas por agentes do DOPS, Polícia Civil, Militar, Federal, Agentes dos Órgãos de Repressão 

dos três ramos das Forças Armadas, e seus ocupantes eram presos e interrogados. Cita-se como 

exemplo a prisão de LDS: 

“...por haver sido encontrado em sua residência, documentos de caráter 

subversivo para serem distribuídos na Vila União, desta Capital”61

Já 72 foi um ano de grande perda de lideranças da ANL. Em janeiro daquele ano foi morto na 

cidade de Guaraí um líder chamado Geová Assis Gomes. Segundo os autos policiais da época:

“...foi abordado por uns senhores, que mais tarde se identificaram como 

agentes do CODI/11a RM, os quais, procurando afasta-lo do meio do povo, 

deram-lhe voz de prisão, chamando-o pelo seu nome. Vendo-se identificado, 

empurrou dois dos agentes e tentou empreender fuga, forçando um dos 

agentes a alveja-lo. Dado a posição que recebeu o projétil (TORAX), teve 

morte instantânea.” 62
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Em São Paulo, outro líder da ALN foi morto pela polícia em circunstâncias similares com sua 

esposa, e, no Rio de Janeiro Hélcio Pereira Fontes foi morto da mesma forma indicando uma ação 

massiva por parte do Estado para erradicar as lideranças da ALN tornando-a assim, mais susceptível 

a pressão estatal.

     Em Goiânia o Comitê Central do PCB foi dissolvido em 17 de agosto de 1972. O jornal “O 

Popular” publicou a seguinte reportagem a respeito: 

“Em diligencia conjunta os órgãos de segurança do Exército e da Polícia 

Federal em Goiás desbarataram o comitê central do PC e, em conseqüência, 

toda a estrutura do chamado “partidão” entrou em colapso no Estado. Presos 

à disposição dos encarregados dos IPM´s já instaurados – três até o momento 

– os membros dos comitês estadual, municipal de Goiânia e municipal de 

Anápolis. Outros inquéritos poderão ser abertos face dos desdobramentos das 

investigações ainda em curso. Elementos de várias classes profissionais de 

Goiânia estão implicados, e entre eles: um vereador – João da Silva Neto; o 

presidente do Sindicato dos Radialistas de Goiás – Paulo Arruda Vilar; a 

médica Dione Damasceno, que já responde a inquérito na UFGO, por 

subversão; um ex-chefe de gabinete da Secretaria de Segurança de Goiás, o 

advogado Gesse Martins Borges e um importante membro da organização 

clandestina – Ismael da Silva Jesus – “Olavo”; cuja prisão foi a chave para a 

derrubada do comitê municipal de Goiânia e a penetração no comitê estadual 

em diligências. Também em Anápolis está sendo feito completo 

levantamento das atividades do PC. Já estão presos membros do comitê 

estadual dentre os quais Alexandre Alves de Almeida, fiscal da Prefeitura de 

Anápolis, Geraldo Tibúrcio, antigo companheiro de José Porfírio e Sebastião 

Bailão, que estava foragido em São Paulo e hoje é profissional do PC. Há 
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vários meses as autoridades vinham acompanhando a movimentação em 

Goiânia e outras cidades de Goiás, de elementos suspeitos e alguns já 

conhecidos dos órgãos de segurança que procuravam ligações entre si em 

varias partes do Estado e particularmente em Goiânia e Anápolis. A prisão de 

um elemento ligado à cúpula estadual do PC permitiu a informação da 

iminência das reuniões dos comitês municipais, para o período de maio-

junho. Nessa ocasião, seriam eleitos os novos membros e decidida a 

participação clandestina do PC nas eleições de novembro próximo, através de 

partidos políticos. As autoridades apertaram a vigilância nos elementos 

visados, aguardando o momento para desencadear as operações de 

desarticulação do PC que levaram a prisão mais de duas dezenas de 

subversivos em Goiás. Nos primeiros dias de julho, foi preso o subversivo 

Ismael da Silva Jesus, membro do comitê municipal de Goiânia, cujo 

codinome na organização era “Olavo”. Em seu poder foram apreendidos 

documentos relativos às reuniões realizadas – que os órgãos de segurança 

aguardavam – e nos quais constavam os nomes de todos os componentes dos 

comitês estadual e municipal. Ismael era também o responsável pela 

“biblioteca” e sob sua guarda havia cerca de 180 livros subversivos 

destinados à impregnação ideológica dos militantes e simpatizantes do PC. 

As investigações, após esta prisão, tomaram ritmo acelerado e logo em 

seguida era “estourado” o setor de imprensa constituída de uma “gráfica” 

localizada em uma granja próxima a cidade de Goiânia, de propriedade do 

espanhol Batista B. Rodrigues, onde se encontravam reunidos os 

mimeógrafos e as máquinas de escrever para a confecção dos panfletos de 

propaganda. Ismael, que posteriormente viria a se suicidar...63
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     A atividade de desinformação permanecia ativa. É comum constarem nos registros policiais e 

nos jornais oficiais de grande circulação nacional e regional supostas ligações entre os membros de 

partidos de esquerda e o tráfico de drogas. Uma reportagem divulgada no “Diário de Brasília” em 

19 de dezembro de 72 cita:

“Liberais do PCB presos podem ter ligações com o tráfico de drogas” “Os 

órgãos de segurança em Brasília estão investigando a existência de 

vinculação entre o tráfico de entorpecentes na cidade e atividades comunistas 

desempenhadas por uma rede subversiva descoberta essa semana, da qual já 

se conhece sete elementos mas sabe-se que há outros envolvidos...” 64

     O PCB orientava a sua jovem militância para obter o controle de Casas do Estudantes e C.A´s de 

faculdades com o intuito de estabelecerem núcleos de comunicação e conversão de estudantes para 

os ideais marxistas. Algo semelhante ao trabalho efetuado pelo Estado só que em menor escala. 

“...que HAMILTON PEREIRA DA SILVA, CRISTÓVÃO TEIXEIRA, 

PEDRO PINTO E JOÃO HENRIQUE se reuniam na Praça da Igreja de Porto 

Nacional, onde discutiam sobre o Partido Comunista; que, como meta de 

atuação, o declarante, HAMILTON PEDRO PINTO, JOÃO HENRIQUE E 

CRISTÓVÃO, deveriam trabalharem no setor estudantil, o que foi feito, pois, 

conseguiram a eleição de HAMILTON PEREIRA DA SILVA para 

presidente da Casa do Estudante do Norte Goiano –CENOG; que, era meta, 

com a eleição de HAMILTON, continuar a Presidência da CENOG nas mãos 

                                                          
64 DOPS-Go, Pasta 200, p.50
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dos elementos pertencentes ao PC, uma vez que, nesse sentido estavam 

trabalhando...” 65

Em 1972, outro líder da ANL foi morto por agentes da polícia em Goiás. Jeová de Assis Gomes 

que em 1967 ingressou nas fileiras da ANL foi morto em 72. As reportagens divulgadas no período 

explicitamente conduziam a opinião pública a tomar o indivíduo citado como um elemento 

altamente perigoso, sendo que sua morte foi necessária porque 

“...a equipe de segurança abordou o elemento, convidando-o discretamente a 

acompanha-los para fora do pequeno estádio. Aquiesceu, deslocando-se cerca 

de 15 metros, quando se jogou no chão, puxando do bolso uma granada, na 

tentativa de aciona-la, no que foi impedido a tiros pelos agentes, no interesse 

de evitar um morticínio em largas proporções, de populares inocentes”.66

Os relatórios da Polícia de Guaraí, local onde aconteceu o incidente diz o seguinte: 

“...estava assistindo um jogo de futebol, no campo da Rodobrás, nesta cidade, 

quando viu dois agentes de segurança da área, segurarem, um em cada braço, 

de um indivíduo de mais ou menos 1,95 metros de altura, o qual mais tarde 

veio a saber tratar-se do terrorista Jeová Assis Gomes, que o mesmo jogou os 

dois agentes ao chão, sacando de um revólver, procurando alvejar os 

policiais; que vendo ora serem atingidos, bem como os populares que ali se 

encontravam, um dos policiais, alvejou...”67

                                                          
65 DOPS-Go, Pasta 200, p.39
66 DOPS-Go, Pasta 201, p.05

67 DOPS-Go, Pasta 201, p.07
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     Afinal de contas ou o indivíduo sacou a arma e atirou, ou puxou uma granada? Devido as 

discordâncias contidas na duas versões, e, levando-se em conta as ações de repressão propagadas 

pelos militares, tudo indica que o indivíduo acima citado foi executado em público para servir de 

exemplo numa clara alusão ao conceito de guerra psicológica.

      Em 72 também se deu a prisão de José Porfírio, fato esse alardeado por todos os jornais do país. 

Segundo o jornal “O Popular”:

“José Porfírio de Souza, ex-deputado, ex-comandante dos movimentos 

camponeses de Goiás, chefe supremo da “República de Formoso e Trombas”, 

segundo ele mesmo se intitula em seus depoimentos às autoridades, está 

preso. Conduzido à Capital Federal sob custódia das autoridades de 

segurança do país, ele abriu o bico68

     A caçada aos elementos "subversivos" continuava. Inúmeras listas com nomes de subversivos 

circulavam entre as organizações encarregadas de promoverem a repressão. Em uma dessas listas 

constam nomes de indivíduos que trabalhavam no serviço público. Entre eles um superintendente da 

Osego, um comissário de Polícia, um consultor jurídico da Assembléia Legislativa, chefes de seções 

de assistência ao trabalhador de vários órgãos, assistentes judiciários etc. O ano de 1972 foi um ano 

marcado por várias mortes de integrantes da ANL em Goiás. Isso devido à intensificação das ações 

armadas  desse grupo (em todo o país) contra o governo militar. Vários relatos dão conta da 

intensificação das ações desse grupo fato que levou o governo a decretar a sua sumária eliminação. 

Abaixo há um exemplo de uma ação realizada pela ANL na região de Serra das Almas.

                                                          
68 DOPS-Go, Pasta 144, p.19-22
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"JOSÉ PEREIRA DA SILVA, codinomes "ALEXANDRE ou ANTÔNIO", 

integrante do Movimento Subversivo de Treinamento de Guerrilhas, 

principalmente sob a orientação de JOSÉ PORFÍRIO e seu grupo. O 

nominado, fora visto e reconhecido por moradores da região de SERRA DAS 

ALMAS, município de PARANÃ/GO. Juntamente com outros terroristas, 

atacaram o Posto Policial da PM/RJ, na favela Nova Holanda em 

Bonsucesso, baleando um Cabo e roubando diversas armas e fardamentos das 

vítimas e demais soldados. Antes de fugir, os subversivos despiram os 

policiais e os obrigaram a vestirem macacões azuis, com os dizeres: "VIVA 

MARIGUELA", em seguida jogaram panfletos subversivos da facção ANL. 

Este fato ocorreu em 03 de janeiro de 72"69

      No dia 22 de março daquele ano, o indivíduo Arno Preiss foi morto ao ser abordado por 

policiais da cidade de Paraíso do Norte. Segundo o jornal “O Popular”:

“O subversivo Arno Preiss, que vinha agindo em Goiás e São Paulo, reagiu... 

...a presença de Arno Preiss naquela região ativou as investigações pelos 

órgãos de segurança, estendendo-se as buscas no Norte de Goiás. Quando da 

morte do subversivo Jeová Assis Gomes, em 9 de janeiro deste ano, na 

cidade de Guará, também em Goiás, ficou comprovada a existência de um 

grupo subversivo organizado por elementos oriundos da Aliança Libertadora 

Nacional (ANL), preparados em Cuba para aquela missão. Paraíso do Norte, 

acrescentaram as autoridades, estava incluída no plano de guerrilha... 

...tomou parte das seguintes ações armadas: Assalto contra o carro pagador da 

firma Massey Ferguson S/A, em outubro de 68... ...Assalto à Agência do 

Bradesco... ...em São Paulo... ...Assalto à pedreira Rochester... ...uma 

tonelada e meia de explosivos...”70

                                                          
69 DOPS-Go, Pasta 04, p.05

70 DOPS-Go, Pasta 301, p.29
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     Em 1974, a composição de redatores do jornal “Cinco de Março” era: Bernardo Ellis (PCB), 

Carlos Alberto Santa Cruz Serradourada (PCB), Wilson Ferreira da Cunha (PCB), Waldomiro dos 

Santos (PCB), Anatole Ramos (PCB), Antonio José de Moura (PCB), Consuelo Nasser e Haroldo 

de Brito Guimarães (PCB) e o diretor era o jornalista Batista Custódio dos Santos, aliás, todos 

estavam prontuariados nos arquivos da Delegacia de Polícia Federal de Goiás. Wilson Ferreira da 

Cunha é um indivíduo que atuou ativamente na esquerda na cidade de Anápolis tendo estudado em 

Moscou na Universidade Patrice Lumumba. Os estudantes dessa universidade eram bastante 

visados ao retornarem para o Brasil. Além de ser  uma universidade situada em um pais comunista, 

dados da policia federal apontam que a seleção para a obtenção de bolsas de estudos na referida 

universidade era manipulada por dirigentes do PCB. Em 75, Dr. Chico, que era integrante do 

Comando Nacional da VAR-PALMARES  responsável pela infra-estrutura da área de influência do 

grupo localizada na região norte do estado morreu. Também em 75 o PC do B divulgou um 

manifesto que foi distribuído em várias cidades do Estado. Abaixo há uma síntese do manifesto 

divulgado pelo partido.

Síntese do panfleto distribuído pelo PC do B em Jataí

1. No manifesto o PC do B apresenta como fundamentais as seguintes proposições:

            CONVOCAÇÃO DE UMA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE LIVREMENTE ELEITA

            ABOLIÇÃO DE TODOS OS ATOS E LEIS DE EXCEÇÃO

            ANISTIA GERAL71

                                                          
71 DOPS-Go, Pasta 80, p.27
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     As ações de repressão às facções da esquerda  mantiveram-se bastante ativas em Goiás até a 

proclamação da Lei da Anistia em 1979. O quadro das facções de esquerda em Goiás permanecia  

quase inalterado com o predomínio do PCB, PC do B, VAR-PALMARES e ANL. 

     O quase inalterado deve-se à perda gradual de prestígio do PCB frente às massas populares. As 

organizações que propunham uma revolução imediata através do uso de armas acabavam sendo 

mais bem vistas pelas massas ao passo que as limitações às liberdades individuais e crises 

econômicas se acentuavam. Várias facções da esquerda estabeleceram núcleos de ação no Estado 

entre elas o MR-8, o Grupo Tiradentes, o PCBR  e a Polop.

     Relembrando: as normas do PC do B eram rígidas. A opção pela revolução por meios não 

pacíficos levou o partido a adotar uma linha de conduta  interna semelhante ao de um organismo 

militar. O "modelo de revolucionário" foi imposto a quem desejasse ingressar em suas fileiras. O 

PC do B tomou o papel de "Grande Irmão" educando os novos militantes através da exigências 

leninistas. As facções da Esquerda que mais se destacaram foram o PCB, PC do B, ANL, VAR e a 

AP. A busca de novos membros era feita praticamente da mesma forma por todas as facções. 

Primeiramente se aproximavam e se uniam aos líderes de segmentos da sociedade (como 

organizações estudantis e representações de classe como a dos funcionários públicos). Além disso 

essas facções possuíam boa penetração no meio dos artesãos e profissionais liberais. A ação nos 

Cine-Clubes em Goiás é significativa e importante para que se possa compreender a dimensão 

cultural do ME no estado. Como exemplo temos a criação e manutenção do CCC (Centro de 

Cultura Cinematográfica) fundado na cidade de Goiânia que tinha até em sua sigla um deboche a 

um outro CCC (Comando Caça Comunista).O estudo dos Cine Clubes deve-se constituir em objeto 

de estudo específico para futuras dissertações. Apesar da repressão sofrida as facções da Esquerda 

continuaram atuando em Goiás nas décadas de 60 e 70.
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3 – Métodos e Técnicas de Repressão Utilizadas para o Combate aos Esquerdistas em Goiás e 

no Brasil.

3.1 -  O aparato de repressão no Brasil

     Aparato de repressão  do Estado de Segurança Nacional foi composto por três elementos distintos 

mas, integrados: a vasta rede de informação política; órgãos e organizações diretamente 

responsáveis pelas ações repressivas a nível local; e os aparatos das Forças Armadas usadas no 

controle político interno. Inicialmente toda a informação destinava-se  ao poder Executivo – e 

especificamente ao Conselho de Segurança Nacional -, o Serviço Nacional de Informações (SNI) 

direciona toda a informação encaminhada ao Executivo. Assim o SNI tem  poderes de determinar 

quais informações terão acesso o Conselho de Segurança Nacional e o próprio Presidente da 

República.

    O SNI foi criado pelo General Golbery do Couto e Silva e regulamentado por decreto-lei a 13 de 

junho de 1964.    Diretamente ligados ao SNI estão as Divisões de Segurança e Informação (DSIs), 

que funcionavam em todos os ministérios. Essas divisões tinham como objetivo o controle do 

aparato burocrático interno dos ministérios e as áreas psicossociais especificas de que se ocupam. 

Assim, tem o poder de vetar nomeações de qualquer pessoa indicada a ocupar um posto em 

qualquer um dos ministérios.

     Por exemplo, a DSI do Ministério da Educação compila relatórios sobre a vida pregressa de 

candidatos à burocracia ministerial e a cargos administrativos e letivos nas universidades federais e 

outras instituições de ensino. O mesmo se aplica aos demais ministérios.
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     Também  vinculam-se diretamente ao SNI as Assessorias de Segurança e Informação (ASIs), 

que operam em todos os ministérios civis, empresas, órgãos e autarquias de Estado, além de 

também atuarem em companhias sob contrato com o governo federal.

     Cada ramo das Forças Armadas tinha sua própria rede de informações. Cada ramo das forças 

armadas criou os seus Centros de Informação, que operam interna e externamente, e dos Serviços 

Secretos, com sua Segunda Seção, cuja função exclusiva é controlar o ramo das Forças Armadas a 

que está organicamente vinculada. Estes centros gozam de considerável autonomia, observando 

certa rivalidade na coleta de informação sobre militares e civis.

     Esta rivalidade torna-se particularmente evidente por ocasião da transferência do poder 

Executivo, quando os Centros de Informação passam a constituir núcleos de poder político de fato 

dos ministros militares, que geralmente também são candidatos à presidência.

     Embora devam operar internamente, os Serviços Secretos e as Segundas Seções também 

procedem à vigilância política e até à repressão física direta do “público externo”. Isto se aplica 

sobretudo ao CENIMAR da Marinha, e ao Serviço Secreto do Exército – que em Goiás teve 

participação especial à repressão junto ao DOPS, promovendo “cursos” de repressão e efetivando 

troca de informações – envolvido na repressão física direta e mesmo tortura da população, através 

do Centro de Operações de Defesa Interna (CODI) e seu Destacamento de Operações e 

Informações (DOI).

     Até o ano de  1967, a responsabilidade pela repressão física cabia ao CENIMAR e às polícias 

estaduais, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP). A SESP era a coordenadora 

das atividades do (DOPS ou DEOPS), que por sua vez operava as Divisões Municipais de Polícia 

(DMs).

     À medida que cresciam os grupos de luta armada, o Estado de Segurança Nacional criou outros 

mecanismos especialmente treinados para a obtenção de informação. Tendo em vista o contexto 
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apresentado, podemos seguir  à análise de alguns dados obtidos com a pesquisa feita no SIC da 

Polícia Civil. Nesse primeiro quadro observamos o sexo, a idade e o estado civil dos indivíduos 

encontrados nos arquivos do SIC em Goiânia.

Quantidade: 180 Porcentagem: 100%
Sexo:
Masculino: 169 93,8%

Feminino: 11 6,2%

Idade Quantidade Porcentagem
18 a 19 17 9,44%
20 a 29 59 32,7%
30 a 39 43 25,0%
40 a 49 19 11,0%
50 a 59 21 12,2%
60 a 70 06 3,48%
Idade não definida 15 8,85%
Estado Civil Quantidade Porcentagem
Casados 81 47,1%
Solteiros 68 39,5%
Desquitados 04 2,32%
Viúvos 03 1,74%
Padres 02 1,16%
Sem Identificação 22 12,2%
Fonte: Serviço de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia.                                       Tabela 01
Dados referentes a presos políticos fichados por exercerem "atividades subversivas que ameaçavam a 
ordem vigente".

     Quanto ao sexo, vemos uma predominância dos indivíduos masculinos frente aos indivíduos do 

sexo feminino numa proporção de 7:1. Em relação à faixa etária observamos uma predominância de 

indivíduos com idades que variam entre os 20 e 39 anos com um destaque para a faixa etária entre 

20 e 29 anos (32,7% dos fichados). Essa faixa engloba principalmente os estudantes universitários. 

Como visto na tabela as idades dos indivíduos citados varia entre os 18 e 70 anos. Excetuando-se os 
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núcleos de dirigentes da UNE e da UEE, os indivíduos com idade superior aos quarenta anos e 

inferior aos 65 anos, em uma proporção de 1:3, eram líderes ou exerciam alguma força de liderança 

nas facções da esquerda em Goiás. 

     Quando observamos o estado civil dos indivíduos constatou-se uma predominância de 

indivíduos casados sobre os solteiros.  Um dado curioso aparece quando cruzamos os dados do SIC 

com os dados colhidos por Ridenti em sua pesquisa realizada em São Paulo. No tocante ao sexo, 

observamos uma paridade diferente da que foi encontrada na cidade de Goiânia; 5:2 (cinco homens 

para cada 2 mulheres - proporcionalmente um número bem superior ao encontrado aqui).

Grupos Feminino Masculino Total
* ALA 20   105 125
* ALN 76   416 492

AP 127 343 470
* COLINA 8     46 54

CORRENTE 12   62 74
DI-DF 1     33 34
DVP 10 30 40
FALN 4 45 49

* FLNe 0 10 10
G. de 11 0 95 95

* MAR 1 20 21
MEL 2 14 16

* MNR 0 18 18
* MOLIPO 4 6 10

MR-21 0 22 22
* MR-26 0 15 15
* MR-8 30 129 159

MRM 1 6 7
PC do B 47 212 259
PCB 32 655 687

* PCBR 41 176 217
PCR 1 32 33

* POC 41 96 137
POLOP 15 70 85
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PORT 21 120 141
* PRT 8 22 30
* RAN 13 25 38
* REDE 4 19 23
* VAR 47 223 270
* VPR 35 110 145
* V. Grupos 59 289 348
* Total da 

Esquerda 
Armada

387 1725 2112

* Total com sexo 
conhecido

660 3464 4124

* Organizações típicas da esquerda armada urbana.                                              Tabela **
** RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira, p.204-205.
*** Organizações de esquerda no Brasil, conforme o sexo dos processados judicialmente, 
anos 60 e 70.

     Se observarmos outro quadro de Ridenti, esse relativo à idade dos indivíduos, vemos que 

não há uma disparidade tão marcante entre os indivíduos pertencentes à facções da esquerda 

em Goiânia e em São Paulo. Mesmo tendo Ridenti utilizado outra forma de classificação por 

faixa etária.

Grupos 
Organizações

Até 25 
anos

26 a 35 
anos

36 anos ou 
mais

Total com 
idade 
conhecida

* ALA 79 44 9 132
* ALN 364 199 120 683

AP 286 223 31 540
* COLINA 45 24 4 73

CORRENTE 51 30 12 93
DI-DF 6 11 16 33
DVP 12 4 6 22
FALN 27 10 9 46

* FLNe 10 4 6 20
G. de 11 6 31 57 94
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* MAR 2 16 6 24
MEL 7 1 7 15

* MNR 2 12 3 17
* MOLIPO 5 3 2 10

MR-21 7 6 8 21
* MR-26 4 5 5 14
* MR-8 167 73 8 248

MRM 4 3 - 7
PC do B 103 99 59 261
PCB 72 145 388 605

* PCBR 140 66 33 239
PCR 14 18 4 36

* POC 74 50 6 130
POLOP 48 25 7 80
PORT 81 66 17 164

* PRT 6 22 5 33
* RAN 7 16 15 38
* REDE 4 13 6 23
* VAR 149 90 37 276
* VPR 69 75 24 168
* V. Grupos 149 129 59 337

Total esquerda 2000 1513 969 4482
Total geral BNM 2868 2230 1754 6852

* Total esq. Armada 1276 841 348 2465
* Grupos da esquerda armada urbana                                                                    Tabela **
** RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira, p.123.
*** Organizações de esquerda no Brasil por faixa etária, anos 60 e 70.

    No quadro a seguir estão quantificados os dados referentes à suposta participação 

partidária de cada indivíduo fichado nos arquivos do SIC em Goiânia.

Participação em Movimentos

Subversivos e Comunistas (sem 

identificação de filiação)

145
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PCB 04

PC do B 06

UEE (tido não como partido mas sim um dos 

núcleos de “infiltração” de membros de diversas 

facções da esquerda em Goiás

04

VAR-PALMARES 06

Não consta o motivo da prisão 13

Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC). Tabela 02
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

     Como visto, a maioria das fichas, 145 em um universo de 180, contêm apenas a seguinte 

afirmação: "participação em movimentos subversivos e comunistas" citando apenas a cidade 

onde o indivíduo foi preso (quadro à seguir). Se observarmos unicamente os presos 

identificados como filiados a alguma facção da esquerda, notamos a predominância de duas 

das facções que pregavam a luta armada como meio de se promover a revolução social: o PC 

do B e a VAR-PALMARES. Em segundo lugar aparecem indivíduos relacionados com a 

União Estadual dos Estudantes (UEE) e  membros do PCB.

     O SIC de Goiânia centralizou todas as informações de presos, sendo eles presos políticos 

ou não. Com isso foi possível a criação de dois novos quadros. Um, referente às prisões de 

indivíduos considerados subversivos em Goiânia e outro de prisões de indivíduos 

considerados subversivos no interior de Goiás.
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Cidade: Goiânia - 1964 Pessoas Presas Data da Prisão
01 05-04-1964
09 06-04-1964
05 07-04-1964
02 08-04-1964
01 09-04-1964
19 11-04-1964
01 13-04-1964
01 14-04-1964
03 15-04-1964
01 16-04-1964
02 17-04-1964
02 24-04-1964
Total de Pessoas Presas:  51 No mês de abril

Pessoas Presas Data da Prisão
01 02-05-1964
01 08-05-1964
01 11-05-1964
01 16-05-1964
01 30-05-1964
Total de Pessoas Presas:  05 No mês de maio

Pessoas Presas Data da Prisão

01 06-06-1964
02 08-06-1964
03 10-06-1964
Total de Pessoas Presas:  06 No mês de junho

Pessoas Presas Data da Prisão
01 20-07-1964
Total de Pessoas Presas:  01 No mês de julho

Pessoas Presas Data da Prisão

01 17-08-1964
01 26-08-1964
Total de Pessoas Presas: 02 No mês de agosto

Pessoas Presas Data da Prisão
01 29-09-1964
Total de Pessoas Presas: 01 No mês de setembro

Pessoas Presas Data da Prisão
01 06-11-1964

Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 03
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).
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Cidade: Goiânia 1966 Pessoas Presas Data da Prisão
01 13-06-1966
01 09-09-1966
03 30-12-1966
Total de Pessoas Presas: 05 Nos meses de junho, setembro e 

dezembro
Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 04
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

Cidade: Goiânia 1967 Pessoas Presas Data da Prisão
01 04-01-1967
01 14-11-1967
Total de pessoas presas: 02 Nos meses de janeiro e novembro

Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 05
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

Cidade: Goiânia 1968 Pessoas Presas Data da Prisão
01 26-02-1968
01 19-08-1968
03 21-08-1968
01 08-09-1968
01 09-09-1968
01 26-09-1968
01 23-11-1968
Total de Pessoas Presas: 09 Nos meses de fevereiro, agosto, 

setembro e novembro
Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 06
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

Cidade: Goiânia 1969 
(PM'S subordinadas ao 
Exército)

Pessoas Presas Data da Prisão

01 15-01-1969
04 13-04-1969
02 16-04-1969
02 18-04-1969
01 26-06-1969
01 08-09-1969
01 02-10-1969
01 17-12-1969
01 23-12-1969
01 25-12-1969
01 26-12-1969
Total de Pessoas Presas: 16 Nos meses de janeiro, abril, 
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junho, setembro, outubro e 
dezembro

Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 07
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).            

     Assim observamos que a maioria das prisões em Goiânia ocorreram no período do pós-

golpe. Um fato curioso é o reduzido número de prisões nos anos de 1968 e 1969. Os anos de 

1968 e 1969 foram os anos em que mais ocorreram manifestações, passeatas de protesto e 

ações de grupos da esquerda radical em todo o país. O mesmo fato ocorre no interior do 

estado.

Cidades Pessoas Presas Data da Prisão
Anhanguera 01 06-05-1964
Alvorada do Norte 04 Todos presos em 06-05-1964

Anápolis 07 06-04-1964
06-04-1964
13-04-1964
11-05-1964
12-05-1964
04-01-1967
04-04-1968

Araçu 03 13-04-1964
14-04-1964
15-04-1964

Bom Jesus 03 Todos presos em:
20-04-1964

Carmo do Rio Verde 02 14-04-1964
14-04-1964

Ceres 04 14-04-1964
14-04-1964
14-04-1964
08-05-1964

Goiânia Quadro em separado Quadro em separado
Goianápolis 01 09-05-1964
Inhumas 03 10-06-1964

15-06-1964
15-06-1964
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Itauçu 02 06-04-1964
06-04-1964

Jussara 03 04-06-1964
04-07-1972
04-07-1972

Jataí 01 14-09-1964
Nazário 01 06-05-1964
Posse 02 06-05-1964

06-05-1964
Pires do Rio 02 30-12-1966

30-12-1966
Rubiataba 01 03-01-1969
Rio Verde 02 14-08-1964

17-08-1964
Silvânia 01 14-04-1964
Varjão 01 14-04-1964
Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 08
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

     Segundo um depoimento de uma pessoa que participou das manifestações no período 

e que exigiu anonimato, a quantidade das fichas encontradas nos arquivos do SIC em 

Goiânia não corresponderiam nem a 10% do total de indivíduos presos no período 

analisado por essa dissertação. O fato do número de prisões haver decaído nos anos de 

1968 e 1969 corrobora a argumentação do indivíduo entrevistado. Além disso à partir de 

68-69 os presos políticos eram enviados para outros "centros de recepção" em Uberlândia 

(Minas Gerais) e na BSB. Vejamos agora no mapa abaixo a localização das prisões de 

pessoas que estavam (ou supostamente estavam) “exercendo atividades subversivas”.
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                                                                                                                                                             Mapa 01
Cidades onde foram feitas prisões de “elementos subversivos”  1964-1969
Fonte: Análise dos dados obtidos na SIC da Polícia Civil de Goiânia.
*Mapa Original usado como background: Mapa das Vias de Transporte do Estado 
de Goiás 2001. Fonte: www.transporte.gov.br/bit/estados/iport/go.htm

     Observando o mapa acima podemos ver o resultado da implementação de núcleos das 

facções da Esquerda no estado. Goiânia foi a cidade onde foram feitas a maioria das prisões 

de indivíduos da Esquerda. Contudo, pelo mapa observa-se que foi criado um “cerco” à 

capital do estado. Cidades como Varjão, Pires do Rio, Silvânia, Goianápolis, Anápolis, 

Itauçu, Uruaçu e Nazário fizeram um círculo de núcleos de facções da Esquerda que 

rodeavam Goiânia. Já as cidades de Aruanã, Rubiataba e Ceres parecem constituir um 
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corredor para o Mato Grosso enquanto Alvorada do Norte, Posse, Alexânia e Anápolis 

parecem constituir outro “corredor” ligando Goiânia à Brasília e à Bahia. A criação desses 

corredores constitui-se em objeto para trabalhos posteriores.

     As profissões exercidas pelos indivíduos presos eram as mais variadas possíveis.

Profissões Quantidade Porcentagem
Auxiliar de Contabilidade 01 0,58%
Contador 01 0,58%
Pintor 01 0,58%
Fotógrafo 02 1,16%
Aeroviário 01 0,58%
Sapateiro 01 0,58%
Corretor 02 1,16%
Guarda Civil 01 0,58%
Barbeiro 01 0,58%
Engenheiro Civil 01 0,58%
Encanador 01 0,58%
Relojoeiro 01 0,58%
Tipógrafo 01 0,58%
Marceneiro 02 1,16%
Engenheiro Eletricista 01 0,58%
Técnico Administrativo 01 0,58%
Engenheiro 01 0,58%
Funcionário Público Estadual 15 8,72%
Funcionário Público Federal 01 0,58%
Fazendeiro 04 2,32%
Carroceiro 01 0,58%
Advogado 09 5,23%
Juiz de Direito 01 0,58%
Estudante 38 22,09%
Fichas não preenchidas 18 10,0%
Farmacêutico Prático 
Licenciado

01 0,58%

Dentista Prático 02 1,16%
Farmacêutico 01 0,58%
Operário da Construção Civil 04 2,32%
Dentista 03 1,74%
Eletricista 01 0,58%
Comerciante 10 5,81%
Alfaiate 06 3,48%
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Jornalista 09 5,23%
Mecânico 01 0,58%
Lavrador 12 6,97%
Professor 05 2,9%
Agrimensor 01 0,58%
Protético Prático 01 0,58%
Contato Industrial 01 0,58%
Empresário 01 0,58%
Comissário de Boi 01 0,58%
Bancário 06 3,48%
Industrial 02 1,16%
Médico 03 1,74%
Padre 02 1,16%
Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 09
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

     A profissão estudante foi a que mais se destacou (22,09%) demonstrando o papel 

importante das organizações estudantis goianas na oposição ao regime militar. Em segundo 

lugar aparece a categoria funcionário público estadual e em terceiro lugar a profissão 

lavrador demonstrando a participação de membros das antigas ligas camponesas como 

membros das facções da esquerda em Goiás. O quadro acima demonstra que todos os 

membros da sociedade civil estavam em maior ou menor grau ligados à ideologia da 

esquerda em Goiás. Se compararmos os dados obtidos no SIC com os dados colhidos por 

Ridenti, vemos que há uma maior sintonia entre os dados colhidos em Goiânia e em São 

Paulo. Isso demonstra uma "simpatia" às causas defendidas pela a esquerda em todo o país.

Grupo
s de 11

PCB 
1964

PCB 
1969-
1973

Militar
istas *

Massis
tas **

Nacion
alistas
*** 
1967-
1971

Vários 
Grupo
s**** 
1967-
1974

Total 
da 
Esquer
da 
Armad
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a
Camadas       
de   Base

35 42 46 130 104 30 47 311

Lavradore
s

7 3 3 12 19 1 5 37

Militantes 
de baixa

1 - - 18 16 14 14 54

Trabalhad
ores 
Manuais 
Urbanos

27 39 43 100 69 15 36 220

Camadas 
de 
Transição

46 77 98 168 217 17 88 490

Autônomo
s

17 45 30 50 48 7 7 130

Empregad
os

7 11 29 59 88 4 32 183

Funcionár
ios 
Públicos

18 18 18 21 35 3 10 69

Militantes - - - 5 5 - 5 15
Técnicos 
Médios

3 2 15 29 40 3 15 87

Outros 1 1 6 4 1 - 1 6
Camadas 
Médias e 
Altas 
Intelectua
lizadas

13 45 82 374 537 35 15 1096

Artistas - - - 8 8 1 1 18
Empresári
os

2 1 1 2 2 - - 4

Estudante
s

3 2 25 188 306 6 83 583

Oficinas 
Militares

1 2 - 4 5 4 1 14

Professore
s

1 3 25 61 79 10 28 178

Profission
ais 
Liberais 
ou com 
formação 
superior

6 37 31 100 133 14 37 284

Religiosos - - - 11 4 - - 15
Não 
consta a 
ocupação

1
_

64
_

20
_

63
_

79
_

10
_

63
_

215
_

Total 95 228 246 735 937 92 92 2112
Total 
com 
Ocupação 
Conhecid

94 164 226 672 858 82 285 1897
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a
* ALN, COLINA, FLNe, MOLIPO, REDE, VPR            Tabela *****
** ALA, MR-8, PCBR, POC, PRT, VAR
*** MAR, MNR, MR-26, RAN
**** Processos contra duas ou mais organizações, sendo pelo menos uma delas de 
esquerda armada.
***** RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira, p.71-72.

     Outro dado interessante levantado nos arquivos da SIC foi a localização das moradias 

dos indivíduos taxados de subversivos. No quadro abaixo observamos os setores onde 

mais se encontravam elementos subversivos. A maioria dos estudantes presos residia no  

centro da cidade num quadrante compreendido entre as atuais Avenida Paranaíba, rua 74, 

Avenida Araguaia, e parte da Avenida Independência. Em suma, no antigo Bairro 

Popular e adjacências. Levantamentos feitos no quadrante mencionado indicam que nas 

décadas de 60 e 70 grande parte das famílias que residiam no antigo bairro popular 

alugavam quartos para universitários em suas casas ou em barracões nos fundos para 

aumentar a renda familiar, aliás, os preços eram bem módicos.

Setores Número de subversivos identificados
Centro 39
Fama 02
Vila Jardim das Esmeraldas 01
Vila Operária 03
Vila Coimbra 01
Vila Nova 03
Vila Margarida 01
Setor Oeste 07
Setor Bueno 01
Bairro Capuava 02
Setor Universitário 05
Setor Pedro Ludovico 04
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Setor Aeroporto 04
Setor Sul 07
Setor Dergo 01
Campinas 07
Bairro Santa Tereza 01
Nova Vila 01
Número de Setores: 18 Número de subversivos presos: 90
Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 10
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

     Aliás, outro dado colhido no SIC refere-se à religião dos fichados. A maioria dos 

indivíduos fichados se declaravam católicos. Talvez devido ao fato do catolicismo ser a 

religião oficial do país os presos tentassem assim "aliviar sua barra".

Religião Quantidade
Católica 105
Espírita 15
Protestante 06
Evangélico 07
Agnóstico 01
Pentecostes 01
Adventista 01
Ortodoxa 01
Não religioso 11
Número de religiões identificadas: 08 Identificados: 148  Não identificados: 32
Fonte: Seção de Identificação Criminal da Polícia Civil de Goiânia (SIC).                                      Tabela 11
Dados referentes à pessoas presas por motivos políticos (passeatas, participação em partidos políticos 
clandestinos ou suspeitos disso).

3.2 – Combate à literatura “comunizante”.

     Essa foi uma das principais preocupações dos órgãos encarregados de manter a “ordem” no 

Brasil. Que tipo de livro poderia ou não poderia ser lido. Para isso, foram contratados vários 
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intelectuais nacionalistas que se encarregaram de listar as obras que expressam qualquer 

pensamento que possa servir de ameaça à “Revolução Nacionalista” (como os próprios golpistas 

chamavam o seu golpe). Os intelectuais nacionalistas eram indivíduos versados em diversas áreas 

das ciências humanas que trabalhavam junto aos órgãos de censura no sentido de identificarem 

obras sejam elas livros, peças de teatro, filmes, músicas, etc, que afetassem a moral, os  bons 

costumes e a Segurança Nacional. Assim, a priori, qualquer obra vinda da URSS, Cuba ou de algum 

autor notadamente reconhecido por ter idéias esquerdistas, era considerava nociva aos interesses 

nacionais. Várias listas foram produzidas à medida que novas obras eram apreendidas com 

membros e simpatizantes do PC. Filmes e peças de teatro eram sumariamente proibidos.

     Posteriormente, toda obra literária, filmes, músicas que afetassem a moral e os bons costumes 

(no tocante à sexualidade, casamento, e outros tabus da época) era proibida. Abaixo, vemos um 

exemplo de uma lista de  alguns livros proibidos pela ditadura. 

Falência das Elites Adelaide Carraro 12/10/65

O Casamento Nelson Rodrigues 13/10/66

Revolução na Revolução Régis Debray 29/09/67

Tortura e Torturados Márico M. Alves 31/05/67

Minha Vida Meus Amores Henry Spencer 03/06/69

Filosofia da Alcova Marquês de Sade 03/06/69

Escultura de Barro             -                                 02/07/70

O Pátio da Cobrança das Rendas       -               02/07/70

O Mundo Erótico de Isadora Ducan   - 10/03/70

Erótica Biblion Adriano da Gama Kury 17/05/70

Uma Aldeia da China Popular Jan Myrdal 29/05/70
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Lucha Armada/Fuerza Armada Vo Nguten Giap 29/06/70

Obras Escogidas Mao Tse Tung 29/06/70

Citações do Pres. Mão Tse Tung             - 29/06/70

La Guerra Popular Em El Brasil Movimento Com. Intern. 29/06/70

Os Condenados da Terra Frantz Fanon 02/07/70

O Meu Amigo Che Guevara Ricardo Rojo 02/07/70

Textos de Ernesto Che Guevara Editora Saga S/A 02/07/70

História Militar do Brasil Nelson V. Sodré 02/07/70

Opções da Revolução na Am. Lat. Miguel Urbano 02/07/70

O Poder Jovem Artur José Poerner 02/07/70

Socialismo In Cuba Leo Huberman/Paul H.S. 02/07/70

Mi Experiencia Cubana Ezequiel M. Strada 02/07/70

Guerra Del Pueblo Nguen Giap            02/07/70

Resolución Política Del PC Colom. Mov. Comunista Internac.  02/07/70

Guerra de Guerrilhas em Vietnam Hoang Van Thal            02/07/70

Socialismo Y El Hombre em Cuba             Che Guevara            02/07/70

Estratégia de La Guerrilha Urbana Abraham Guillen 02/07/70

Apuntes sobre uma Exp. Guerrilera Hector Rejar 02/07/70

El Derecho a Rebelar-se            Vicente Rovetta 02/07/70

Sexo Impetuoso            Bernardo Elias Laho 06/08/70

Jogo de Amor        -         ??/10/70

Memórias de um Varão Castrado Rodolfo Q. Filho 02/12/70

A Chinesinha Brigitte Bijou 02/12/70

Copacabana em Trajes Íntimos Diderot Freitas 23/03/71
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Elas o Esperam Oscar Vieira Garcia 26/03/71

A Hora Inesperada Cristopher Palmer 26/03/71

A Mulher Sensual Joan Garrity 25/05/71

Lei é Lei e Está Acabado Nazareno Tourinho 21/06/71

Poiésis João Carlos C. Teixeira 24/06/71

A Mulher Sem Fronteiras Alice Akew 21/07/71

Carne e Sangue João Francisco de Lima 22/07/71

Mein Kampf Adolf Hitler 22/07/71

As Duas Faces de uma Secretária Pierre Lamont       -

La Violence Militair Au Bresil Ed. François Maspero 09/11/71

                (Fonte dos livros proibidos: Arquivo DOPS-Go, Volume 23)

     Embora a censura tenha se ampliado e executado suas ações nos mais diversos órgãos de 

comunicação (cinema, teatro, jornais, revistas, etc.) a década de 60, configura-se como uma década 

privilegiada de manifestações culturais em nosso país. O contexto sócio-econômico estimulou uma 

produção artística marcadamente contestatória que se definiu como conscientizadora da sociedade. 

Em geral, a produção cultural orienta-se no sentido de mapear o país através da exposição dos 

problemas sociais que se abatem sobre a população. 

     O cinema, o teatro e a música passam a difundir mensagens de um forte conteúdo questionador e 

denuncista. No cinema vemos que os autores realizam uma grande exposição que confirma a 

tendência de radicalização cultural, a partir de motivações políticas, sociais e econômicas. Parte-se 

do enunciado de que a cultura expressa  fundamentalmente, os problemas e as questões sócio-

políticas da sociedade em seu tempo histórico, mesmo porque, enquanto forma intelectual e 

individual de manifestação, o artista está firmemente inserido em sua própria realidade. O cinema, 
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de uma maneira geral, procura construir  um auto-retrato do Brasil, a partir de um espelho onde a 

realidade é retratada tal como ela é vista pelos seus diretores/artistas. Já na música vemos que 

através das letras simples ela procura expor o dia-a-dia da população denunciando, segundo a visão 

dos próprios autores, a exploração e a decadência do mundo burguês. O teatro busca representar de 

forma realista e às vezes prospectiva, a iminência de um conflito armado. A idéia de luta, embate e 

conflito são uma constante na temática encenada no teatro. Concluindo essa rápida explanação dos 

aspectos culturais – cinema, teatro e música – podemos concluir que  75% da produção artística da 

época consubstancia-se em um forte expansor para a radicalização política, devido ao seu caráter 

contestador que estimula a negação da ordem vigente. No plano das ações, as transformações 

sugeridas acabaram por apressar e radicalizar a ação repressiva.

     A década de 60/70 é um período muito rico da cultura brasileira. As novas idéias tentavam 

“educar” a população em geral. O tropicalismo foi um difusor importante dessa mensagem 

conscientizadora. Ele  surgiu mais de uma preocupação entusiasmada pela discussão do novo do 

que propriamente como um movimento organizado.72

     O autor que melhor trabalhou o tropicalismo chama-se Celso Faretto isso porque o referido autor 

dá uma contribuição importante ao trabalhar não apenas o conteúdo contestatório das obras 

produzidas. O autor analisa a linguagem utilizada nas canções sem recalcar o já referido conteúdo 

contestatório. Ele quebra o mito do movimento tropicalista surgido como necessidade imperativa de 

um movimento contestatório resgatando assim toda uma musicalidade geralmente relevada a um 

segundo plano. Assim segundo o autor em outubro de 1967, quando Alegria, Alegria e Domingo no 

Parque foram lançadas no III Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record de São Paulo, 

não se apresentavam como porta-vozes de qualquer movimento. As músicas destoavam das outras 

                                                          
72 Cf. entrevista de Gilberto Gil a Augusto Campos, Balanço da Bossa, 2.ed., São Paulo, Perspectiva, 1974, 
p.193; Frederico Morais, Artes Plásticas: A Crise da Hora Atual, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975, p.98
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canções por não se enquadrarem nos limites do que se denominava MMPB (Moderna Música 

Popular Brasileira). Ao público consumidor desse tipo de música – formado preponderantemente 

por jovens universitários – tornava-se difícil reconhecer uma postura política participante ou certo 

lirismo, que davam a tônica à maior parte das canções da época.73

O tropicalismo surgiu, assim, como moda; dando forma a certa sensibilidade moderna, debochada, 

crítica e aparentemente não empenhada. A mistura tropicalista notabilizou-se como uma forma sui 

generis de inserção histórica no processo de revisão cultural, que se desenvolvia desde o início dos 

anos 60. Os temas básicos dessa revisão consistiam na redescoberta do Brasil, volta às origens 

nacionais, internacionalização da cultura, dependência econômica, consumo e conscientização. Tais 

preocupações foram responsáveis pelo engajamento de grande parte dos intelectuais de dos artistas 

brasileiros na causa da construção de um Brasil novo, através de diversas formas de militância 

política.

     Os movimentos artísticos mais significativos foram: os de cultura popular, como o CPC da UNE, 

em que, além de estudantes, se engajaram poetas, cineastas e teatrólogos; espetáculos mistos de 

teatro, música e poesia, como os do Grupo Opinião; O Cinema Novo; Teatro de Arena e Oficina; a 

poesia participante de Violão de Rua e alguns romances como Quarup, de Antônio Callado, e 

Pessach de Carlos Heitor Cony. Estas produções se dirigiam a um público intelectualizado de classe 

média, principalmente estudantes e artistas. A pesquisa desses grupos era suplantada pelo 

imperativo de falar do país. Não havia, assim, interesse pelo experimentalismo, e sim pelo 

estabelecimento de uma linguagem adequada à conscientização do público.74 As imagens 

tropicalistas são construções oníricas; podem ser interpretadas como faz o analista com o sonho, 

                                                          
73 FARETTO, Celso. Tropicália, Alegoria, Alegria, Cotia-SP, Ed. Ateliê Editorial, 2000, p.28-29
74 Idem.
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isto é, operando em sentido contrário ao de seu processo de formação.75 A singularidade do 

tropicalismo se revela na situação em que apareceu, quando comparada com a ideologia do protesto. 

Na década de 60, sobretudo após o golpe de 64, esta corrente artística, de inspiração populista, 

obteve muito sucesso, repercutindo nos meios intelectuais de esquerda devido à sua tônica agressiva 

e à sua ampla difusão em discos, espetáculos e festivais de música popular. Constituiu-se numa 

forma adequada de expressão do inconformismo, por parte dos artistas, sendo elevado à condição de 

estratégia de resistência política. Espelhou com eficácia as insatisfações de um público basicamente 

universitário ou intelectualizado. A música de protesto nada modificou no que diz respeito à 

linguagem da música popular. 

     Além da atitude política que veiculou, impulsionou o samba, aproveitou o folclore, a música 

rural ou urbana e definiu uma forma expressiva de cantar. Esta caracterização é, entretanto, 

genérica: os compositores e cantores que se alinharam sob esta proposta realizaram-na de maneiras 

diversas, quer quanto ao texto, quer quanto à música. Alguns vinham da bossa nova (Carlos Lyra, 

Vinícius de Morais, Nara Leão, Sérgio Ricardo), outros do morro (Zé Kéti) e os mais novos ou 

surgiram dos festivais(Chico Buarque de Holanda, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, Fernando 

Lona) ou de espetáculos como Arena Conta Zumbi e Opinião (João do Vale, Maria Bethânia, 

Gilberto Gil). Todos esses músicos e cantores, ao lado de poetas, cineastas, teatrólogos e artistas 

plásticos, uniram-se, apesar de suas peculiaridades de estilo, em torno de um projeto: falar do país, 

denunciar a miséria, a exploração de grupos econômicos, a dominação estrangeira, o autoritarismo 

político, a repressão; falar por aqueles que não podiam – os pobres da cidade e do campo.76

                                                          
75 FARETTO, Celso. Tropicália, Alegoria, Alegria, Cotia-SP, Ed. Ateliê Editorial, 2000, p.28-29
76 FARETTO, Celso. Tropicália, Alegoria Alegria, Cotia-SP, Ed. Ateliê Editorial, 2000, p.144-145
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A atividade tropicalista opera, portanto, na linguagem da canção, sem que com isso seja recalcado 

o político.77 Deve-se ressaltar que a mensagem conscientizadora foi minimamente compreendida, 

devido à  complexidade de  subterfúgios usados para driblar a censura.

     Finalmente a televisão  uma das principais aliadas do Estado Ditatorial  promovia a ideologia 

dominante e buscava atrair parte da elite artística. Já a imprensa escrita percorreu dois caminhos. 

Um, em que a imprensa acatava as ordens vindas dos organismos de censura e do Estado Militar e 

outro em que a imprensa se "marginalizava" divulgando os fatos assim como "aconteceram" 

contrariando muitas vezes os interesses do Estado Militar. Joamar de Carvalho foi o autor que 

melhor abordou o tema de imprensa "marginal" ou como ele prefere dizer, imprensa alternativa. 

     Para Joamar de Carvalho, a imprensa alternativa, tal como viria a ser conhecida a partir de 64, 

constituiu-se como estratégia política das oposições ao regime militar, como projeto alternativo à 

imprensa convencional estrelada pelo governo e autoritária na organização interna de suas redações. 

Era uma alternativa para a sociedade civil, pois eram jornais que buscavam alcançar do ponto de 

vista da sociedade e legitimidade para expressar pontos de vistas na concretude da vida do dia-a-

dia.(In: MARINHO, Marcelo B. A Imprensa Alternativa em Goiás nas Décadas de 70 e 80, 

Monografia de Final de Curso Apresentada ao Departamento de História da Universidade Federal

de Goiás 2001, página 11) 

     Vem à tona as divergências. Para alguns o berço da Imprensa Alternativa está na imprensa 

operária do início do século (jornais anarquistas), para outros ainda, a partir de 64. Uns consideram 

os jornais de partidos políticos grupos e movimentos como imprensa segmentada e não alternativa e 

apontam essa segmentação como caminho viável para os novos tempos. (In: MARINHO, Marcelo 

                                                          

77 FARETTO, Celso. Tropicália, Alegoria Alegria, Cotia-SP, Ed. Ateliê Editorial, 2000, p.144-145
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B. A Imprensa Alternativa em Goiás nas Décadas de 70 e 80, Monografia de Final de Curso 

Apresentada ao Departamento de História da Universidade Federal de Goiás 2001, página 13)

     O conceito de Imprensa Alternativa contrapõe-se ao de Grande Imprensa. A grande imprensa, 

também chamada de Jornalões, são os jornais empresariais ou governamentais, normalmente de 

circulação diária e formato standart (tamanho grande). Decorrente destas características básicas, 

advém outras – compromisso com a informação do fato (a notícia), representam os interesses de 

grupos econômicos, políticos ou do governo, ou todos esses. (In: MARINHO, Marcelo B. A 

Imprensa Alternativa em Goiás nas Décadas de 70 e 80, Monografia de Final de Curso Apresentada 

ao Departamento de História da Universidade Federal de Goiás 2001, página 14)

     Pelo fato de que durante o regime militar o direito de livre reunião não ser respeitado pelo 

governo, a Imprensa Alternativa era feita quase na clandestinidade, quando não na total 

clandestinidade. E então as reuniões se transformavam em verdadeiros debates culturais, onde 

apesar das várias e diferentes tendências político-culturais reunidas, havia um ambiente de coesão 

fraterna. (In: MARINHO, Marcelo B. A Imprensa Alternativa em Goiás nas Décadas de 70 e 80, 

Monografia de Final de Curso Apresentada ao Departamento de História da Universidade Federal 

de Goiás 2001, página 15)

     O Golpe Militar de 1964 implantou a censura à imprensa, perseguiu vários órgãos de notícias e 

fez com que outros se alinhassem ao novo regime do governo, tornando-se até mesmo seus porta-

vozes. Tal situação somada ao clima pouco democrático das relações de grande imprensa, levou 

vários jornalistas a buscarem uma forma alternativa de jornalismo, ocasionando o boom da 

imprensa alternativa na década de 70. Esses jornais serviram como trincheiras contra a ditadura 

militar, como uma forma de prática política, comunidade cultural e congregava as mais variadas 

tendências e facções da esquerda brasileira. A imprensa alternativa na década de 70 mesmo quando 

supostamente dirigida às massas atingia basicamente uma vanguarda intelectual. Frustava-se assim, 
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um dos seus objetivos confessos, que era servir de instrumento de mobilização social contra a 

ditadura militar.(In: MARINHO, Marcelo B. A Imprensa Alternativa em Goiás nas Décadas de 70 e 

80, Monografia de Final de Curso Apresentada ao Departamento de História da Universidade 

Federal de Goiás 2001, página 16)

3.3 – Classificação de “elementos subversivos”

     O termo elemento subversivo é uma  expressão generalizadora. Todo o indivíduo que exercesse 

ou se suponha que exercesse ações contrárias à ideologia de segurança nacional era taxado como 

subversivo. Os subversivos eram sub-classificados em dois tipos. Havia o subversivo local ou 

nacional e o subversivo alienígena (Fonte:DOPS-Go, Vol.23). O  termo "alienígena" era dado a 

indivíduos que exerceram ou se supunham que exercessem ou ainda, que já exerceram e não 

exerciam mais, atividades relacionadas a algo como a "difusão do comunismo internacional". Um 

ofício encaminhado ao Chefe da Divisão de Segurança e Informações (DSI) e posteriormente

distribuídos entre os DOPS regionais explicita bem a classificação dada aos alienígenas. 

“Ilmo. Sr. Chefe da Divisão de Segurança e Informações... ...encaminhamos 

a V. As., em anexo, difusões de alienígenas, para as devidas providencias. 

Outrossim, esclarecemos o seguinte..."78

      A cor azul era dada a indivíduos "alienígenas" cuja a localização em território nacional era 

solicitada por  suas respectivas famílias. Esses indivíduos eram classificados como potencialmente 

                                                          
78 DOPS-Go, Pasta 17, p.02
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não ameaçadores da segurança nacional, contudo, todas as informações possíveis deveriam ser 

levantadas.

     A cor verde era dada a indivíduos cuja a localização em território nacional era solicitada por 

elementos que atuavam dentro da DSI. Esse indivíduos eram classificados como potencialmente 

ameaçadores da segurança nacional visto que esse "alienígena" possuía antecedentes criminais. A 

esse tipo de "alienígena" era dada mais atenção. Agentes eram especialmente destacados para 

vigiarem os passos do "alien" informando assim todas as suas atividades.

     A cor vermelha era dada a "alienígenas" cuja localização no território nacional era solicitada por 

elementos que atuavam na DSI que por sua vez tinham seus serviços solicitados por organismos 

internacionais como a Interpol e a CIA. 

    Esses indivíduos eram classificados como elementos extremamente nocivos à segurança 

nacional. A esse tipo de "alienígena" era dada prioridade. O "alien" deveria ser localizado e mantido 

sob vigilância constante e discreta, todos os seus atos deveriam ser anotados e relatados à central da 

DISI sendo que os agentes deveriam sempre estar a postos esperando ordens da central de como 

proceder. A extradição no caso de prisão desse tipo de alienígena era comumente solicitada por seu 

país de origem.

3.4 – Das diligências e investigações

     Baseando-me nos relatórios de atividades em campo contidos nos arquivos do DOPS-Go percebi 

o seguinte modo de operação em campo de policiais encarregados de missões de "busca e captura". 

Geralmente 2 ou 3 agentes da Divisão de Segurança e Informações se dirigiam ao local onde havia, 

ou suspeitava-se que houvesse, reuniões de grupos subversivos. Os agentes da DSI tomavam 
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conhecimento disso através de quatro fontes principais: 1-Comunicados internos divulgados 

nacionalmente pelos diferentes órgãos encarregados da manutenção da segurança nacional (SNI, 

DOI-CODI, ASI, etc.); 2-Informações de organismos paramilitares (como o CCC Comando de 

Caça aos Comunistas); 3-Informações diretas enviadas por populares que compartilhavam do ideal 

de segurança nacional; 4-Informações oriundas do denuncismo que assolou o país. Entende-se 

como denuncistas indivíduos que não compartilham totalmente do ideal de segurança nacional. 

Contudo, devido à intensa propaganda anti-comunista e ao temor de punições a quem encobrisse a 

atuação de indivíduos subversivos, essas pessoas se viam pressionadas e acabavam por delatar 

indivíduos que julgavam estar "ameaçando a segurança nacional". A partir dessas quatro fontes 

principais os agentes se punham em campo e se dirigiam ao local da denúncia iniciando uma 

minuciosa investigação. As investigações geralmente iniciavam-se com contatos com o 

departamento de polícia local a fim de colherem as primeiras informações sobre os indivíduos 

envolvidos. Depois interrogavam parentes, vizinhos e afins com a finalidade de colherem mais 

dados sobre o ou os elementos envolvidos, os locais que comumente freqüentam, hábitos etc. 

Posteriormente prosseguem caso julgassem necessário, a prisão dos elementos sem a necessidade de 

um mandato judicial. Os agentes se ocupavam de uma vasta gama de diligências. Acompanhavam 

reuniões sindicais, como ocorreu no Sindicato Rural de Itaguaru.

Exemplo de relatório de diligência

“Estado de Goiás

Secretaria da Segurança Pública

Divisão de Segurança e Informações (DSI)
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R E L A T Ó R I O

Assunto: REUNIÃO DO SINDICATO RURAL DE ITAGUARU-GO

Estivemos na cidade de Itaguaru-Go, onde ocorreu o seguinte:

13:00 horas do dia 23/11/75, ocorreu uma reunião do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Itaguaru-Go. Na reunião foi tratado dos seguinte 

temas: O primeiro sobre a Reorganização da Previsão Orçamentária do ano 

de 1975, que foi o tema principal, foi lido todo o programa da Reorganização, 

inclusive ofícios dirigidos ao Delegado Regional do Trabalho e ao Ministro 

do Trabalho, depois de explicações e leitura da previsão foi perguntado pela 

apresentadora, jovem Osvaldilna Dias Lopes se todos os associados estavam 

satisfeitos todos disseram que sim, com isso foi considerado aprovado a 

Previsão Orçamentária. O outro tema foi apresentado pelo Presidente do 

Sindicato, SR. Geni Alves de Deus que falou para os associados sobre 

“acidente de trabalho”, com isso houve o encerramento da solenidade às 

15:00 horas.

Compareceram 65 (sessenta e cinco) pessoas a única pessoa que 

pela aparência não se dizia ser trabalhadora rural era a jovem Osvaldina, que 

trabalha na Federação de Trabalhadores –Estado de Goiás, nesta 

Cap.(FETAEG).Todos os meses há reunião dos associados daquele 

Sindicato, que se  realiza no último domingo de cada mês.

Era o que tínhamos a relatar:”79

          

                                                          
79 DOPS-Go, Pasta 86, p.43
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Acompanhavam a entrega de prêmios a indivíduos que se destacaram no cenário político regional 

como a entrega do Cartão de Ouro realizada pela OAB-Go .

Entrega do Cartão de Ouro

Secretaria de Segurança Pública

Divisão de Segurança e Informações – DSI

     “Cumprindo determinação desta Chefia,  assistimos às solenidades de 

entrega do “CARTÃO DE OURO”, ao Dr. SOBRAL PINTO, pela passagem 

do seu octagésimo aniversário, oferecido pela OAB-Secçao de Goiás... ...o 

Dr. JAIR passou a discorrer sobre as atitudes da Revolução e a luta de 

SOBRAL PINTO, dizendo “...enquanto brasileiros presos sofrem as maiores 

torturas e moças são estupradas à custa de cassetetes, atrás das grades, o Sr. 

SOBRAL PINTO tem lutado em defesa, chegando também a ser preso, por 

motivos injustos e de desrespeito à pessoa humana”. Disse, ainda, que a 

Revolução continua com o seu jogo de violência, torturas e humilhações ao 

povo brasileiro e, que, diante disso, a Pátria estremece de vergonha. Em 

seguida passou a falar o Dr. SOBRAL PINTO...”80

     E investigavam prováveis atos de grupos que atentavam contra a segurança nacional como o 

caso do Hotel Bandeirantes em Goiânia.  Resumo da ocorrência: No dia  14 de agosto de 1975 os 

agentes do DOPS-Go fizeram uma diligência no Hotel Bandeirantes. Os donos do hotel acusaram 

recebimento de ameaças anônimas. Os agentes receberam ordem de verificar o ocorrido com o 

objetivo de prender e investigarem a possibilidade de possíveis vinculações entre a ameaça recebida 

                                                          
80 DOPS-Go, Pasta 106, p.26
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e "elementos comprometidos pela subversão". Abaixo vemos o resultado oficial registrado pelos 

agentes.

“Em cumprimento a Ordem de Serviço emanada do Bel. ERNANI CARLOS 

DA SILVA, Delegado Adjunto deste Departamento, estivemos realizando 

investigações, no dia 19/08/75, em torno dos fatos ocorridos contra o HOTEL 

BANDEIRANTES e seus proprietários. No estabelecimento hoteleiro, 

conversamos com seus proprietários, funcionários e realizamos minuciosa 

busca em suas dependências, porém não descobrimos pistas sobre a autoria 

das ameaças e nem encontramos bomba alguma. Estivemos no Bairro Nova 

Suíça, no local determinado para a colocação do dinheiro exigido. Às 19:30 

hs, o embrulho foi colocado sobre a pilha de tijolos, mas ninguém apareceu 

para apanha-lo. Às 23:00 horas deixamos o local, após o pacote ter sido 

recolhido por um dos proprietários do Hotel. Era o que tínhamos a relatar”81

     Contudo, os agentes encarregados da diligência entregaram mais que um relatório ao seu 

superior o então Bel. Ernani Carlos da Silva (para posteriormente ser divulgado à imprensa). O 

documento reproduzido acima é um relatório aberto dirigido ao seu superior como forma de 

mascarar à primeira vista, as prisões efetuadas pelos agentes do DOPS e de outros mecanismos de 

repressão.  Há um segundo documento, esse confidencial emitido pelo mesmo Bel. Ernani Carlos da 

Silva que consta a prisão de um jovem. É solicitada a transferência e prisão desse jovem para o 

Juizado de Menores da Capital. Segundo o relatório confidencial:

“Meritíssimo Juiz,

                                                          
81 DOPS-Go, Pasta 106, p.33
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Com este, passamos à disposição de V.Exa., o menor DIVINO 

WALDOMIRO DA SILVA, preso por este Departamento, nas imediações da 

Rua C.255, Nova Suíça, nesta Capital, quando recolhia uma valise contendo 

a importância de Cr$ 150.000,00, que fora deixada por um dos gerentes do 

Hotel Bandeirantes, atendendo às exigências feitas através de telefonemas 

anônimos, dirigidos àquele estabelecimento. Como se trata de 

comportamento característico daqueles que atentam contra a Segurança 

Nacional, solicitamos a V. Exa., se possível a retenção do mesmo nesse 

Juizado de Menores, até que se elimine dúvidas quanto à existência ou não de 

implicações que possam interessar à Segurança Interna do País. À 

oportunidade, antecipamos os agradecimentos e renovamos os nossos 

protestos de estima e consideração."82

      Os agentes também mantinham sob estrita vigilância qualquer reunião ou grupamento de 

indivíduos. Eles até prestavam contas das atuações de estudantes em projetos criados e 

desenvolvidos pelo próprio Estado como a Operação Bernardo Sayão:

Relatório das Atividades do Projeto Bernardo Sayão

     “A operação Bernardo Sayão, do Projeto Rondon III, ficou a cargo da 

Coordenação Regional  Centro Oeste, sediada em Brasília... ...Os serviços 

prestados durante a Operação foram de caráter relevante, e proporcionaram 

ao estudante experiência na futura profissão... ...Suas observações derivaram 

para problemas fundamentais, analisando todas fases evolutivas do processo 

de desenvolvimento sócio-econômico da área operacional. Não se ativeram, 

exclusivamente, a tecer críticas, pois procuram apresentar sugestões para 

                                                                                                                                                                            
82 DOPS-Go, Pasta 203, p.03
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reformulação estrutural da região na perspectiva de prestarem contribuição ao 

Governo Federal, na árdua tarefa de integrar o vasto Centro-Oeste Brasileiro 

na comunidade nacional”.83

3.5 - O Atestado de Antecedentes Políticos – 1975

     Dois eram os documentos necessários para um indivíduo exercer a cidadania durante o regime 

militar. Um era a carteira de identidade e outro era o atestado de antecedentes políticos. Sem esse 

atestado, a pessoa não poderia tirar passaporte, ingressar no serviço público, participar de sindicatos 

legalizados e monitorados pelo governo, comprar munições, explosivos etc. Baseando-me no estudo 

dos arquivos do DOPS-Go percebi que o Atestado de Antecedentes Políticos era dado a um 

indivíduo somente em dois casos. No primeiro caso o indivíduo se dirigia à Secretaria de Segurança 

Pública (SSP) e solicitava o atestado pagando as devidas taxas. Após as verificações de rotina terem 

sido feitas e, constatando-se que o indivíduo está com a "ficha limpa" ou seja, não foi prontuariado 

como subversivo ou marginal perigoso (assassino, ladrão de bancos, estuprador) o atestado era 

expedido. No segundo caso o indivíduo se dirigia à SSP e fazia o requerimento do atestado. 

Contudo, no decorrer das verificações de rotina constatava-se que o indivíduo tinha ficha criminal, 

mas nada que o ligasse a atividades subversivas. Mesmo tendo uma ficha criminal o atestado era 

liberado. Veja o exemplo abaixo retirado dos arquivos do DOPS-Go:

                                                                                                                                                                            

83 DOPS-Go, Pasta 203, p.21
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“1.FILOMENO COUTINHA MOTA, requereu nesta Pasta, em 23 de 

setembro de 75, Atestado de Antecedentes Políticos, o que seria apresentado 

à 7a CSM, para a compra de munições. Por não constar qualquer registro 

político-ideológico em desfavor do requerente, foi expedido o documento 

solicitado. No entanto, consta contra FILOMENO COUTINHO MOTA, sem 

dados de qualificação o seguinte: Pertence a uma relação de grileiros, 

mencionados na informação no 633/71 do Ministério do Exército, que

apoderavam de terras no município de Uruaçu/Go, através da força e ameaças 

a posseiros.” 84

     O Atestado de Antecedentes Políticos também era dado com ressalvas para indivíduos que no 

passado exerceram atividades subversivas e , no presente - como no caso que veremos à seguir de 

um requerimento datado de 1975 - não exercem mais atividades que promoviam “ameaça à 

segurança nacional.”

Atestado de Antecedentes Políticos 

     “A epigrafada requereu Atestado de Antecedentes Políticos nesta 

SSP/GO, a fim de posse no cargo de professor de ensino médio no Estado da 

Guanabara –GB. Prontuariada nos OI´s da área, a nominada é titular das 

seguintes anotações: em junho de 65, demitida pelo Governo do Estado de 

Goiás, por subversão, de acordo com o Art. 7o do Ato Institucional do 
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Governo do Estado; 63-64, professora do Colégio Estadual de Goiânia. 

Sempre quando pode, expõe suas idéias comunistas e conclama à agitação e 

revolução, procurando transformar seus alunos em verdadeiros adeptos do 

credo-comunista. 1966, ligada à ARMENIA NERCESSIAN por ideologia, de 

quem recebe cartas e a informava, quando esta esteve na Rússia. Apesar dos 

registros desabonadores pertinentes a EDNA DE JESUS, o titular da Pasta, 

após contatos com outros Oi´s desta área, e considerando a inexistência de 

anotações posteriores às necessidades no item anterior, houve por bem 

autorizar a expedição de um Atestado Especial determinando ainda, a 

elaboração de documento de informação aos OI´s para efeito de 

acompanhamento das atividades da marginada em suas novas funções, com 

vistas a suspensão ou liberação de outros documentos, uma vez que tais 

atestados são renovados periodicamente.85

     O indivíduo conseguiu obter o "nada consta" em seu atestado. Contudo, agentes foram 

designados para comprovarem o afastamento definitivo do indivíduo de atividades 

subversivas. Isso caracterizava o atestado "especial" de antecedentes políticos.

3.6 - Na Cadeia...

     Baseando-me nos arquivos do DOPS-Go, na leitura de obras como a de Daniel Reis Filho e Arns 

P.E (Brasil Nunca Mais e Perfil dos Atingidos) e no depoimento do filho de um dos sargentos 

envolvidos com a repressão a indivíduos tidos como comunistas pude qualificar dois tipos de tortura 
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comumente usados na obtenção de informações de "antros de subversivos". Além da tortura física 

havia também a tortura psicológica. Essa tortura psicológica era dividida em duas vertentes que se 

integravam. A vertente mais explícita: a ameaças de morte e o vislumbre dos aparelhos de tortura, 

locais onde o indivíduo cairia morto, etc. E a vertente mais implícita ou "refinada" com vistas a 

bombardear o que sobrou da estrutura psicológica do indivíduo torturado. Os inquisidores não só 

ameaçavam a vida de seu objeto como também ameaçavam a vida dos familiares, amigos e 

conhecidos. Havia junto a esse trabalho, uma tentativa de conversão do subversivo. Após decorrer 

um determinado período de tempo, e avaliando a resistência individual de cada um, era dada ao 

subversivo a chance de refletir sobre os próprios atos. Aqui temos a transcrição de um exame de 

autocrítica distribuído aos subversivos em Goiânia.

“Auto-Crítica

1. Após sua prisão, você teve tempo de refletir. Faça uma auto-crítica da 

sua vida, como militante da Organização.

2. Você acha que agiu corretamente ao se integrar na Organização?

3. Algum dia você pensou em ser preso, cumprir longos anos de prisão, em 

deixar seus entes queridos em uma eterna angústia, em decorrência de 

seus atos?

4. Foi válido o sacrifício? O que você fez de objetivo para o bem do povo?

5. Acha que o comunismo é o regime ideal para o povo brasileiro? Por que?
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6. Você acha que o comunismo é uma forma de Imperialismo ou de 

Democracia?

7. Para você é um paradoxo existir uma Democracia com um só Partido 

político, senhor e único dono da verdade e dos destinos dos seus 

concidadãos?

8. Você acredita que o Comunismo possa extirpar da face da Terra as 

contradições de classe? Você acredita que algum País do Mundo tenha 

conseguido isso?

9. Será que num regime de Partido Único, os membros deste Partido não 

estarão se locupletando dos bens do povo, falando em nome desse povo?

10. Acha que sua Organização, seus líderes e até mesmo você, estavam 

capacitados a dirigir os destinos do povo brasileiro?

11. Quais os erros que observou nas organizações de esquerda? Se você 

tivesse poderes de decisão, quais as medidas que adotaria para corrigi-

los?

12. O que você acha de errado, no atual regime brasileiro?

13. Caso você fosse, digamos, um Ministro da Educação ou mesmo um 

Ministro da Fazenda, quais as medidas que você adotaria para resolver os 

problemas educacionais e econômicos do povo brasileiro?
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14. Houve, no seu entender, após 1964, mudanças para melhor no setor 

estudantil? E no setor operário? Caso positivo ou negativo, tente justificar 

a sua opinião.

15. Por que, na sua opinião, há influencia de países estrangeiros, na tentativa 

de mudança de nosso sistema político.86

     Como visto, o questionário distribuído para os presos não apenas servia como um meio de 

pressão psicológica mas também se colocava como uma provável fonte de informação sobre os 

elementos da esquerda no país e o que atualmente esses elementos defendiam.

     O questionário primeiramente investia contra o estado emocional do preso. As quatro primeiras 

perguntas pressionam o indivíduo sobre a validade de seu sacrifício ao participar de grupos 

subversivos tendo em vista que ele ficaria anos preso e longe da sua família devido a isso. Em 

seguida o questionário continuava a investir contra o lado emocional do indivíduo expondo de 

forma explícita pontos questionáveis sobre o regime comunista. O questionário também põe em 

dúvida a capacitação pessoal do indivíduo em promover modificações na sociedade.

     As perguntas 12 e 13 possuem um sentido dúbio. Nelas a pessoa somente possuía duas opções. 

Se arrepender apoiando o governo ou continuar defendendo seus ideais. A questão quatorze tem 

como objetivo conseguir alguma informação válida para combate aos "subversivos" e a última 

questão denota a preocupação com os países estrangeiros (Cuba, China, antiga URSS) que 

auxiliavam à medida do possível os grupos da esquerda no Brasil. O combate aos "alienígenas" foi 

uma constante preocupação do Estado Militar principalmente após a Revolução Cubana. Através 
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desse eficiente maio de persuasão, alguns membros das facções da esquerda se converteram em 

informantes dos órgãos de repressão. Nem todos os informantes eram pessoas convertidas. Muitos, 

por meio de ameaça às suas vidas e de seus familiares não possuíam outra alternativa além de 

delatarem seus companheiros. As facções de esquerda possuíam o seu próprio sistema de 

informantes dentro dos mecanismos de repressão mas nada que se comparasse ao efetivo 

comandado pelo Estado. Um dado interessante é que os próprios quadros dos mecanismos de 

repressão eram envolvidos nessa guerra psicológica. Os quadros da Polícia Militar eram 

monitorados com o fim de se evitar a infiltração de elementos subversivos e como forma de pressão 

emocional quanto a possíveis ligações entre PM´s e indivíduos esquerdistas. Em 69, um 

questionário foi distribuído para ser preenchido por soldados da PM. Nele constam além do nome, 

endereço e renda, algumas indagações do tipo: 

"Goza suas férias todo ano? 

1- Onde goza suas férias?

2- Participa de algum empreendimento de férias?

3- Ouve emissora de rádio?

4- Lê jornal da cidade? Qual prefere?

5- Tem televisão? Qual canal prefere?

6- A família é originaria de Goiânia? Em caso de negativa mencione a 

origem.

7- Tem conseguido progresso na cidade?

8- Quais os livros lê?"87
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     Devido a impossibilidade de uma pesquisa oral mais aprofundada só posso especular sobre as 

intenções da aplicação de cada pergunta desse questionário. Contudo algumas questões me ajudou a 

desvendar partes dessa interessante fonte. As questões em que se pede o nome dos jornais que 

comumente o policial lê demonstra uma grande preocupação a respeito de uma das principais fontes 

de divulgação dos ideais das facções da Esquerda em Goiás e no Brasil: o uso de meios impressos, 

os "jornalecos" (imprensa alternativa). A questão do rádio se vincula as músicas de protesto. Sobre 

a origem da família do policial interpreto essa questão como a necessidade de se verificar se o 

indivíduo é oriundo de uma região do país onde os movimentos sindicais e os partidos políticos de 

Esquerda (então proibidos) floresceram inicialmente e portanto possuíam raízes mais profundas 

junto à população. Isso prejudicaria a ação do policial no momento de reprimir as "atividades 

subversivas". A questão qual obras lê refere-se novamente à preocupação desses policiais em terem 

contato com "idéias subversivas", obras proibidas citadas anteriormente.

3.7 - O denuncismo

     O denuncismo foi um dos melhores produtos da guerra psicológica engendrada pelo Estado 

Militar. A pressão psicológica exercida pelas ações truculentas dos órgãos de repressão e a 

propaganda governamental anti-comunista acabaram por permear as representações coletivas. 

Qualquer pessoa que explicitasse a mínima idéia socialista ou criticasse uma obra governamental 

era vista como subversiva. O resultado disso foi uma avalanche de denúncias que não raro, 

resultavam em prisões de indivíduos que sequer sabiam as siglas dos partidos políticos proibidos. 

Por outro lado, outras denúncias eram confirmadas e os indivíduos denunciados eram presos ou 

mortos.  Para muitos denunciar era um ato de patriotismo. A seguir, podemos observar um exemplo 
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de uma denúncia feita por um funcionário público. Depois,  observaremos uma denúncia feita por 

uma diretora de Escola Pública e para finalizar um exemplo de denúncia de alunos contra aluno.

Exemplo de Denúncia Feita por Funcionário Público

     “O Sr. MATIAS SENHORINHO DOS SANTOS, residente em Anápolis-

Go., motorista lotado na Assembléia Legislativa de Goiás, atualmente à 

disposição do Deputado Estadual Habib Gabriel Issa, é um elemento que está 

criticando abertamente em desfavor da administração e política do Sr. 

Governador Irapuan Costa Júnior e do Sr. Prefeito Municipal de Anápolis 

Jamel Cecílio. O nominado aproveita dos momentos oportunos para 

manifestar-se contra o Governador e contra o Prefeito de Anápolis. Em todas 

as solenidades que comparece, sempre procura uma pessoa para dialogar, 

entrando logo em assuntos políticos e administrativos, dizendo que a 

administração e a política do Estado de Goiás não está valendo nada, 

principalmente a de Anápolis, porque o Governador e o Prefeito não sabem 

administrar e nem governar, salientando que quem deveria continuar no 

governo era os CAIADOS, porque eles são bons. Estes tipos de comentários 

são ditos em voz bem alta, para que outras pessoas ou autoridades que 

estiverem por perto também ouvirem. Afirma ainda que em 1978, o governo 

será do MDB, por causa destes maus administradores atuais, que além de não 

saberem fazer política, não sabem cativar o povo através de serviços de 

utilidade pública... ...é bastante ligado à família dos CAIADOS, trabalhou 

durante algum tempo para o deputado ELCIVAL CAIADO. Segundo o Dep. 

Habib Issa, sentiu-se obrigado a dar férias ao nominado, após três meses de 
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serviço, porque não estava agüentando mais os abusos por ele praticados. 

Anápolis, 07 de agosto de 1975.”88

Na Sala de Aula...

     O clima de tensão implantado no país após os AI´s se refletiu como visto em vários setores da 

população. Cada qual reagia a pressão de uma forma diferente. Nos arquivos do DOPS-Go constam 

pelo menos 9 documentos que comprovam como essa atmosfera foi assimilada pelos estudantes e 

professores. Neste documentos constam desde abaixo assinados de estudantes testemunhando que 

determinado professor não pregou idéias subversivas em sala de aula até professores denunciando 

alunos por exercer atividades subversivas. Abaixo, temos um exemplo de uma denúncia feita por 

um aluno contra um professor. Essa denúncia foi inicialmente direcionada para a diretora do colégio 

onde aconteceu a história. Nela, o aluno – e seu pai – demonstram indignação com o conteúdo da 

prova ministrada pelo professor de direito usual, contendo a transcrição da mesma.

“Á América Bezerra Gerais e Menezes

DD. Diretora do Colégio Estadual Dom Bosco

Jussara – Go  (em 02 de outubro de 1975)

Prova elaborada e aplicada pelo professor Adeon. CURSO TÉCNICO – 2O

ANO 

MATÉRIA: DIREITO USUAL

                                                          
88 DOPS-Go, Pasta 86, p.04
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QUESTÕES:

PRIMEIRA:

O Estado tem por fim o bem estar de todos. O que significa o analfabetismo e 

o elevado índice de pauperismo brasileiro?

SEGUNDA

A Democracia moderna foi criada sob o prisma e moldes da Democracia 

Antiga, o que vale dizer, Democracia Autêntica, com igualdade de direitos 

políticos e eleições diretas. Quais as justificativas dos transtornos 

democráticos da atual conjuntura política brasileira? 89

     Um exemplo de denúncia de alunos contra alunos: "Nós, alunos da 4a série do Ginásio de 

Alexânia, da Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, DECLARAMOS, pra os fins que se 

fizerem necessários... ...que o professor... ...jamais tratou de assuntos políticos em suas aulas neste 

Ginásio. DECLARAMOS, ainda, que o aluno... ....fêz seu trabalho em classe, como todos nós, 

passando entretanto, a lê-lo em voz alta, enquanto o professor não se encontrava em classe. Por 

ser verdade, firmamos a presente declaração em três vias, para os fins de direito. Alexânia, 23 de 

abril de 1969. (Fonte: Dops-Go, Pasta 109, p.03). O professor foi inocentado das acusações e o 

aluno citado foi transferido para outra escola não citada.     

     Entre tantos denunciados encontravam-se indivíduos que nada tinham a ver com movimentos da 

esquerda em Goiás. Abaixo vemos a transcrição de uma carta ao diretor do DOPS-Go em 1964. 

                                                          

89 DOPS-Go, Pasta 119, p.04
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Podemos observar nessa carta a tática mais comum de abordagem à indivíduos considerados 

suspeitos de serem comunistas.

Declaração expedida pelo Sr. J.M.F. Gerente do Pessoal da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos da DR/Goiás, onde era servidor há quase 

22 anos. “Às 12 horas do dia 6 de abril de 1964, fui preso. Não estava na rua, 

nem praça. Apresentava-me em minha repartição para trabalhar. De 

Anápolis, vim para Goiânia, em companhia de outras pessoas. Depois de 

obrigado, coagido pela intimidação brutal de alguns elementos, coloquei 

minhas digitais em umas fichas. O Sr. Rivadávia , acabava de transformar-me  

em suspeito de pertencer ao partido comunista. Em seguida fui mandado para 

a Penitenciária Agrícola, permanecendo ali 10 dias. Minha revolta era grande. 

Quando conseguia acalmar-me, lia e relia o Salmo 23. Quando não, chingava 

o Sr. Rivadávia. Então, Dr. Manoel Libânio de Araújo, apareceu para ouvir-

me, liberando-me em seguida."90

     Geralmente após as prisões os indivíduos eram colocados em incomunicabilidade total. Isso 

quando não ficavam rodando com o indivíduo por toda a cidade em vários camburões da PM. Uma 

técnica que visava minar a resistência psicológica do (ou suposto) subversivo. Assim almejavam 

não só a confissão de atos que lesassem a segurança nacional mas também visavam obter os nomes 

de outros subversivos (ou supostos subversivos).

Nome do preso: D. V. da S.

Nacionalidade: brasileira                          Naturalidade: Fazenda Nova – Go

                                                          
90 DOPS-Go, Pasta 132, p.06



              126

Data do Nascimento: 23 de setembro de 1957

Estado Civil: solteiro       Profissão: pedreiro

Filiação: 

Residência: Rua C-180, no480, Jardim América, Goiânia, Go

Motivo da Prisão: averiguações

Passará à disposição: Chefia de Gabinete

Transportado por: Policiais do DPOP

Observações: o preso deverá ficar INCOMUNICÁVEL

Recolhido em: 23 de agosto de 1975

Goiânia, 23 de agosto de 1975

Assinatura da Autoridade: Bel. Ernani Carlos da Silva” 91

     Mas nem somente o Estado lutava contra os "subversivos". Grupos pró-ditadura eram 

organizados em várias cidades do estado de Goiás  - e em várias cidades do Brasil - com o fim de 

promoverem a "segurança e a tranqüilidade pública". Panfletos de grupos anti-comunistas eram 

distribuídos em todas as cidades do Estado. Em Ceres um grupo divulgou o seguinte documento:

                         

                             Cuidado, Ceres

     “Agora é preciso tomar muito cuidado com os comunistas de nossa 

cidade. Tomem cuidado com os elementos de conhecida atividade 

                                                          
91 DOPS-Go, Pasta 102, p.09
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subversiva. São declarados comunistas, inimigos da Pátria, inimigos de Deus, 

inimigos da família, inimigos da liberdade. Eis alguns nomes... ...Qualquer 

alteração da ordem que surgir em Ceres, será de responsabilidade desses 

vendilhões da pátria. É preciso que a briosa polícia de nosso Estado, confirme 

atitude democrática do Sr. Governador e PRENDA imediatamente esses 

agitadores, que foram responsáveis, juntamente com sua corja fugitiva, pelos 

dias intranqüilos que passamos. É preciso que a Polícia FECHE todos os 

sindicatos e associações que acobertam esses elementos perniciosos ladrões 

de nossa tranqüilidade. É preciso que o povo de Ceres REAJA contra esses 

perturbadores. Aproveite Ceres, a hora chegou e todo Brasil sabe disso, 

vamos extirpar de nossa terra esses elementos. Aguardem novas listas.” 92

     As denúncias e prisões chegaram a um tal ponto que organismos internacionais de defesa de 

direitos humanos constantemente enviavam cartas aos delegados responsáveis pelo DOPS-Go a fim 

de conseguirem alguma informação sobre determinado preso político. Em 1975, vários ofícios 

enviados pela a Anistia Internacional foram dirigidos aos Órgãos de segurança do Estado com o 

propósito de descobrir o paradeiro de inúmeros presos políticos. No trecho abaixo, retirado de um 

desses ofícios temos um bom exemplo do conteúdo dessas cartas.

     “Senhor Comandante

        Primeiro Batalha de Guardas

        Goiânia, Goiás Brasil.                30.10.75

      

        Dear Sir,

                                                          
92 DOPS-Go, Pasta 101, p.31
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        Re: Jose Manuel das Anjos Soares Guedes

              Vitor Jose Melo Allegria Lobo

              Darcy Aquino Ribeiro

I am a member of Amnesty International, Iceland section, and am deeply 

shocked by the frequent news of arbitrary arrests, police abuse, maltreatment 

and disappearances of tradeunionists, professional people and politicans in 

Brasil, not least in the State of Goias.

     With particular reference to the cases of the three printers mentioned 

above, I respectfully and earnestly ask you, in your capacity as Senhor 

Comandante, to have the whereabouts of Soares Guedes and Allegria Lobo 

urgently established, while I request you to clarify the legal situation of 

Aquino Ribeiro. 

Maltreatment of prisioners and keeping them incommunicado from distressed 

families, parents, wives and children, is in my opinion an intolerable crime 

against humanity and human rights. It is hard do accept that such practices 

still exist, and are even on the increase, in the 20 the century. I trust to be 

favoured with you early reply, and remain…” 93

     Certamente o indivíduo que escreveu esta carta deve ter tido seu nome incluído nos Arquivos do 

SNI talvez na Seção de Vigilância de "Alienígenas".

     Baseando-me na análise dos arquivos do SIC  da PC em Goiás constatei uma predominância de 

indivíduos do sexo masculino sobre o feminino; dos casados sobre os solteiros no tocante às prisões 

políticas realizadas em todo estado no período de tempo analisado por este trabalho. 

                                                          
93 DOPS-Go, Pasta 77, p.53
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Prisões de indivíduos do PC do B e VAR-PALMARES destacaram-se sobre as demais (6 

identificadas em cada grupo) em seguida PCB e membros da UEE.

     Os estudantes, artesãos e funcionários públicos eram as profissões que mais "abrigavam 

indivíduos subversivos". A maioria dos subversivos (expressão generalizadora que era dada a 

qualquer indivíduo que exercesse ou se supunha que exercesse ações contra a Doutrina de 

Segurança Nacional). 

     Subversivos "alienígenas" eram classificados de acordo com seu suposto grau de 

"periculosidade". As diligências e investigações eram feitas geralmente por 2 ou 3 agentes da DSI. 

Essas diligências e investigações vigiavam todas as organizações civis. O denuncismo colocado 

junto a população como sendo um ato de amor à pátria, minou pouco a pouco as estruturas das 

facções da Esquerda em Goiás.
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Conclusão

     Uma coalizão civil-militar tomou o poder no Brasil em 1964. A partir dessa data nunca deixou 

de haver setores que se organizaram para se opor aos variados métodos e técnicas de controle social 

que foram sendo paulatinamente implementadas no país. O desmembramento da Esquerda em 

dezenas de facções resultou não só na diminuição da capacidade combativa como força política, 

mas forçou, após algum tempo à necessidade de reorganização fato que levou inúmeras facções se 

fundirem “a facções irmãs” – que possuiam ideologia semelhante – para poderem sobreviver. 

     As facções da Esquerda armada em Goiás ao perceberem o aumento da repressão tiveram a 

necessidade de promover alianças entre seus grupos. A formação dessas alianças constitui-se em 

objeto de estudo para trabalhos posteriores.

     Nas grandes metrópoles do sul e do sudeste, o campo de ação era um pouco mais diversificado 

do que essas facções encontraram em Goiás. Isso devido ao fato da taxa de industrialização dessas 

duas regiões. Contudo, a ação dessas facções no Estado de Goiás foi grande. Inicialmente as facções 

da Esquerda se voltaram para um público que estava mais susceptivel e mais “antenado” com a 

realidade nacional: o Movimento Estudantil (M.E). Mas também possuía recepção positiva entre os 

artesãos, profissionais liberais e também em Brasília (de novo a aliança entre os grupos um tema a 

ser tratado pelos trabalhos subsequentes). Em seguida as facções se aproximaram dos mais diversos 

setores da sociedade destacando-se aí o funcionalismo público. Entre as facções mais presentes no 

Estado destacam-se, a POLOP, a VAR-PALMARES, a AP, o PCB,  PC do B e a ANL.

     A Esquerda radical usou o Estado de Goiás como ponte para suas ações de guerrilha no interior e 

em Brasília.  As ações realizadas em várias cidades do interior geralmente tinham como objetivo a 

obtenção de armas, munições ou a libertação de algum companheiro luta. Claro, sem se dispensar o 
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trabalho de divulgação dos ideais das respectivas facções através de panfletos e pequenos jornais 

distribuidos à população em geral. Com o acirramento da perseguição política as ações desses 

grupos voltaram-se cada vez mais à resistência armada que foi sendo paulatinamente eliminada por 

ações repressivas oriundas da Federação, o denuncismo foi um importante fator de enfraquecimento 

e dispersão dessas facções. 

     Porém, antes dessa dispersão forçada a cidade de Goiânia viu-se “cercada” por núcleos das 

facções da Esquerda. Além disso corredores de acesso aos estados de Mato Grosso, Bahia e Minas 

Gerais foram criados para dar suporte aos indivíduos dessas organizações.
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SIGLAS DE GRUPOS E FACÇÕES DE ESQUERDA NO 
BRASIL

ALA (Ala Vermelha do Partido Comunista do Brasil)

ALN (Ação Libertadora Nacional)

COLINA (Comandos de Libertação Nacional)

CORRENTE (Corrente Revolucionária de Minas Gerais)

DDD (Dissidência da Dissidência da Guanabara)

DI-DF (Dissidência do PCB do Distrito Federal)

DI-GB (Dissidência do PCB da Guanabara)

DI-RJ (Dissidência do PCB do Rio de Janeiro)

DISP (Dissidência do PCB de São Paulo)

DVP (Dissidência da VAR-PALMARES)

FALN (Forças Armadas de Libertação Nacional)

FLN (Frente de Libertação Nacional)

FLNe (Frente de Libertação do Nordeste)

G. de 11 (Grupos de 11)

MAR (Movimento de Ação Revolucionária)

MCR (Movimento Comunista Revolucionário)

MEL (Movimento Estudantil Revolucionário)

MNR (Movimento Nacionalista Revolucionário)

MOLIPO (Movimento de Libertação Popular)

MRM (Movimento Revolucionário Marxista)

MRT (Movimento Revolucionário Tiradentes)
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MR-8 ( Movimento Revolucionário 8 de Outubro)

MR-21 (Movimento Revolucionário 21 de Abril)

MR-26 (Movimento Revolucionário 26 de março)

M3G (Marx, Mao, Marighella, Guevara)

PCB (Partido Comunista Brasileiro)

PC do B (Partido Comunista do Brasil)

PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário)

PCR (Partido Comunista Revolucionário)

POC (Partido Operário Comunista)

POLOP (Organização Política Marxista - "Política Operária"

PORT (Partido Operário Revolucionário - Trotskista

PRT (Partido Revolucionário dos Trabalhadores)

RAN (Resistência Armada Nacionalista)

REDE (Resistência Democrática)

VAR (Vanguarda Armada Revolucionária - Palmares)

VPR (Vanguarda Popular Revolucionária)

V. GRUPOS (dados conjuntos sobre vários grupos, em que pelo menos um deles era de 

esquerda armada)

Fonte: RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira, 1993, p.17.
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