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RESUMO 

 Este trabalho tem como objetivo analisar a marginalização política de Carlos Lacerda 

ao longo dos quatro primeiros anos do regime militar. Aliado dos militares que tomaram o 

poder em 1964, Lacerda aguardava ser o civil eleito para a Presidência da República nas 

eleições do ano seguinte. A permanência dos militares no poder bem como o apego de 

Lacerda à sua candidatura provocou o rompimento dessa liderança com o governo que ajudou 

a construir. O epistolário lacerdiano é a principal novidade neste trabalho. Partindo da 

trajetória biográfica de Lacerda, acessamos suas correspondências ativas e passivas, o que 

possibilitou analisar a (des) construção dessa liderança que, administrando a Guanabara, 

modificou sua imagem de “demolidor de presidentes” para “construtor de Estado” 

alavancando sua candidatura presidencial.  

 

Palavras-chave: Carlos Lacerda, regime militar, cartas 

 

ABSTRAT 

 The objective of this work is to analyze the political marginalization of Carlos Lacerda 

during the first four years of the military regime. Allied with the military coup d'état  in 1964, 

Lacerda hoped to be elected president of the republic of Brazil during elections the following 

year. The military government's refusal to surrender power and Lacerda's adherence to his 

candidacy caused a break between him and the government that he helped build. The 

Lacerdian epistolary is the principle novelty of this work. Beginning with the biographical 

trajectory of Lacerda, we assess his active and passive correspondence, through which it is 

possible to analyze the (de)construction of the leader that governed the state of Guanabara and 

the corresponding shift in his public image from "destroyer of presidents" to that of "builder 

of the state" leveraged during his presidential candidacy. 

 

Keywords: Carlos Lacerda, military regime, letters 
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Na verdade, Bilac, fui posto à margem da 

UDN. Dê-se a isso o nome triste de traição ou 

o nome mais ameno de distração. Na prática 

foi o que se deu. (Carta de Carlos Lacerda para 

Bilac Pinto. Rio de Janeiro, 25 de julho de 

1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 
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INTRODUÇÃO 

 

 “Eu tive meus direitos políticos cassados por dez anos e decidi ficar e morar aqui. (...) 

Atualmente, eu vivo como um exilado em seu próprio país” (Carta de Carlos Lacerda para 

John M. Caetes. Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1972. Arquivo Carlos Lacerda
1
). Esse é um 

trecho de uma carta escrita por Carlos Lacerda para John M. Caetes, presidente do Centro 

para Relações Inter-Americanas. Na missiva, Lacerda recusava o convite feito para fazer 

palestras nos Estados Unidos, atividade que exerceu entre os anos de 1967 e 1968, por conta 

do conturbado momento político que o país vivia após a publicação do Ato Institucional 

número 5. Foi baseado nesse ato que o presidente Arthur da Costa e Silva (1967–1969) 

assinou a cassação dos direitos políticos de Lacerda por dez anos.  

 Por que Carlos Lacerda foi cassado pelo regime que ajudou a construir? Como 

aconteceu a marginalização política desta liderança que foi apontada como o “líder civil da 

revolução de 1964” e próxima dos militares que tomaram o poder? É possível analisar Carlos 

Lacerda a partir de outra ótica, indo além da persona “demolidora de presidentes”, já estudada 

pela historiografia? São essas as perguntas norteadoras deste trabalho.  

 Em 2014 recorda-se o centenário de nascimento de Carlos Lacerda, que atuou de 

forma decisiva no campo político do século XX. Foi jornalista, deputado, primeiro 

governador da Guanabara e editor de livros. Seu discurso fosse proferido no parlamento, no 

rádio ou na televisão bem como seus artigos publicados principalmente no jornal Tribuna da 

Imprensa tinha repercussão nos meios civis e militares. Ao longo da década de 1950, Lacerda 

liderou a ala radical da UDN (União Democrática Nacional) e participou das conspirações 

contra os governos Getúlio Vargas (1951-1954) e Juscelino Kubitschek (1956-1960).  

 Em 1960, Lacerda foi eleito o primeiro governador do Estado da Guanabara. Como 

analisou Mota (2000), para ser eleito, Lacerda modificou sua imagem apresentando-se como o 

“construtor de Estado” em contraposição ao “demolidor de presidentes”, imagem tão 

característica da sua ação política durante os anos 1950. As obras de Lacerda no Rio de 

Janeiro, que foi remodelado logo após a transferência da capital federal para Brasília, 

tornaram-se vitrines para a sua campanha presidencial programada para 1965. A Guanabara 

foi o locus da transformação da imagem lacerdiana e da formação da sua liderança nacional.  

                                                           
1
 As cartas analisadas neste trabalho serão referenciadas obedecendo a seguinte ordem: Remetente, destinatário, 

local, data e arquivo/publicação da carta. Além do Arquivo Carlos Lacerda, analisamos cartas escritas por 

Lacerda que se encontra em outras publicações como “Minhas cartas e as dos outros” (2005) e “Desde as 

missões” (1977). 
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 O golpe civil militar de 1964 teve apoio de Lacerda. Não tardou para que os primeiros 

desentendimentos entre civis e militares acontecessem e a lista de cassações, a princípio 

restrita aos “subversivos”, fosse ampliada para antigos aliados que discordavam dos rumos 

adotados pelo governo militar. Perez (2007, p. 55-56) afirma: 

De fato, com a queda de Goulart e dos principais líderes da esquerda, com o 

afastamento do perigo comunista e a tomada do poder pelos militares, Lacerda 

havia perdido a maior parte dos seus trunfos que até então tinha em seu poder. 

(...) Mas agora que a crise estourara de fato num golpe, quem precisaria ainda de 

Lacerda? Nem a UDN, nem os militares, nem a parcela da classe média que 

votava nele, pois não havia mais o perigo do comunismo, da volta do grupo 

anterior a 1964, numa palavra, não havia mais o que temer. 

 

 Além disso, Lacerda apegou-se à sua candidatura presidencial. Condicionava as 

eleições diretas à manutenção da sua candidatura. Como veremos neste trabalho, quanto mais 

Lacerda mantinha esse apego, mais distante ele ficava do governo militar. Deve-se levar em 

consideração que a partir de 1964, a política estava subordinada aos militares, o que 

significava a redução de espaços para a movimentação de Lacerda, que tanto primava pela sua 

liberdade de ação dentro do campo político.  

 O objetivo aqui proposto é a análise do processo de marginalização política de Carlos 

Lacerda. Desta forma, jogamos luz à atuação dos civis durante os primeiros anos do regime 

militar. Como aponta Vasconcelos (2009), a memória desse regime é construída pelos 

“vencidos”. Tem-se a ideia de que todo o apoiador do golpe de 1964 manteve tal apoio 

durante os governos seguintes. Contudo, vários líderes civis que apoiaram a deposição de 

João Goulart não mantiveram o apoio principalmente quando os militares não cumpriram o 

compromisso de garantir as eleições presidenciais diretas em outubro de 1965 e se arrogaram 

mais poder, com o AI-5, em 1968 . Carlos Lacerda era candidato presidencial e defendeu 

tanto a sua candidatura como também o retorno dos militares aos quartéis, já que considerava 

o movimento de 1964 transitório. Ora, se Lacerda estava apegado à sua candidatura, os 

militares se apegaram ao poder. Não seria admitida oposição fora do limitado pelo Poder 

Executivo, mesmo que esse opositor fosse originalmente apoiador do golpe. 

  A trajetória biográfica de Lacerda é o fundamento deste trabalho, embora não seja 

nosso objetivo escrever uma biografia. Bourdieu (1996) afirma que nenhuma trajetória 

individual é linear, mas sim descontínua e contraditória. Lacerda apoiou o golpe civil-militar, 

mas se opôs quando o seu projeto político não obteve apoio e foi contestado por civis e 

militares que estavam no poder. Foi a partir da sua trajetória que iniciamos o trabalho no 

arquivo. As ações políticas de Lacerda foram sendo examinadas por meio das fontes que 

elegemos. Se a trajetória lacerdiana nos interessava, suas cartas (ofícios, memorandos e cartas 
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oficiais), além de seus depoimentos na imprensa, emergiram como fonte principal, mesmo 

que não única, deste trabalho. Isso porque percebemos que havia, em Lacerda, a necessidade 

de explicar, registrar, justificar cada atitude em um campo político que se tornava cada vez 

mais subalterno ao Poder Executivo militarizado. Lacerda expressava seu ressentimento por 

não poder se lançar candidato presidencial e ser marginalizado politicamente por antigos 

aliados tanto nos quartéis quanto na política.  

 Assim, como mencionado, a fonte principal aqui analisada é o epistolário de Lacerda 

relativo aos anos de 1964 a 1968. São, ao todo, 319 cartas. Lacerda defendeu em suas cartas a 

sua candidatura presidencial, colocando-a como imprescindível para a realização das eleições 

diretas em 1965. Esse apego gerou atritos entre Lacerda e a elite civil-militar. As cartas 

servem, entre outras peculiaridades, para atestar o termômetro político durante os quatro 

primeiros anos do regime militar. A metodologia utilizada, principalmente no segundo 

capítulo, possibilita o mapeamento da política do dia-dia. Buscamos apresentar esse cotidiano 

por meio das fontes, pois a tentativa era expressar, ao mesmo tempo, a construção de uma 

nova imagem que Lacerda patrocinava para si mesmo e as suas contradições ao realizar tal 

operação. Há uma discussão nas cartas sobre os rumos do governo militar e a candidatura 

presidencial de Lacerda. Como mostram os anexos, o número de cartas é maior quando 

Lacerda era governador do que o período em que se opôs ao regime militar.  

 O epistolário analisado é composto por missivas ativa e passiva. Lacerda dialogava 

com políticos, militares e missivistas de outras partes do país e do exterior. Há euforia com o 

êxito da deposição de Goulart como também decepção com a “revolução” e os primeiros 

problemas a serem enfrentados. Aos poucos, foi clareando para algumas lideranças a ideia de 

que não bastava simplesmente punir os líderes supostamente alinhados com a esquerda. 

Creio, Carlos, que a desintoxicação dos estudantes e dos trabalhadores constitui a 

tarefa essencial. Se os partidos democratas tivessem consciência do seu papel, 

abririam os braços para eles, pois, no fundo, o que os frustra é encontrar as 

portas fechadas, quando se escancaram a dos partidos de esquerda, sobretudo o 

comunista. Poucos são os de esquerda. Quase todos atravessam aquele estado de 

alma em que pretendem reformar o mundo. Anoto o fato pela importância que 

lhe empresto. Creio mesmo que é a grande ajuda que possa emprestar, 

politicamente a você, nessa passagem pelo governo do Estado, pois, pela 

mocidade minha e deles, é facílimo estabelecer-se o diálogo. Se conseguirmos 

conquistar a confiança dos jovens e dos trabalhadores, teremos feito uma obra 

fundamental para o futuro do país (Carta de Raphael de Almeida Magalhães para 

Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 29 de maio de 1964. “Minhas cartas e as dos 

outros”) 

   

 Os militares tomaram o poder com a justificativa de combater o comunismo que 

estaria infiltrado no governo João Goulart. O vice-governador da Guanabara, Raphael de 
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Almeida Magalhães, pontua na carta acima que era preciso ir além da punição aos 

“subversivos” e estabelecer o diálogo com a juventude que preferia os partidos de esquerda 

por encontrar as portas fechadas dos “partidos democratas”. A experiência política de 

Lacerda, segundo seus correligionários, facilitaria o diálogo. Pela riqueza de detalhes e por 

permitir acompanhar, em um recorte temporal específico, as mudanças, tanto da política 

quanto da subjetividade que conduzia Carlos Lacerda “na política”, escolhemos cartas e 

depoimentos como fontes. Mais do que isso: o exame dessas fontes permitiu-nos traçar um 

cotidiano, que se expressa marcado pela leitura particular de Carlos Lacerda e daqueles com 

quem ele se comunicava. Essa metodologia, que complementa a adotada no primeiro capítulo, 

orientou a escrita do segundo capítulo.    

  No primeiro capítulo, interessou-nos estabelecer a relação entre o passado e o 

presente, considerando-a uma relação interna à escrita das cartas. Partimos, para tanto, da 

menção do missivista aos tempos da ação política, ou seja, tratava-se de perguntar: como 

Lacerda encarava a “revolução” que acabou por se transformar em “golpe” aos seus anseios 

de se tornar presidente? Que relação construiria ele, homem das letras, entre os planos do 

passado e as perspectivas de futuro, mediadas por um presente de ressentimento? O 

movimento civil-militar de 1964 se mostrou como “revolução” e rompimento com o passado. 

Lacerda viu no golpe a possibilidade de se tornar presidente já que seus principais adversários 

foram cassados ou estavam enfraquecidos politicamente. Apesar de querer transmitir a 

imagem de “construtor de Estado”, o que ajudaria na sua campanha eleitoral, a elite civil-

militar via o opositor radical cujas críticas, que se iniciaram poucos meses depois do golpe, 

poderiam desestabilizar o governo Castello Branco (1964-1966).  

 Lacerda, em 1966, já rompido com o governo militar, se aliou com antigos adversários 

como os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart formando a Frente Ampla. O 

temor do governo já não era mais com a oposição radical lacerdiana, mas sim com o “retorno 

do passado” personificados pelos ex-presidentes cassados. O passado e o presente estão 

relacionados com as modificações do campo político no qual Lacerda estava inserido. Se, 

rompido com os civis e militares que estavam no poder, Lacerda considerava útil aliar-se com 

Kubitschek e Goulart, quando era aliado, os dois ex-presidentes representavam o passado a 

ser combatido ou que poderiam retornar caso a candidatura de Lacerda não fosse mantida.  

 

Mesmo politicamente estou convicto de que você tentou o único movimento que 

seria capaz de resolver a nossa crise política e, antes de tudo, de evitá-la. Refiro-

me, você sabe, a sua vã tentativa de unir as três grandes forças que poderiam ter 

dado novo rumo aos nossos destinos históricos, guiadas por três personalidades 

representativas como o Juscelino (Kubitschek), Jango (João Goulart) e você 
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(Lacerda). (Carta de Alceu Amoroso Lima para Carlos Lacerda. Petrópolis (RJ), 

3 de maio de 1977. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 As duas metodologias aqui utilizadas para a análise do epistolário de Lacerda, a que 

buscava a relação entre passado/presente/futuro, acessando a historicidade do missivista e do 

contexto em que ele vivia e transcrevia, e a que pretendia expor a política do dia-dia, para 

analisar o epistolário de Lacerda durante os quatro primeiros anos do regime militar são 

diferentes, porém, se completam. A primeira amplia o horizonte das cartas ao estabelecer 

relações com o que aconteceu até o golpe de 1964. Quando a prorrogação do mandato de 

Castello Branco entra na pauta da discussão política, Lacerda compara com o golpe de 1937, 

quando Getúlio Vargas instala o Estado Novo, sendo que a única diferença é que, em 1964, se 

obtinha a aprovação do Congresso. Ao analisar as cartas como um desenrolar da política do 

cotidiano, desenha-se o campo político no qual Lacerda está inserido e a discussão sobre a sua 

candidatura presidencial e a utilidade para o governo militar. Há um duplo movimento: 

Lacerda se afasta da elite civil militar para defender sua candidatura e essa elite se afasta de 

Lacerda, pois a eleição de um civil para suceder Castello Branco poderia colocar em risco a 

estabilidade do “governo da revolução”. Além dos interesses dos aliados civis, havia também 

o posicionamento da dos militares mais conservadores – os denominados “linha dura” – que, 

desde o golpe, já se mostravam insatisfeitos com o governo Castello.  

 Reforçamos que as fontes aqui utilizadas não ficaram restritas às cartas. Utilizamos 

artigos publicados por Lacerda como também o Depoimento (1977), principal fonte utilizada 

por quem estuda ou cita Lacerda.  

 Em síntese, no primeiro capítulo intitulado “O político, sua trajetória e suas cartas”, 

analisamos a temporalidade no epistolário lacerdiano. A trajetória biográfica de Lacerda foi 

fundamental para o acesso e a organização das cartas. A partir da ação política desenvolvida 

entre 1964 e 1968, separamos as cartas em dois momentos: o Lacerda que apoiava o governo 

militar e o Lacerda que se opunha ao regime que ajudou a construir e que o levou a ser 

cassado em dezembro de 1968. A relação entre passado e futuro está ligada ao projeto político 

de Lacerda, que era a candidatura presidencial. A prorrogação do mandato de Castello é o 

fator principal que interfere na narrativa das cartas. No segundo capítulo intitulado “Palavras 

e ação de um político marginalizado” trata da política do dia-dia apontada nas cartas que 

revela o processo que levou à marginalização política e consequente cassação dos direitos 

políticos de Lacerda. Iniciamos a análise com as cartas relativas ao IV Centenário do Rio de 

Janeiro comemorado em 1965, quando se evidencia a liderança nacional de Lacerda e 
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concluímos com as missivas relativas ao fim do “lacerdismo”, logo após a cassação dos 

direitos políticos em 30 de dezembro de 1968.  

 A conspiração contra João Goulart foi arquitetada por civis e militares. Com o êxito do 

golpe, a união entre os dois se desfez por conta dos choques de interesses de cada grupo. 

Carlos Lacerda procurou conectar o golpe com a sua candidatura presidencial. Contudo, o 

apego à candidatura o distanciou do governo militar, minando as influências que exercia no 

campo político. A marginalização das lideranças civis está relacionada com a militarização da 

política. O Poder Executivo ocupado por um general do Exército determinava as regras que os 

políticos deveriam seguir. Lacerda, que agia independentemente das alianças partidárias, não 

encontrou espaço para atuar e nem se adaptou às modificações feitas no campo político.  
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CAPÍTULO 1 

 CARLOS LACERDA: O POLÍTICO, A SUA TRAJETÓRIA E AS SUAS CARTAS 

1.1) A trajetória de Lacerda: do desejo pela presidência ao desencanto e a crítica ao 

regime militar 

 A ditadura civil-militar iniciada em 31 de março de 1964, em curto a médio prazo, 

marginalizou algumas das lideranças civis do processo decisório. A conspiração contra o 

governo João Goulart foi arquitetada e executada por civis e militares, mas os governos que se 

seguiram ao golpe foram militarizados. Ao longo de vinte e um anos, a Presidência da 

República foi ocupada por um militar do Exército. O Executivo estava acima dos outros 

poderes republicanos, o Legislativo e o Judiciário
2
. Isso se deve a forma como os militares 

viam os civis, tinham deles uma visão negativa, a de que os políticos usavam o cargo público 

em benefício próprio e não pelo bem da nação.  

 O fim das lideranças civis foi além da cassação dos opositores do novo regime, ou 

seja, dos considerados “subversivos”. Ao longo dos vinte e um anos de governos militares, 

diversos civis que apoiaram o golpe ou que participaram da conspiração contra o governo 

João Goulart, quando perceberam que aquela intervenção militar não seria provisória, logo 

rumaram para a oposição ao regime (seja dentro dos limites impostos pelo Executivo 

militarizado, seja por outros meios como a luta armada) ou se afastaram por conta própria ou 

por meio da cassação do mandato e dos direitos políticos. Nem toda liderança civil que estava 

com os militares na tomada do poder em 1964 manteve tal apoio ao longo da ditadura. 

Inúmeras lideranças, quando consideradas obstáculos aos objetivos dos militares, foram 

marginalizadas e impedidas de agir de forma independente no campo político após o golpe.  

 Carlos Lacerda foi uma das lideranças civis marginalizadas após o golpe de 1964. 

Pode parecer estranho à primeira vista já que a visão que se tem desse político que atuou de 

forma ativa e radical na história recente é a do golpista, do “demolidor de presidentes”. Além 

disso, Lacerda era próximo aos militares, principalmente nas crises políticas que agitaram o 

campo político brasileiro desde a década de 1950. Seus escritos e discursos conclamavam os 

militares para saírem dos quartéis e intervirem na política. Quando tal intervenção logrou 

êxito, Lacerda acreditou que poderia colher os frutos, ou seja, chegar à Presidência da 

                                                           
2
 Essa sobreposição já se desenhava na mensagem que abria o Ato Institucional número 1, publicado em 9 de 

abril de 1964. Nele, lia-se que a “revolução” se legitimava por si mesma e era ela quem legitimava o Congresso 

Nacional e não o contrário.  
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República. Sua experiência no primeiro Governo da Guanabara
3
 (1961 – 1965) havia 

mostrado que era capaz de ir além do “demolidor” e ser o “construtor”. Porém, após a 

deposição de Goulart, o governador da Guanabara ficou sem discurso já que o 

anticomunismo, tão característico ao combate empreendido por Lacerda, seria praticamente 

uma política de Estado e os udenistas que apoiaram em peso o golpe procuraram seus espaços 

no novo regime em formação deixando de lado o apoio à candidatura presidencial de Lacerda.  

 Ao olhar a trajetória de Lacerda ao longo do regime instalado em 1964 pode-se 

analisar a forma como se deu sua marginalização. Não foi idêntica à marginalização de outras 

lideranças civis como João Goulart e Juscelino Kubitschek, que foram cassados logo após o 

golpe e que, quando presidentes da República, enfrentaram resistências dos quartéis. Foi um 

processo com idas e vindas, isto é, com aproximações e distanciamentos dos militares que 

ocuparam o poder. Como toda trajetória é contraditória e descontínua
4
, o deslocamento de 

Lacerda ao longo dos quatro primeiros anos do regime militar mostra a sua tentativa de 

manter-se candidato presidencial e sua oposição aos militares adveio desta sua obsessão. Em 

defesa do seu projeto político, Lacerda alternou a oposição radical e o apoio quando via que o 

momento político lhe era oportuno. A sua visão logo após o golpe era de que as eleições 

presidenciais deveriam acontecer em breve porque ele percebia a real possibilidade de vencê-

las. A partir do momento em que a elite político-militar que tomou o poder em 1964 marchava 

para a permanência no governo, Lacerda iniciou uma batalha que o marginalizaria daquele 

campo político que atuou com intensidade nas últimas décadas. A cada movimento, Lacerda 

procurou manter o seu projeto político, que foi se tornando incompatível com os rumos 

tomados pelo governo pós-golpe. Apesar de se ver como útil na resolução dos graves 

problemas que o novo governo tinha que enfrentar, tal utilidade não era reconhecida pelos 

aliados que colaboraram na deposição de Goulart. Enquanto a elite político-militar direcionou 

o apoio para o governo do Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, Lacerda isolou-se 

e foi isolado ao defender sua candidatura presidencial. Em suma, sua marginalização decorreu 

de um movimento duplo, das suas palavras e ações e daqueles que se opunham ou não 

consideravam conveniente a realização de uma eleição presidencial direta com Lacerda como 

candidato. Ao valorizar a importância de sua liderança e não apoiar as primeiras medidas do 

novo governo, Lacerda ficou cada vez mais isolado. 

                                                           
3
 Logo após a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960, o Rio de Janeiro foi elevado à condição de cidade-

estado. Surgia o Estado da Guanabara, que vigorou até 1975, quando houve a fusão com o Estado do Rio de 

Janeiro.  
4
 Conforme a análise de Pierre Bourdieu (1996) a respeito da “ilusão biográfica”.  
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 O uso do epistolário como fonte histórica evidencia as alterações que perpassam na 

trajetória de um indivíduo ao longo dos anos (Gomes, 2004). A leitura do epistolário mostra a 

rede de sociabilidades do seu emissor. No caso de Carlos Lacerda, essa rede alterou-se ao 

longo do recorte histórico deste trabalho. O apego à sua candidatura presidencial e a crença de 

que tal condição lhe daria o direito de ser voz corrente nas decisões tanto do seu partido como 

do próprio governo federal o fez entrar em vários embates registrados nas suas missivas. O 

rosto que Lacerda construiu nas suas cartas endereçadas à elite político-militar era 

questionado pelo destinatário. Como o conjunto de cartas analisado contém missivas 

endereçadas à Lacerda podemos perceber a construção como também a desconstrução da sua 

imagem.   

 Quem adentra nos documentos pessoais de Lacerda deve levar em consideração a 

possibilidade de que tais documentos tornaram-se públicos. De acordo com o projeto que 

Lacerda estava empenhado, escritos que circulariam em espaços privados eram divulgados 

publicamente. Lacerda foi um dos pioneiros no uso da televisão como divulgação política. 

Enquanto os militares permitiram seu acesso àquele meio de comunicação, que estava em 

franca expansão pelo país em meados dos anos 1960, Lacerda lia cartas que enviara a 

políticos ou ao próprio presidente da República. Nem tudo era publicado, mas sim o que ele 

considerava conveniente publicar.  

 A verdade está vinculada à subjetividade do indivíduo. É a “sua” verdade, ou seja, não 

mais uma verdade absoluta, mas sim plural. O indivíduo, por meio da escrita de si, contesta 

ou concorda com as modificações do contexto em que vive e que influencia suas palavras e 

ações. O olhar para a escrita de si de um político inserido no período em que os militares se 

consolidaram no poder nos permite analisar as discussões entre os aliados do golpe e as 

divergências entre eles que não tardaram a aparecer. A “verdade” de Carlos Lacerda nos 

quatro primeiros anos do regime militar é a manutenção da sua candidatura presidencial, que 

estava atrelada à realização das eleições nacionais em outubro de 1965. Ele tinha a convicção 

de que seria eleito e faria o verdadeiro “governo revolucionário”. O governo Castello Branco 

era visto por ele como um “governo de transição”, ou seja, apenas cumpriria o restante do 

mandato de João Goulart, que terminaria em 31 de janeiro de 1966 – como de fato estava 

escrito no primeiro Ato Institucional. A projeção de Lacerda era ser o civil que sucederia 

Castello Branco na Presidência. Na medida em que os militares se afastaram da promessa de 

realizar eleições presidenciais diretas, mais Lacerda se apegava à sua candidatura e mais 

sombrio ele desenhava o futuro cenário político caso seu projeto político não se realizasse.  
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 O epistolário de Lacerda mostra o ressentimento dessa liderança com os militares que 

não devolveram o poder aos civis temendo a votação popular, conforme carta escrita ao 

governador mineiro Magalhães Pinto.  

Não querem a minha (candidatura) porque posso ganhar, não querem a de outros 

como eu porque podem perder. O que não querem é eleições com o povo 

votando (...) Por isto é que permaneço candidato, cada vez mais, exatamente na 

medida em que a minha candidatura significa a garantia da implantação, pelo 

voto, de uma revolução que, feita pelas armas, foi escamoteada pelo governo que 

ela implantou e que se entregou à politicagem. (Carta de Carlos Lacerda para 

Magalhães Pinto. Rio de Janeiro, 1º de setembro de 1965. “Minhas cartas e as 

dos outros”) 

 

 A realização das eleições presidenciais diretas estaria atrelada à existência da 

candidatura de Lacerda, por isso a necessidade de mantê-la. Tal concepção já era defendida 

antes mesmo do golpe. Ao garantir a existência de sua candidatura, Lacerda visualizava a 

garantia das eleições presidenciais que estavam ameaçadas pela provável tentativa de João 

Goulart de manter-se no poder além do prazo previsto pela Constituição vigente. Mas o apoio 

a ela diminuía na proporção em que crescia o apoio político ao governo Castello Branco. A 

marginalização de Lacerda do campo político partiu tanto dele próprio, ao se apegar ao seu 

projeto político (que era mais seu do que da UDN) enquanto seus correligionários apoiavam 

os projetos que o governo enviava ao Congresso. Se os udenistas apoiavam Castello por 

considerar aquele o “governo revolucionário”, Lacerda caminhava para o lado oposto não 

reconhecendo nenhuma “revolução” no governo
5
 e que isso aconteceria quando ele chegasse à 

Presidência. Por isso os constantes embates com os parlamentares que deixaram de lado o 

apoio à sua candidatura e focaram no apoio e na aprovação dos projetos enviados pelo 

Executivo sem sua consulta. Lacerda considerava sua condição de candidato presidencial, 

com o apoio da maioria das seções estaduais da UDN, como fato preponderante nas decisões 

do partido. Contudo, ao perceber que os parlamentares udenistas estavam mais próximos de 

Castello do que dele, Lacerda procurou pressionar tanto o diretório nacional quanto os 

parlamentares no Congresso. A forma intempestiva com que agiu durante as discussões sobre 

a prorrogação do mandato presidencial confirmou a incapacidade de Lacerda em ser o 

candidato do partido nas eleições do sucessor de Castello.  

                                                           
5
 Em depoimento prestado a jornalistas do Estado de São Paulo em 1977, Lacerda afirmou que tomou 

conhecimento dos nomes dos ministros de Castello Branco em uma reunião na casa do presidente no Rio de 

Janeiro. A escolha de Roberto Campos e Otávio Bulhões para os ministérios do Planejamento e da Fazenda 

respectivamente não eram do agrado do governador. Ele não considerava tais escolhas “revolucionárias”. Como 

veremos ao longo deste trabalho, os embates que Lacerda travou com o ministro Campos foi uma das causas da 

sua marginalização.  
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 Como afirmamos acima que a verdade não é mais absoluta, pode-se dizer que a 

verdade de Lacerda entrava em confronto com a verdade do governo Castello e seus 

apoiadores. Iniciou-se o conflito entre os aliados do novo governo. Já não havia mais 

objetivos comuns entre eles. A partir disso, pode-se concluir que nem todo líder que apoiou o 

golpe de 1964 manteve o apoio ao longo dos governos que se seguiram e nem todo punido 

pelo regime foi um “subversivo”, ou seja, a partir do momento que o governo foi se fechando 

e afastando da promessa de devolução do poder ao civil eleito diretamente, qualquer 

adversário, mesmo que tivesse ao lado dos militares durante o golpe, seria considerado 

inimigo por conta das críticas ao governo. As críticas feitas por Lacerda tornaram-se 

incômodas para o governo porque eram feitas publicamente podendo fomentar discordâncias 

entre os grupos que apoiavam o governo. 

 As cartas também mostram o embate entre Lacerda e o presidente Castello Branco em 

torno da política econômica do governo. Não estamos isolando essas missivas do conjunto, 

mas apenas apontando que foram essas críticas preponderantes para Castello Branco ver 

Lacerda não mais como um “companheiro de ideal” como nas primeiras cartas trocadas entre 

os dois, mas como um opositor do governo, como uma liderança que questionava o que era 

decidido e que este questionamento estava se tornando um empecilho para o governo. A 

liderança de Lacerda já não era um elemento essencial na mecânica da política pós-golpe. O 

ponto central dessas missivas é o ressentimento de Lacerda por não ser ouvido nessas 

decisões sobre o plano econômico que deveria ser adotado para solucionar os graves 

problemas que emperravam o desenvolvimento do Brasil. Ele se via como uma liderança que 

merecia ser ouvida e interferir nas decisões a serem tomadas já que era o candidato do 

governo nas próximas eleições presidenciais.  

Refiro-me à política econômica do seu governo, matéria sobre a qual tenho 

repetidamente feito críticas que V. Exa há de reconhecer serem tão construtivas 

quanto leais. Não tenho interesse a defender senão os do país. Não tenho 

objetivos a atingir senão coincidentes com os da revolução e, portanto, com êxito 

do seu governo (Carta de Carlos Lacerda para Castello Branco. Rio de Janeiro, 

28 de novembro de 1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Ao caracterizar as críticas como “construtivas e leais”, Lacerda procurava separar o 

tom crítico adotado nos anos 1950, quando ganhou a alcunha de “demolidor de presidentes”. 

Nessa missiva, Lacerda se apresentava a Castello como um líder político que desejava fazer-

se presente nas discussões sobre os rumos que o primeiro governo pós-golpe iria adotar nos 

próximos anos.  

 O governo Castello, sob a orientação do ministro do Planejamento, Roberto Campos, 

adotou medidas impopulares como o arroxo salarial, o corte nos gastos públicos – que afetou 
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diretamente o governo da Guanabara que estava preparando-se para as comemorações do 

quarto centenário do Rio de Janeiro em 1965, como veremos no próximo capítulo - e a vinda 

de capital externo, que foi interrompida quando o governo Goulart pretendia fazer as 

“reformas de base”. Houve uma ruptura entre a política e a economia quando os tecnocratas, 

especialistas na área econômica, assumiram o espaço dos políticos nas decisões do governo. 

Lacerda abordou essa ruptura em uma carta ao presidente. Não considerava esses tecnocratas 

como conhecedores da realidade da população que já sentia os primeiros impactos das 

medidas adotadas.  

A política econômica é por natureza contingente, por isso mesmo que é uma 

política. Só os tecnocratas presumem o contrário, enfatuados na infalibilidade da 

sua pseudociência. A economia lida com o destino de um povo, de uma nação, 

por isso mesmo se chama “economia política”, porque não pode ser dissociada 

da política. (Carta de Carlos Lacerda para Castello Branco. Rio de Janeiro, 25 de 

maio de 1965. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Ainda na mesma carta, Lacerda enumerava os pontos principais da sua crítica à 

política econômica:  

1. O setor mais inflacionário da economia é o estatal. 2. Este não pode ser 

reduzido, nem a sua eficiência aumentada, em pouco tempo. Nem em 13 meses 

nem em 2 anos nem, talvez, num quatriênio. 3. Logo, não se deve contar com o 

fim da inflação tão cedo; pois o setor maior e mais inflacionário – o da economia 

estatizada – não pode ser recuperado. 4. O que não convém é, mantendo a área 

estatal inflacionária, esvaziar a área da economia privada para custear a estatal. 

5. Por isto, contando como inevitável certo grau de inflação durante certo 

número de anos, concentrar nossos esforços em provocar a baixa progressiva, 

racional e cautelosa, da taxa inflacionária; e, ao mesmo tempo, desencadear a 

produção. 6. Para isto, convém dotar a iniciativa privada de meios para ajudar o 

país a sair da inflação, com produção. E ativar urgentemente a administração 

pública, melhorando a sua produtividade por providências audaciosas (...) 7. Para 

isto, ainda, é essencial uma política de fé, de mobilização do povo, de atenção 

para com os seus problemas e motivações. (Idem) 

 

 A alternativa que Lacerda oferecia ao governo Castello estava atrelada à “mobilização 

do povo”. Luís Viana Filho, ministro da Casa Civil de Castello, escreveu em O governo 

Castello Branco (1973) que os políticos não resolveram os problemas econômicos do país por 

temerem reações negativas quanto às medidas a serem adotadas. Ao abordar tal mobilização, 

Lacerda visava às eleições presidenciais que, apesar do adiamento por conta da prorrogação 

do mandato presidencial ainda seriam realizadas de forma direta.  

 O nome de Lacerda estava atrelado ao governo Castello, portanto, as medidas que 

encareciam o custo de vida da população lhe seriam atribuídas já que era o candidato à 

sucessão de Castello e desejava fazer o seu sucessor nas eleições estaduais em outubro de 

1965. Tendo em vista tal impopularidade, Lacerda criticou as tomadas de decisões do governo 

sem consultar os políticos que apoiaram o golpe.  
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 Lacerda escreveu um telegrama para José Luiz Moreira de Souza apoiando seu 

discurso que fazia as mesmas críticas ao governo Castello. No corpo do telegrama, percebe-se 

que a resposta foi divulgada para o grande público. O governo não abriu o diálogo com 

representantes da sociedade civil para discutir seu plano econômico. 

Acabo de ler seu discurso em nome das classes produtoras hoje. É uma 

advertência sincera e de extrema lucidez que demonstra a um tempo maturidade 

intelectual e compreensão patriótica do dever da verdade. Possa o governo ouvir 

palavras como essas e entende-las com a necessária isenção, ainda a tempo, para 

que não se perca a revolução, não se desunam os democratas e não se destrua o 

Brasil não hora que se pode consolidá-lo. (...) A leviandade com que se combina 

planejamento falso com verdadeira improvisação precisa cessar ou destruirá a 

revolução antes que ela possa realizar sua obra de consolidação da democracia 

no Brasil. (...) Estou certo de que as experiências doutrinárias à custa do povo 

brasileiro hão de cessar antes que o povo amaldiçoe uma revolução que se fez 

para salvá-lo. (Carta de Carlos Lacerda para José Luiz Moreira de Souza. Rio de 

Janeiro, 2 de abril de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Lacerda deixava claro que as decisões do governo na área econômica implicariam 

consequências na política, ao colocar em xeque a democracia que o governo Castello se dizia 

construir, bem como no social por conta da reação do povo. Ao criticar o planejamento 

proposto pelo governo, Lacerda mirava não apenas em Roberto Campos, mas na duração das 

medidas adotadas. Como candidato presidencial, Lacerda projetava o seu governo como o 

sucessor de Castello e qualquer planejamento feito naquele momento teria consequências na 

sua provável presidência.  

 A marginalização de lideranças como Lacerda sinalizou que os militares não 

admitiriam as manifestações de políticos sem a submissão das ordens ou planos arquitetados 

no Executivo. A trajetória política de Lacerda até 1964 primou pela liberdade de ações, sem 

necessitar de chancelas da direção nacional da UDN ou mesmo de governos anteriormente 

apoiados por Lacerda. De acordo com Perez (2007, p.60): 

No entanto, como membro da UDN praticamente desde a sua fundação, em 

1945, Lacerda foi, ao longo dos anos, adquirindo uma posição acima da UDN, 

foi se tornando maior que o partido. Isso advinha do seu modo personalista de 

ser: os seus atos geravam um capital político para si próprio e não para o partido, 

suas decisões não eram tomadas em consulta ao partido, nem visavam ao 

fortalecimento do partido. Lacerda tinha trajetória própria dentro da UDN era 

apenas uma base apropriada, um suporte necessário, dentro do jogo político da 

época, para o encaminhamento dos seus projetos.  

 

 Lacerda reconhecia a sua marginalização e se ressentia por não poder exercer de fato a 

liderança civil da “revolução” que, na sua visão, era ser o sucessor de Castello Branco na 

Presidência da República. Bilac Pinto, presidente da UDN, foi alvo das críticas de Lacerda 

por conduzir o partido à sustentação do governo Castello e não à sua candidatura, como 

veremos no próximo capítulo. Em reunião com Lacerda no Palácio da Guanabara, logo após o 
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golpe, Bilac tentou demovê-lo da ideia de ser candidato já que “houve uma revolução”, mas 

Lacerda estava irredutível (Dulles, 2000). Mesmo com a insistência de Lacerda na sua 

candidatura, Bilac manteve o apoio dos parlamentares udenistas aos projetos do governo 

Castello no Congresso, o que contrariava as ambições de Lacerda. Além disso, desejava 

também manter os governadores estaduais sob a órbita do diretório nacional udenista. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Presidência decidiu, no 

intuito de colaborar com os governos estaduais, enviar a todos os senhores 

Governadores, quinzenalmente, avulsos dos projetos de lei apresentados nesta 

Casa do Congresso Nacional. Informo a Vossa Excelência, outrossim, que o 

Gabinete da Presidência se encontra em condições de responder a todas as 

consultas que seu Governo digne de formular, referentes ao andamento de 

qualquer preposição (Carta de Bilac Pinto para Carlos Lacerda. Brasília, 31 de 

março de 1965. Arquivo Carlos Lacerda.) 

 

 Em nenhum momento o presidente udenista se referiu à candidatura presidencial de 

Lacerda que foi homologada pela convenção do partido no final de 1964. Bilac estava mais 

preocupado em informar aos governadores sobre a atuação parlamentar do que articular ou 

trazer apoio à candidatura de Lacerda. Bilac dirige-se à Lacerda como governador e não 

candidato presidencial.  

 Pinheiro (1998, p. 40) descreveu uma característica da trajetória de Lacerda que se 

encaixa no processo de marginalização política. 

O forte em Carlos Lacerda não era esperar, ao contrário, uma de suas inúmeras 

fraquezas era a escassa paciência, o destempero verbal, e a despeito da robusta 

inteligência a precariedade na análise, e a insuficiência na reflexão. Não 

entendeu que a prorrogação por um ano apenas do mandato do General Castelo 

Branco era imposição dos militares mais que um mero capricho do amigo Chefe 

do Estado Maior das Forças Armadas no Governo Goulart.  

 

 Lacerda não teve essa “paciência” porque estava realizando na Guanabara várias obras 

que modificaram a sua imagem. O reconhecimento do construtor, daquele que reconstruiu o 

Rio de Janeiro logo após deixar de ser a capital federal lhe impulsionou a se lançar candidato 

presidencial. Como seus adversários foram cassados ou enfraquecidos politicamente, Lacerda 

percebeu que o seu momento de ser presidente da República havia se tornado possível.  

 Pelo epistolário podemos visualizar como Lacerda enxergava a transitoriedade do 

governo Castello. Em carta a Bilac Pinto escrita em 7 de julho de 1964 quando iniciou o 

embate com o próprio partido pela manutenção da sua candidatura, Lacerda escreveu: “Não 

podíamos ter melhor presidente num regime de transição e de prestígio e autoridade moral do 

que o marechal Castello Branco”. Ao reconhecer a transitoriedade de tal governo, Lacerda 

também reconhecia que aquela intervenção militar seria provisória. Porém, quando se tornou 

clara a permanência dos militares no poder, Lacerda sentiu-se traído, pois confiou na palavra 
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do presidente Castello de que as eleições de 1965 estavam asseguradas. A prorrogação do 

mandato, o fim das eleições presidenciais diretas e a falta de apoio ao candidato a sua 

sucessão na Guanabara provocaram o rompimento definitivo de Lacerda com a elite político-

militar.  

 De volta para a oposição logo após a saída do governo da Guanabara no final de 1965, 

campo que conhecia desde os anos 1950, a atuação de Lacerda não seria tão influente como 

em tempos anteriores por não ter nenhum partido como anteparo e pelo regime se fechar a 

cada crise que se sucedia. A marginalização das lideranças civis está atrelada à militarização 

do campo político. O bipartidarismo imposto pelo Ato Institucional número 2 fechou por 

completo qualquer tentativa de uma oposição sem a interferência do governo. Só era admitido 

naquele campo, seja como governista, seja como opositor, desde que cumprisse as regras do 

jogo já determinadas. Os vários embates de Lacerda com a elite político-militar não levaram à 

cassação dos seus direitos políticos de imediato, mas o enfraquecera politicamente.  

 Como aponta Perez (2007), Lacerda pertencia à geração formada nos anos 1930, que 

se opunha à oligarquia política cuja perpetuação no poder se baseava pela troca de favores, 

isto é, pelo clientelismo. Uma das razões para Lacerda não reconhecer a intervenção de 1964 

como “revolução” se refere à perpetuação no governo militar dessas oligarquias. Além disso, 

as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela participação ativa dos militares na 

política. Em 1966, Lacerda escreveu um artigo intitulado “O que há por trás da Frente” e, 

entre outros assuntos, analisava essa participação. Lacerda não censurava o militar que 

desejasse disputar um cargo público, mas exigia que tal pretensão fosse precedida por um 

preparo e por uma vivência que dessem condições de exercer tal cargo.  

Qualquer militar pode exercer função eletiva, isto é, desde que decorra da 

escolha popular, mas para isso presume-se uma preparação da carreira de um 

homem público que não se improvisa, pois não é somente na monarquia que se 

prepara o soberano para governar. Uma carreira significa um longo treino não só 

de estudar os problemas e lhes dar soluções, mas de encontrar as formas do 

diálogo, de contornar as dificuldades incontornáveis e de evitar aquelas que têm 

de ser vencidas (Lacerda, 1966, p. 87)  

 

 Lacerda estava ressentido com os militares que, no primeiro momento, apresentaram a 

intervenção de 1964 como provisória, mas que tornaram-na permanente o que impediu 

Lacerda de alcançar seu objetivo principal que era chegar à Presidência da República. Ele 

sentia-se preparado para assumir a Presidência logo após o “governo de transição” de Castello 

Branco. Esse ressentimento se deve ao fato de Lacerda se ver como preparado para assumir a 

liderança do país, mas foi marginalizado tanto pela própria permanência dos militares no 
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Executivo como pela ascensão de políticos ligados ao governo deposto e que “sobreviveram” 

ao período de cassação logo após o golpe de 1964. 

 Com a permanência dos militares no poder, o campo político foi alterado para 

justamente se evitar essas crises que desestabilizaram os governos anteriores a 1964 e que 

provocaram a intervenção militar. O Executivo ocupado por um militar sobrepôs aos outros 

poderes republicanos, isto é, o Legislativo e o Judiciário. Ao longo dos vinte e um anos de 

regime militar, estes dois poderes sofreram severas interferências do Executivo. Não haveria 

espaço para Lacerda deslocar-se de forma independente nem momentos de crise que 

provocasse um debate intenso que tanto lhe agradava. Em carta a Bilac Pinto, Lacerda 

expressou seu desprezo pela mediocridade que havia detectado nos políticos atuantes no 

Congresso. 

Não chega a ser uma traição a atitude da liderança udenista porque ela sequer 

tem consciência disso, movida por motivos que compreendo e deploro. Mas com 

isto, penso, ao menos o povo lucrará um resultado: o fim das falsas lideranças 

políticas cuja crônica incapacidade, cuja falta de previsão e cuja mediocridade já 

causaram tantas derrotas e acabam de derrotar mais uma revolução. (Carta de 

Carlos Lacerda para Bilac Pinto. Rio de Janeiro, 21 de julho de 1964. “Minhas 

cartas e as dos outros”) 

 

 Os vários enfrentamentos de Lacerda com políticos e militares aconteceram por conta 

dessa visão da política. Em 1964, Lacerda via-se preparado para ser eleito presidente da 

República. A sua trajetória como jornalista da “Tribuna da Imprensa”, como deputado federal 

que liderou a ala de oposição radical da UDN como governador que conseguiu reconstruir o 

Rio de Janeiro construindo o Estado da Guanabara lhe deixara pronto para exercer o mais alto 

cargo da República.  

 Mais grave do que as cassações políticas, para Lacerda era a marginalização das 

lideranças políticas. 

Agora, não acho que o mais grave tenha sido as cassações. Acho que o mais 

grave foi o que a Revolução fez para manter o simulacro da legalidade e para 

manter o poder político do país o que passou a se chamar de “classe política” 

(...). Para tudo isso foram afastadas as lideranças -  boas ou más, conforme a 

orientação de cada qual – mas as lideranças autênticas que o país tinha. Não há 

dúvida de que o João Goulart representava uma grande área da população do 

povo brasileiro; não há dúvida de que o Juscelino (Kubitschek) representava uma 

grande área; não há dúvida de que vários outros também, e não há dúvida de que 

até eu representava uma certa área. E foram mantidas no poder político, não só 

através da nomeação de governadores – alguns dos quais jamais se elegeriam 

vereadores -, mas através dessa formação artificial feita por decreto – os dois 

partidos – foram mantidas as mesmas oligarquias políticas que haviam levado o 

país a este estado de atraso político, econômico, social e cultural em que ele se 

encontra. Então aí, acho que a Revolução renegou-se a si mesma, porque a única 

justificativa que tinha – afora o perigo iminente da desordem – para ser 

Revolução seria o de promover uma transformação profunda no país. E não se 

faz transformação profunda sem violência. Quando falo violência, evidentemente 

não estou falando em espancamento nem torturas; estou falando em violências 
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no sentido de mudar leis, de suspender a aplicação de certas leis, de suspender, 

temporariamente, certas garantias, etc (LACERDA, 1978, p. 356)  

 

 Uma das heranças do regime militar foi a marginalização das lideranças políticas. 

Houve uma separação entre o governo e a população. Como veremos mais detalhadamente no 

capítulo seguinte, os políticos que aceitaram se submeter às ordens do Executivo militarizado 

não eram reconhecidos pela população como seus representantes.  

 Mauro Magalhães (1993, p.358), ex-líder do governo Lacerda na Assembleia da 

Guanabara, reconhece essa herança deixada pela ditadura militar.  

 

O aviltamento da política, que acabou com os partidos, afastou à força os líderes 

de verdade e não permitiu o nascimento de outros, está nos custando caro 

demais, principalmente porque, até hoje, estamos pagando por tudo isso. A 

liquidação à força dos partidos foi um erro fatal. Até hoje, por exemplo, não 

encontro explicações por que homens politicamente unidos, pensando de 

maneira igual, comportando-se de acordo com as mesmas éticas, tenham sido 

obrigados a se separar.  

 

 Apesar de saírem dos quartéis para tomarem o poder com o apoio dos civis, os 

militares se encastelaram no poder governando o país de forma rígida e sufocando a vida 

política ao longo dos vinte e um anos que estiveram no poder. Na conclusão do seu 

depoimento, Lacerda (1978, p. 408) lamentava a falta de líderes capacitados para assumirem 

os cargos públicos no Brasil. 

Agora, dá mágoa, sobretudo quando você sente que o país está com pouca gente 

para cuidar dele. Vou falar com a mais absoluta franqueza: se eu estivesse vendo 

surgir uma geração preparada para ocupar os lugares que a gente tentou ocupar, 

eu estaria feliz e tranquilo. (...) Mas quando você pensa que o Brasil está nesse 

negócio de escolher qual é o general, e que nem sequer é preciso que ele tenha 

uma folha de serviço, tem é que saber se ele é mais antigo ou mais moderno, 

quantos tanques ele tem, etc...  

 

 Com a utilização de cartas – e, em algumas passagens, de textos autobiográficos – 

apresentamos, brevemente, alguns dos aspectos que conduziram Lacerda ao isolamento e à 

mágoa com a UDN e com os militares, sobretudo. A partir de agora analisaremos a 

organização metodológica empregada e características deste tipo de fonte discutindo a sua 

temporalidade interna e as premissas e problemas advindas da escrita que toma como 

paradigma uma “verdade” individual. O testemunho do “outsider da revolução” mostra que 

nem toda liderança que apoio o golpe manteve tal apoio ao longo do regime militar. E que 

Lacerda, tão famoso por ser golpista, foi alvo do golpe que tanto defendeu. Nessa perspectiva, 

consideramos fundamental discutir o arquivo e a prática de arquivamento demandada pelo 

próprio ator histórico, nesse caso, Carlos Lacerda.  
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1.2) O Arquivo Carlos Lacerda e seu epistolário 

 O Arquivo Carlos Lacerda foi aberto ao público no dia 15 de novembro de 1999. Após 

vinte anos da sua aquisição, a Universidade de Brasília (UnB), em parceria com a Fundação 

18 de Março (FUNDAMAR), sediada em Belo Horizonte, tornava público os documentos 

arquivados por Carlos Lacerda ao longo da sua vida, isto é, de 1914 a 1977. Em 1979, a UnB 

adquiriu a biblioteca de Lacerda e a família doou o seu arquivo.  

 Os vinte anos de intervalo entre a aquisição dos documentos e sua organização bem 

como posterior abertura ao público mostram a contradição que existe no reconhecimento da 

influência de Lacerda na política brasileira do século XX. 

 Nessas duas décadas entre a aquisição e a abertura do arquivo, vários documentos 

depositados se perderam já que não havia nenhum controle sobre os mesmos
6
. Na 

apresentação do Inventário do Fundo Carlos Lacerda reconhece-se a ausência de documentos 

que foram arquivados por Lacerda. “(...) infere-se que muitos papéis ainda estão dispersos. 

Para suprir esta falha, uma seção do Arquivo foi aberta para acolher os originais que nele não 

se encontram ou que de lá saíram sem registro
7
”. O pesquisador adentra no arquivo já sabendo 

que aqueles documentos guardados por Lacerda não são todos os que ele arquivou ao longo 

da vida.  

 Heyman (1997, p.44) afirma que há um equívoco ao afirmar que o arquivo privado é 

“a memória”, em estado bruto, de seu titular.  

Esta perspectiva é alterada quando percebemos que estes conjuntos documentais 

estão sujeitos a múltiplos processos de seleção e reordenamento interno, 

decorrentes do caráter mutável e polissêrnico da memória, (re)atualizável a cada 

momento.  

 

 Essa reordenação interna aconteceu no Arquivo Carlos Lacerda. Pela materialidade 

das cartas nota-se que Lacerda direcionava determinado documento para um local específico 

do seu arquivo que, logo após sua morte e posterior doação dos documentos à UnB, foram 

arquivados em outras pastas. Como o arquivo foi doado dois anos depois de sua morte, a 

organização seguiu regras estabelecidas pelos responsáveis da sua guarda.  

 Lacerda já mostrava preocupação quanto ao arquivo dos seus documentos. Em carta 

escrita ao General Golbery do Couto e Silva, chefe do SNI (Serviço Nacional de 

Informações), Lacerda solicitava a devolução de documentos referentes à transferência de 

dinheiro público para o jornal “Última Hora” de Samuel Wainer. 

                                                           
6
 No dia 3 de outubro de 1999, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre a abertura do arquivo pessoal 

de Lacerda. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0310199902.htm Visto em 08.04.2014.  
7
 COSTA, Túlio Vieira. Inventário do Fundo Carlos Lacerda. p. 15.  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0310199902.htm%20Visto%20em%2008.04.2014
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Venho pedir as suas providências para que a seguir lhe exponho. Em maio do 

ano passado, pouco depois da vitória da revolução, por ordem minha, o Dr. 

Sérgio Lacerda entregou-lhe um jogo de fotocópias de documentos oficiais que 

comprovam a transferência de dinheiros públicos, vindos da Suíça por meio de 

um banco em Nova York, para a empresa jornalística “Última Hora” que, com 

esse dinheiro, pagou sua dívida ao Banco do Brasil no momento em que o 

inquérito parlamentar sobre essa empresa ia produzir resultados saneadores em 

1954. Na ocasião da entrega, feita no pressuposto de que essa prova seria 

devidamente utilizada, notadamente para apurar a origem do dinheiro, se 

brasileiro, mediante fundos ilicitamente transferidos referente à sua influência 

sobre órgãos de informação, Vossa Excelência comprometeu-se a nos devolver 

esses documentos, caso não chegasse a utilizá-los. Decorridos cerca de dez 

meses dessa entrega e desse compromisso, estou certo de que Vossa Excelência 

não precisa mais dos documentos e não terá dúvida em no-los devolver. Preciso 

desses documentos para meu arquivo, senhor ministro, e assim rogo por 

obséquio de fazê-los chegar às minhas mãos (Ofício 151 de Carlos Lacerda para 

General Golbery do Couto e Silva, Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1965) 

 

 Já no último ano de mandato à frente do Governo da Guanabara, Lacerda planejava a 

organização do seu arquivo pessoal. O documento solicitado no ofício acima se refere ao 

suposto benefício que o jornal de Samuel Wainer teria recebido. Desde a década de 1950, 

Lacerda estava em conflito com Wainer – que foi seu amigo nos tempos de juventude – e sua 

publicação mais importante, o jornal “A Última Hora”. Por isso, o conhecimento da trajetória 

biográfica de Lacerda possibilita a análise das suas escritas de si. O embate com Wainer 

prevaleceu após os anos 1950, quando Lacerda acusava a publicação do antigo amigo de 

receber verbas públicas para o seu jornal apoiar Getúlio Vargas. Como se vê no ofício acima, 

as acusações de Lacerda contra a “Última Hora” permaneceram e ele pretendia que a 

“revolução” investigasse as acusações que tinha enviado ao SNI.  

 Os documentos entregues por Lacerda ao SNI eram caros para os seus arquivos, pois 

se referia tanto a sua ação como aliado da “revolução”, já que fazia uma denúncia sobre 

suposta ajuda financeira ao jornal que apoiava o governo deposto em 1954 como também 

remete à atuação de Lacerda nos tempos de oposição radical ao governo Vargas Além da 

preocupação com a organização do arquivo, Lacerda fazia anotações externas quanto ao 

destino das cartas enviadas. Nesse caso, não se percebe no corpo do documento se Golbery 

enviou a documentação solicitada.  

 Na década de 1970, Lacerda recebeu uma cópia da carta que escreveu ao presidente 

Castello Branco a pedido do jornalista e proprietário do jornal “O Estado de São Paulo”, Júlio 

de Mesquita Filho. A cópia foi enviada pelo brasilianista John Foster Dulles
8
 – que 

posteriormente seria o biógrafo de Lacerda. Em carta, Lacerda agradeceu a Dulles. 

                                                           
8
 Como escreveu a biografia do ex-presidente Castello Branco, é provável que Dulles tenha encontrado a carta 

escrita por Lacerda durante sua pesquisa.  
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Venho reiterar meus agradecimentos pela xerox da minha carta ao Presidente 

Castello Branco, datada de 4 de dezembro de 1964, que eu não possuía. Gostaria 

de saber a que carta se refere essa, isto é, qual a carta do Presidente Castello 

Branco a que essa dá resposta. A minha é realmente o que resultou do apelo
9
 que 

me veio fazer o Dr. Júlio de Mesquita Filho. Terá o Professor a carta do Castello 

Branco a que me refiro? Creio que tenho o original, mas gostaria de conferir. (De 

Carlos Lacerda para John Foster Dulles. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1975. 

Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Ao solicitar a carta que foi lhe entregue por Dulles, Lacerda visava a organização do 

seu arquivo. Buscava a conferência da missiva para cobrir possível lacuna das 

correspondências trocadas com o presidente Castello Branco.  

 Após a abertura do Arquivo Carlos Lacerda, a Fundamar em parceria com a Editora 

UnB publicou documentos que estavam arquivados e que nunca vieram a público como peças 

de teatro escritas por Lacerda nos tempos da juventude, o conjunto de artigos escritos para a 

revista Manchete, entre os anos de 1967 e 1977, intitulado “Rosas e Pedras do meu 

caminho
10

”. Além disso, publicou-se também uma coletânea com dois volumes de cartas 

escritas e recebidas por Lacerda ao longo da sua trajetória de vida chamada Minhas cartas e 

as dos outros (2005). A abertura do arquivo ao público possibilitou o acesso a textos inéditos 

de Carlos Lacerda, mostrando a sua face de autor e editor de livros, que ficou evidenciada nos 

anos 1970, logo após a perda dos seus direitos políticos pelo regime que ajudou a construir.  

 As correspondências são fontes que estão depositadas em arquivos pessoais. Acessá-

las depende muito mais do arquivo em si do que do próprio pesquisador. Há entidades ou 

famílias que relutam em abrir ou facilitar o acesso aos arquivos de pessoas públicas por conta 

da privacidade ali contida. As cartas guardam em si essa intimidade, mas, ao mesmo tempo, 

são compartilhadas com outro. Analisar as correspondências de um político pode despertar o 

interesse em conhecer o que era escrito na intimidade daquela figura pública que, como diz o 

título da biografia de Lacerda escrita por João Pinheiro Neto, “incendiou o Brasil”. No 

entanto pode também levar à frustração, quando o remetente da missiva não expõe ao seu 

interlocutor pensamento e sentimento que dificilmente tornariam públicos. Não é fácil 

trabalhar com cartas como afirma Gomes (2004, p.53): 

Em geral, além de ser fontes dispersas e fragmentadas, que precisam ser 

analisadas em séries, são de difícil leitura, sobretudo quando manuscritas (...) A 

correspondência também exige vários cuidados e níveis de análise, que 

                                                           
9
 Sobre o apelo que Júlio de Mesquita Filho fez à Lacerda no final de 1964, Lacerda recordou em um dos artigos 

da série “Rosas e Pedras em meu caminho”: “Levantei-me, fui sentar à mesa de trabalho, rascunhei uma carta ao 

Marechal Castello Branco. Não quero publicá-la aqui. Fi-la pelo Dr. Júlio e, de acordo com seu apelo, pelo 

Brasil – para evitar a ditadura militar que o Castello obteria naquela altura, se alegasse o desmoronamento do 

sistema político-militar da revolução”. (Lacerda, 2001, p. 180). 
10

 Lacerda tinha a pretensão de publicar a coletânea de artigos em um livro. O projeto tornou-se realidade em 

2001.  
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considerem desde sua materialidade – papel, letra, protocolos de leitura da carta -

, os códigos que definem o gênero epistolar – saudações, despedidas e assinatura 

-, até observações sobre suas formas de circulação e guarda, reveladoras da 

identidade de seu destinatário. Tudo isso para além das questões que remetem à 

montagem da rede de relações organizacionais e afetivas presente na 

correspondência.  

 

 Arquivar a própria vida, segundo Artières (1998, p. 11), “é se pôr no espelho, é 

contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o arquivamento do 

eu é uma prática de construção de si mesmo e de resistência.” Essa contraposição chama a 

atenção de quem acessa a documentação de Lacerda. O arquivo guarda as cartas que Lacerda 

recebeu da população residente não apenas no Rio de Janeiro como também de outras partes 

do país e do exterior. Para a nossa pesquisa, denominamos esse conjunto de missivas como 

“Administração na visão dos populares” por não estar vinculado à elite político-militar que 

ascendeu ao poder após o golpe de 1964, mas às ações do governo. A leitura dessas missivas 

nos permite visualizar a forma como o remetente enxergava Lacerda e, na leitura do conteúdo 

da carta, o que motivou a escrever. Pode-se afirmar que qualquer governador de estado receba 

cartas da população pedindo algum favor, mas no caso de Carlos Lacerda chama a atenção 

pela sua imagem social, como um político cujo raio de influência restringia-se ao Rio de 

Janeiro
11

 e aliado aos interesses elitistas. Cartas tanto de moradores do subúrbio carioca como 

de regiões distantes da Guanabara recorriam à Lacerda pedindo a solução de problemas do 

seu cotidiano. O missivista não via Lacerda como um “demolidor de presidentes”, mas sim 

como alguém que, ocupando um cargo de poder, resolveria o problema daquele que escrevia 

com uma simples ordem. Caso o pedido fosse atendido, o missivista se comprometia a votar 

em Lacerda nas eleições presidenciais. É interessante perceber que essa troca permanece 

mesmo após a prorrogação do mandato de Castello Branco em julho de 1964 e as constantes 

críticas de Lacerda. Ou seja, independentemente da prorrogação do mandato presidencial, 

aquele que pedia ajuda ao Palácio Guanabara ainda confiava o voto em Lacerda nas eleições 

presidenciais independentemente da data que ocorreriam.  

 Essas missivas mostram a rápida adaptação da criação do Estado da Guanabara. Não 

havia reclamações quanto à elevação do Rio de Janeiro à condição de estado da federação. 

Inclusive pessoas que moravam em outras cidades reconheciam o novo estado como mostra a 

carta escrita por José de Freitas Santos em 3 de maio de 1965: “Venho humildemente pedir-

vos um momento de Vossa preciosa atenção. Sou mineiro de São João Del Rei e emigrei para 

                                                           
11

 PIcaluga (1978) em seu estudo sobre a UDN da Guanabara afirma que a influência da liderança de Lacerda 

sobre o eleitorado estava restrita às classes média e alta do Rio de Janeiro.  
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o Estado da Guanabara em busca de trabalho para sustentar minha família.” Porém, o 

reconhecimento da existência do novo estado que englobava a antiga capital federal não se 

configurava nos pedidos contidos nas cartas. Para o remetente, não importava se a solução 

para o seu problema não era da alçada do Governo da Guanabara. O mais importante era a 

solução para tal problema. Cartas escritas de outros estados solicitavam a Lacerda à realização 

de serviços cuja incumbência era do governo federal o que mostra que o Rio de Janeiro ainda 

era uma área de conflitos políticos entre o governador Carlos Lacerda e o presidente da 

República.  

 O telegrama do Governo da Guanabara enviado a Fernando César Mota Silva, 

morador de São Luís, capital do Maranhão, em 19 de maio de 1965 revela o conflito entre as 

ações do governo Lacerda com o governo federal. “Resposta sua carta informo Pedro II
12

 eh 

competência federal fugindo alçada Governo Guanabara pt”.  

 A partir da leitura dessas cartas dos populares, pode-se desenhar um quadro do 

cotidiano vivido pela população logo após o golpe de 1964. Quem escrevia para Lacerda entre 

os anos de 1964 a 1965 descrevia a sua situação de momento como escreveu Maria da Glória, 

moradora da Guanabara: 

Venho por meio desta pedir a V. Excia uma caridade. Eu sou velha, já tenho 50 

anos, não tem quem me ajuda em causa alguma. Vivo com o maior sacrifício. 

Sou viúva de operário. Tinha uma filha que morreu deixando 2 crianças; uma 

menina e um menino para mim (sic) criar. (Carta de Maria da Glória para Carlos 

Lacerda. Guanabara, 12 de maio de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

  

 Após a apresentação dos problemas cotidianos, a missivista pediu à Lacerda uma vaga 

em um colégio para os netos que, como descrito na carta, só contavam com o amparo da avó. 

Ao encerrar a carta, Maria da Glória escreve: “Contamos com sua pessoa na presidência e eu 

darei meu voto e peço a São Jorge que proteja o senhor e a vossa família”. A leitura dessas 

correspondências aponta uma linha de escrita: descrição das dificuldades vividas no momento 

em que a carta era escrita, exposição do pedido e conclusão por meio da troca entre a 

realização do mesmo e a garantia do voto em Lacerda nas próximas eleições presidenciais.  

  O missivista procura dar à sua escrita um tom formal chamando Lacerda de 

“Digníssimo Doutor” ou “Excelentíssimo Senhor”. O uso dos pronomes de tratamento mostra 

o reconhecimento da autoridade a quem a carta era dirigida. Ao arquivar essas missivas, 

Lacerda objetivava mostrar como sua liderança era reconhecida nacionalmente, o que 

                                                           
12

 Provavelmente o telegrama se refere ao Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro.  
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reforçava sua candidatura presidencial.  Se o povo pedia sua ajuda era porque a imagem que o 

remetente tinha do seu destinatário era do líder que agia. 

 Para analisar as cartas não basta apenas atentar para o seu conteúdo, mas também para 

o seu material. Carlos Lacerda e a equipe responsável pelo tratamento das correspondências 

que chegavam ao Palácio da Guanabara anotavam externamente nas cartas o protocolo com o 

dia que chegou ao palácio e o rascunho da resposta que seria enviada. Dependendo do 

conteúdo ou do remetente, caso fosse algum político influente, o próprio Lacerda escrevia a 

resposta ou encaminhava para o secretário que pudesse responder o que estava escrito. 

Principalmente nos ofícios, Lacerda encaminhava para determinado secretário solicitando 

e/ou cobrando providências. Essas anotações externas acompanharam as missivas arquivadas 

ao longo da trajetória de vida de Lacerda. 

 Antônio Oseas Pinto Santos, morador do Rio de Janeiro, escreveu uma carta 

convidando Lacerda para uma palestra composta por jovens “para que possamos tomar um 

melhor contato com o homem que encarna toda uma geração brasileira. Não a geração das 

eternas raposas, mas a dos homens idealistas e realistas”. Ao invés de anotar se aceitaria ou 

não o convite, externamente à carta lê-se “após Jango” juntamente com um destaque para a 

data da escrita da mesma. Essa anotação externa se refere ao encontro que Lacerda teve com o 

ex-presidente João Goulart em Montevidéu, capital do Uruguai, para articular a formação da 

Frente Ampla, como veremos no próximo capítulo. Como o encontro com o antigo adversário 

provocou uma série de críticas, tal anotação aponta que Lacerda leu tal missiva pensando no 

encontro realizado no Uruguai, isto é, que havia um público interessado em ouvi-lo a respeito 

da sua movimentação fora do campo político que já vivia a bipartidarização (ARENA e 

MDB). Ainda na carta o remetente escreve: 

Entendemos e compreendemos que Vossa Excelência, empenhado que está uma 

vez mais, na luta pela afirmação democrática de nossa terra não possa dispor de 

seu tempo livremente, mas em nome dos elevados ideais que nos unem, 

solicitamos que se digne atender nosso convite, pois acreditamos que mais 

proveitoso será algumas horas passadas na companhia atenta e interessada de 

jovens que sofrem com o futuro até agora sombrio, que semanas passadas ao 

lado das mesmas raposas que entendem ser o Brasil continuação de seus 

pertences privados. Assim como nós jovens acreditamos em Vossa Excelência, 

pedimos que acredite em amar, entender e, sobretudo, de lutar pela Pátria. (Carta 

de Antônio Oseas Pinto Santos para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 26 de 

setembro de 1967. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Entre 1967 e 1968, Lacerda foi convidado para ser paraninfo de turmas de formandos 

em vários cursos de graduação em várias partes do país. Era o espaço para divulgar a frente e 

criticar o fechamento político do regime militar já que fora proibido de fazer pronunciamentos 

no rádio e na televisão. O movimento estudantil estava se rearticulando para as grandes 
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manifestações contra o governo do Marechal Arthur da Costa e Silva (1967-1969), mas a 

carta acima mostra que havia jovens interessados em ouvir o que Carlos Lacerda tinha a dizer 

e que, ao contrário dos líderes desses movimentos que acusavam Lacerda de oportunismo, 

quem era de fato oportunista eram as “raposas”, os políticos tradicionais, que se mantiveram 

no campo político após o golpe. A leitura das missivas nos permite ampliar a análise tanto da 

trajetória de Carlos Lacerda como do próprio regime militar.  

 Um dos recursos analíticos mais utilizados para se tratar a troca de correspondência é 

observar o “lugar social” de quem escreve, isto é, a posição ocupada pelo missivista em um 

determinado momento. “Isto porque a correspondência pode estar voltada para um certo 

objetivo específico, embora não exclusivo, ou de combinar de forma mais equilibrada 

algumas intenções” (Gomes, 2004, p.54) Nos anos de 1964 e 1965, Lacerda dividia a posição 

de governador da Guanabara com a de candidato presidencial. Quando saiu do governo no 

final de 1965 e retornou para a oposição, Lacerda manteve as críticas que vinha fazendo aos 

governos militares e exigia a realização das eleições presidenciais diretas. Apesar de não mais 

atrelar a sua candidatura à realização do pleito nacional, Lacerda não negou que tivesse 

desistido de chegar à Presidência da República
13

.  

 A posição de governador de Estado dava a Lacerda a possibilidade de corresponder 

com lideranças políticas e o presidente da República, principalmente após o golpe civil militar 

de 1964. A rede de sociabilidades abarcava a elite político-militar o que possibilita analisar as 

divergências entre Lacerda e seus destinatários. Nas cartas trocadas com políticos e Castello 

Branco, vê-se a construção da imagem do governador e do candidato presidencial 

entrelaçando-se. Pela leitura das correspondências oficiais nos últimos dois anos de 

administração Lacerda, o leitor nota a preocupação com as obras do governo, principalmente 

os recursos que o governo federal deveria enviar para a Guanabara, e a luta solitária do 

governador em se lançar candidato à sucessão de Castello. A administração da Guanabara se 

misturava ao projeto político de Lacerda.  

 A documentação oficial referente ao governo Lacerda mostra que a administração 

tinha o rosto do seu governante. Encontra-se no arquivo vários ofícios assinados pelo vice-

                                                           
13

 Em 13 de novembro de 1967, Lacerda foi aos Estados Unidos participar do programa televisivo “Firing Line” 

apresentado por William Buckley, jornalista conservador e fundador da revista “National Review”. Na 

entrevista, Lacerda não escondeu as esperanças em ser candidato a presidente. A gravação da entrevista foi 

retransmitida no Brasil um ano depois e provocou diversas reações, pois naquele ano de 1968, o país atravessa 

uma grave crise político-militar. Em carta escrita em 3 de setembro de 1968, cujo destinatário não conseguimos 

identificar, Lacerda procurava contextualizar a entrevista e esclarecer os pontos que causaram polêmica como o 

retorno da sua candidatura presidencial. “Perguntado se o entendimento que levou à formação do movimento da 

Frente Ampla, visava a minha candidatura à Presidência da República, respondi que, antes e mais do que isto, ela 

visava a união do povo para recuperar o seu poder de decisão (eleições livres) e os seus direitos democráticos.”  
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governador da Guanabara
14

, Raphael de Almeida Magalhães, quando assumia o cargo na 

ausência de Carlos Lacerda. Além disso, memorandos entre secretários e respostas escritas 

por outros integrantes do governo à população também foram arquivados o que permite 

construir uma imagem dos dois últimos anos do primeiro governo da Guanabara, que era a 

imagem de Lacerda, afinal, era o seu governo no Rio de Janeiro a plataforma da sua 

candidatura presidencial. 

 Raphael de Almeida Magalhães escreveu o prefácio do livro Lacerda na Guanabara – 

A reconstrução do Rio de Janeiro nos anos 1960 de Maurício Domingues Perez (2007, p. 9).  

Tenho, há muitos anos, um compromisso moral com Carlos Lacerda para fazer a 

crônica do seu governo, cujas obras marcam até hoje, a paisagem do Rio de 

Janeiro. (...) recordo-me do compromisso de descrever a fantástica aventura que 

fora participar, ao lado de Lacerda, do desafio irreproduzível de converter a 

antiga capital da República (...) em um estado organizado e em uma cidade 

estruturalmente recuperada.  

 

 O próprio vice de Lacerda reconhecia que tal administração estava em torno do seu 

mandatário. Por conta disso, Magalhães não fez questão de solicitar à Lacerda, logo após a 

saída do Palácio Guanabara em outubro de 1965, os ofícios por ele escritos para compor o seu 

arquivo pessoal já que foi ele quem escreveu e assinou. Deixou-os sob a guarda de quem era, 

de fato, o comandante do governo.  

 O texto de apresentação do Inventário do Fundo Carlos Lacerda destaca a presença das 

cartas ali arquivadas.  

“A intensa troca de cartas com escritores brasileiros e estrangeiros, para não 

ficarmos apenas na enorme correspondência política, adquiriu uma proporção 

que dificilmente terá sido suplantada por qualquer outra personalidade brasileira 

em quantidade e na importância dos interlocutores”. (Costa, 2000, p. 5) 

 

 Visualizam-se as contradições nas trajetórias de Lacerda e do regime iniciado em 

1964. Como escrita de si, a carta revela a frustração de Lacerda pelos militares tomarem o 

poder e não devolvê-lo aos civis no prazo estipulado. O governador precisava externar ao 

destinatário tanto sua frustração pelo não cumprimento dos compromissos assumidos pelos 

militares como também o distanciamento da “revolução” do contato direito com o povo 

mediante lideranças políticas. Ao examinar as cartas enviadas e recebidas por Lacerda, ou 

seja, sua correspondência ativa e passiva, podemos analisar a construção da imagem do 

governador-candidato, os embates e as visões construídas sobre o regime militar e do 

personagem que Lacerda construiu em suas cartas. O rosto que Lacerda apresenta ao seu 

                                                           
14

 O vice-governador da Guanabara de 1961 até o golpe de 1964 foi Eloy Dutra, adversário de Carlos Lacerda. 

Com a cassação dos seus direitos políticos, uma nova eleição para o vice governador foi realizada indiretamente. 

Mais uma vez, das várias vezes durante seu mandato, Lacerda entrou em colisão com a Assembleia da 

Guanabara. Rapahel de Almeida Magalhães foi eleito após vários acordos políticos.  
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destinatário passou a ser incômodo na medida em que se opunha à consolidação dos militares 

no poder.    

 Na organização do arquivo, não há um espaço específico para as cartas. Estas estão 

arquivadas de acordo com o momento vivido por Carlos Lacerda, isto é, a vida política, a vida 

intelectual e a vida empresarial. Por isso, sua trajetória biográfica foi a base para o acesso ao 

seu epistolário e a organização das missivas aqui analisadas. Tendo em vista sua atividade 

política a partir do golpe de 1964 até o final de dezembro de 1968, pudemos acessar e 

organizar o epistolário para a análise a ser feita neste trabalho. Ao longo destes quatro anos, 

Lacerda exerceu a atividade política não apenas em um cargo público, no governo da 

Guanabara, como também na oposição, quando articulou a formação da Frente Ampla. 

 À luz da sua trajetória, organizamos as cartas em dois conjuntos: as Cartas do 

Governador e as Cartas do Opositor. O primeiro conjunto refere-se às cartas escritas e 

recebidas por Lacerda quando era governador da Guanabara, ou seja, entre os anos de 1964 a 

1965. São ofícios, memorandos, cartas políticas e de populares. O segundo conjunto refere-se 

às cartas relativas às atividades de Lacerda como opositor do regime militar, entre os anos de 

1966 a 1968. Neste período, Lacerda também exerceu atividades empresariais como a Editora 

Nova Fronteira, criada no final de 1965. Por conta disso, descartamos as cartas relativas às 

essas atividades para nos atermos apenas àquelas que se referiam aos assuntos políticos. 

Mesmo fora do campo político, Lacerda, por meio de cartas, não somente discutia o momento 

político vivido como também articulava formas de oposição ao regime que concentrava o 

poder nas mãos dos militares. Como afirma Venâncio (2004, p.111): 

As correspondências são (...) vestígios de história em migalhas e, por isso, 

objetos passíveis de compreensão apenas como partes de um “jogo”. Para que se 

tornem “fontes de memória” e objetos de análise histórica precisam ser seriadas, 

ordenadas em sequências cronológicas e/ou temáticas.  

 

 A quantidade de cartas se altera comparando um conjunto pelo outro. As “Cartas do 

Governador” possuem maior quantidade que as “Cartas do Opositor”. Enquanto governador 

da Guanabara, Lacerda escrevia e recebia ofícios e memorandos referentes à sua 

administração. Essa diferença na quantidade de cartas de um conjunto para outro se deve 

também às mudanças na rede de sociabilidade lacerdiana.   

 O remetente apresenta uma face ao seu destinatário. Como se pode visualizar pelos 

conjuntos de cartas separados neste trabalho, a face lacerdiana se alterou durante os quatro 

primeiros anos do regime militar. O seu projeto político de candidato presidencial foi 

perdendo fôlego a partir do momento em que o regime iniciado em 31 de março de 1964 foi 
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concentrando poderes nas mãos dos militares, a partir da prorrogação do mandato de Castello, 

o que inviabilizou a realização de eleições presidenciais diretas. A esperança que Lacerda 

depositou no movimento que depôs João Goulart foi definhando conforme ficava nítido que a 

intervenção militar seria duradoura e o poder civil, enfraquecido. Essa face crítica construída 

por Lacerda se contrapõe àquela reconhecida pela historiografia, a do golpista. Em suas 

cartas, escritas em consonância com seu alijamento da política, Lacerda se expressa como 

quem que foi alvo do golpe civil-militar, apesar de tê-lo apoiado. 

 As cartas de um político que estava diretamente envolvido na conspiração contra o 

governo João Goulart e no regime que se construiu logo em seguida joga luz sobre a atuação 

das lideranças civis durante o regime militar. A leitura do epistolário mostra que Lacerda se 

via como elemento principal na consolidação da “revolução”.  

Depois de ter ouvido argumentos, e pensado bem minhas responsabilidades no 

destino da Revolução Democrática Brasileira, venho requerer a Vossa 

Excelência a convocação da convenção do nosso partido para decidir sobre a 

candidatura presidencial e apreciar a conduta dos representantes do partido em 

face da intentada prorrogação dos mandatos (Carta de Carlos Lacerda para Bilac 

Pinto. Rio de Janeiro, 7 de julho de 1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Percebendo a cassação dos seus adversários, Lacerda estava convencido de que 

aproximava a sua chegada à Presidência da República. Contudo, os diversos interesses dos 

conspiradores do golpe – nos âmbitos político, econômico e militar - não tardaram a entrar em 

colisão poucos dias de concretizado o golpe. O epistolário de Lacerda nos revela esse diálogo 

entre o governador-candidato com outros líderes do golpe ou da população tanto do Rio de 

Janeiro como de outras partes do país. O deputado udenista Hebert Levy informava Lacerda 

sobre as articulações políticas em Brasília e sugeria alternativas para prováveis ações.   

Ninguém fala em outra coisa que não seja eleição em todos os lugares por onde 

tenho andado. Parece que o povo quer uma espécie de desforra à orientação do 

atual governo com a qual não está de acordo. O sintomático é que o PSD 

também não está querendo eleições. Posso estar enganado, mas acho que é o 

momento de sua voz ser ouvida em todos os recantos do país pedindo eleições. 

Reclamando eleições. Exigindo eleições. (Carta de Hebert Levy para Carlos 

Lacerda. Brasília, 7 de outubro de 1964. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Apesar das orientações de aliados, Lacerda permanecia apegado à sua candidatura 

presidencial e atacando quem era contrário a ela. Levy também tratou desse tema.  

Não me preocupo com os esquemas que alguns tentam montar contra a sua 

candidatura; preocupo-me com o que tem a ser feito em favor dela, nas mais 

variadas áreas, contrastando com a mais completa ausência de ação neste sentido 

(Carta de Hebert Levy para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 

1965. Arquivo Carlos Lacerda) 
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 Lacerda concentrava seus esforços em combater os adversários da sua candidatura 

presidencial. Porém, como mostra a carta acima, aliados empenhados na organização da 

campanha discordavam de tal posicionamento, apontando outras áreas da candidatura que não 

recebiam a atenção do seu candidato. Apesar das orientações de Levy, Lacerda mantinha-se 

crítico ao governo Castello, em especial ao ministro Roberto Campos.  

Não tendo os nossos adversários, até agora, possibilidade de coordenar uma 

candidatura contra a nossa, espera o sr. Roberto Campos que, por exclusão e 

sendo ele o único a enfrentar-me, venha a ser, por falta de coisa melhor, o 

candidato da oposição. (Carta de Carlos Lacerda para Herbert Levy. Rio de 

Janeiro, 3 de junho de 1965. “Minhas cartas e as dos outros) 

 

 Sobre a prática relacional das cartas, Ângela de Castro Gomes (2004, p. 19) afirma: 

A escrita epistolar é, portanto, uma prática eminentemente relacional e, no caso 

das cartas pessoais, um espaço de sociabilidade privilegiado para o estreitamento 

(ou o rompimento) de vínculos entre indivíduos e grupos. Isso ocorre em sentido 

duplo, tanto porque se confia ao “outro” uma série de informações e sentimentos 

íntimos, quanto porque cabe a quem lê, e não a quem escreve (ou autor/editor), a 

decisão de preservar o registro. A ideia de pacto epistolar segue essa lógica, pois 

envolve receber, ler, responder e guardar cartas..  

  

 Essa prática pode ir além do indivíduo que escreve e daquele que recebe a carta. 

Carlos Lacerda tornou públicas algumas cartas que escreveu ao presidente Castello Branco 

quando criticava sua política econômica, como vimos no item anterior. Além disso, Lacerda 

publicou o livro Brasil: entre a verdade e a mentira em 1965 em que apresentava cartas (não 

todas) trocadas com Castello. As cartas têm essa característica de trocas de intimidades entre 

remetente e destinatário, mas em Lacerda, as cartas poderiam tornar-se públicas 

independentemente se o assunto tratado era uma política de Estado. A publicação dessa 

escrita de si estava atrelada aos projetos políticos de Lacerda. No caso das correspondências 

com o presidente, Lacerda pretendia tornar público o conteúdo das missivas publicando sua 

discordância com a política econômica adotada pelo governo, a qual estava atrelado por conta 

do apoio ao golpe, e que propunha uma alternativa ao que estava em curso, afastando-se da 

imagem de demolidor e apresentando-se como quem deseja colaborar.  

 O próprio título do livro já sugere a forma como Lacerda enxergava o embate entre o 

programa econômico adotado pelo governo e a alternativa por ele sugerida. Porém, Lacerda 

publicou as cartas que achava conveniente, que pudesse expor ao seu leitor que o PAEG era 

uma mentira – já que não acreditava na veracidade do planejamento guiado pelo ministro 

Roberto Campos – e que a verdade estava na economia caminhando juntamente com a 

política, isto é, o político deveria participar das decisões do governo sobre as medidas 

econômicas a serem adotadas. Reconhecendo a impopularidade de tais medidas e tendo o seu 
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nome associado ao governo que as executava, Lacerda publicou algumas das cartas que ele 

escreveu ao presidente Castello criticando e sugerindo outro rumo para a solução dos graves 

problemas econômicos que o “governo da revolução” estava enfrentando.  

Continuarei a lhe escrever sempre que me parecer útil ao país uma palavra de 

colaboração, da qual não se exclui a advertência respeitosa e amiga. Não é justo, 

por isso mesmo, que o que eu digo seja torcido e usado contra mim, por meio de 

indiscrições sistematicamente sopradas por quem não tem mais o que fazer, 

ficando o povo sem saber o que escrevi e sabendo apenas a versão dos 

intrigantes. (Carta de Carlos Lacerda para Castello Branco. Rio de Janeiro, 9 de 

fevereiro de 1965. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Ao escrever para o outro, seja político ou militar, Lacerda expõe a sua divergência 

com os rumos tomados pela “revolução”. Na sua visão, a deposição de Goulart deveria 

garantir a realização das eleições presidenciais. Somente cumprir o restante do mandato do 

governo deposto era pouco para as reformas que estavam em votação no Congresso, além 

disso, havia uma forte disputa dentro dos quartéis sobre a forma como punir os “subversivos” 

e lideranças ligadas ao governo anterior.  

 O epistolário de Carlos Lacerda referente aos quatro primeiros anos do regime militar 

mostra passo a passo o desencanto e o ressentimento de um líder que confiou nas palavras dos 

militares de que aquela intervenção iniciada na madrugada de 31 de março de 1964 era 

provisória, isto é, tinha prazo determinado para sua conclusão.  

 A leitura do epistolário lacerdiano nos apresenta como se deu a marginalização de uma 

liderança política que se via como essencial na (re)democratização do país após o golpe. 

Lacerda constrói-se nas suas cartas como o sucessor civil de Castello Branco e as 

movimentações dentro da “revolução” que ele interpretava como obstáculos à sua candidatura 

eram motivos de escritas de cartas tanto para criticar como para defender sua posição perante 

o pleito eleitoral que, de 1965 foi transferido para 1966. Lacerda via na sua candidatura 

presidencial a garantia do retorno do poder aos civis e da realização das eleições diretas.  

 Essas cartas nos permitem adentrar na troca de ideias, informações e (re)sentimentos 

de um líder civil com outras lideranças tanto na política como nos quarteis. Além disso, as 

cartas escritas por populares residentes não apenas no Rio de Janeiro como de localizações 

distantes, até mesmo do exterior, apontam a visualização da movimentação de Lacerda dentro 

da política reforçando sua liderança política.  

 

1.3) O passado e o presente nas cartas de Carlos Lacerda: a temporalidade 

 O regime iniciado em 31 de março de 1964 apresentava a sua própria temporalidade. 

A partir da deposição do governo João Goulart, o país seria direcionado para um futuro sem a 
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ameaça do comunismo que, infiltrado no governo deposto, teria provocado a instabilidade 

política que levou os militares a saírem dos quartéis e tomarem o poder. A mensagem contida 

no Ato Institucional número um trazia essa questão sobre o tempo: 

É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir 

ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a 

haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes 

armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. A 

revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se 

traduz, não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da 

Nação
15

. 

 

 Ao mesmo tempo em que abre “ao Brasil uma nova perspectiva de futuro”, o 

movimento de 1964 se distingue das outras intervenções militares do passado. Buscava-se 

diferenciar o passado, representando pelo governo deposto, com o futuro que seria construído 

no presente que, de acordo com o AI-1, exigia a presença militar no poder. É necessário trazer 

à tona esta noção de tempo contida no primeiro documento após o golpe para mostrar a forma 

como a elite político-militar se apresentava ao país e as promessas que se fazia e que não 

foram cumpridas.  

 O movimento também foi interpretado por Carlos Lacerda como um divisor de águas 

entre o passado e o presente. Com a “revolução”, Lacerda vislumbrava como futuro a sua 

chegada à Presidência já que o passado havia sido derrotado com o golpe o que implicava, por 

sua vez, na derrota dos seus adversários de longa data. Mas, com a permanência de políticos 

ligados ao governo deposto que se readaptaram à realidade política pós-golpe, Lacerda 

externou em suas cartas o ressentimento por perder espaço para os “inimigos da revolução”.  

 As cartas possuem uma temporalidade interna. O missivista visualiza o passado, 

analisa-o e faz projetos visando o futuro. Como afirma Fredrigo (2005, p. 57): 

Se o ato de escrever a carta esteve ligado à organização de uma ação futura ou à 

remontagem e à avaliação de uma ação passada, então se conclui que a carta tem 

um tempo próprio, interno à escrita. Ela pode, no mesmo texto, relatar sobre o 

passado, o presente e o futuro. Ao missivista é reservado o direito tanto da 

reminiscência quanto da utopia. No caso das cartas, o contexto é apenas um dos 

dados e, por isso, a partir da leitura da fonte, pode-se estabelecer um recorte 

cronológico – o da data carta, que possibilita sua localização e inserção em um 

contexto – e um recorte temporal – próprio e interno à carta, que se nota a partir 

da reminiscência ou da projeção.  

  

 A temporalidade contida no epistolário de Carlos Lacerda está atrelada tanto a sua 

própria trajetória como a do movimento de 1964. Nos primeiros dias após a tomada do poder 

pelos militares, o passado se configurava como tudo aquilo relativo ao governo João Goulart. 

Como o presidente deposto era o herdeiro político de Getúlio Vargas, Lacerda vislumbrava 
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 Íntegra do ato em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm. Visto em 31.07.2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm
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naquela deposição o momento exato de se fazer o regime de exceção para que se realizassem 

as reformas que eliminassem as heranças do Estado Novo getulista que ainda estavam 

presentes na política brasileira. Porém, estas reformas deveriam ser feitas com a sua 

participação, já que ele era o candidato presidencial identificado com o governo. O presente 

era o governo Castello Branco cujo mandato terminaria em 31 de janeiro de 1966, devolvendo 

o poder ao civil eleito em 3 de outubro de 1965. Neste “governo de transição”, como Lacerda 

o considerava, poder-se-ia realizar as cassações
16

 dos políticos ligados ao governo Goulart 

como também adotar medidas “revolucionárias” que impulsionariam o desenvolvimento 

econômico do Brasil. O futuro se abria com Carlos Lacerda na Presidência da República, 

recebendo de Castello um país pacificado e em condições de continuar a “revolução” iniciada 

em 31 de março de 1964.  

 O tempo expresso nas cartas foi se alterando na medida em que os militares no poder 

tomaram outros rumos diferentes dos preconizados por Lacerda. A prorrogação do mandato 

de Castello Branco foi o estopim para que esse tempo se alterasse. Os políticos que Lacerda 

identificava, como do passado que, a priori, cessara com o golpe conseguiram assumir 

posições tanto dentro do governo Castello como no Congresso Nacional. Dessa forma, o 

futuro que se desenhara nos primeiros dias de abril de 1964 como um caminho aberto para 

Lacerda alcançar a Presidência foi se tornando cada vez mais difícil de alcançar. Ele percebeu 

que sua voz não era mais ouvida dentro do seu partido, que embarcara na aprovação da 

emenda que prorrogava o mandato de Castello até 1967, e no próprio governo.  

Agradeço aos que confiam na minha liderança e lamento ter ofendido com ela os 

que se consideram capazes de pensar pela própria cabeça para dar com ela na 

parede. Esta é a quarta vez desde 1945 que vocês destroem o nosso esforço. 

Espero em Deus que seja a última, mas confesso que não esperava vê-los 

fraternizar com o inimigo para não ter que submeter-se à humilhação que tanto 

fere vaidades de ouvir os eleitores e saber mais uma vez que eles pensam como 

eu. (Carta de Carlos Lacerda para Bilac Pinto. Rio de Janeiro, 21 de julho de 

1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Lacerda recordava da sua ação no passado. Ao citar o ano de 1945, trazia à tona a 

entrevista com José Américo de Almeida, ministro do Tribunal de Contas e ex-ministro da 

aviação de Getúlio Vargas, realizada em 24 de fevereiro daquele ano. A publicação de tal 
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 Lacerda reconheceu a necessidade de se cassar alguns políticos nos primeiros dias após o golpe: “Eu cheguei a 

achar algumas cassações necessárias por várias razões. Primeiro, porque não se faz uma revolução para deixar 

impunes os que a tornaram necessárias. O país não pode fazer uma revolução por nada e para nada. Claro que 

não achei nunca que fosse finalidade da revolução cassar os direitos políticos das pessoas. Agora, que era 

necessário afastar da vida pública umas tantas pessoas que se tinham tornado responsáveis pela situação em que 

o país tinha chegado, é fora de dúvida” (Lacerda, 1978, p. 354). 
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entrevista foi considerada como um marco no rompimento da censura do Estado Novo. O 

esforço empreendido por Lacerda no passado não era reconhecido pelo seu partido.  

 A ação da UDN no Congresso Nacional não foi isolada, contou com o apoio de 

políticos do PSD que aprovaram a prorrogação do mandato de Castello como forma de barrar 

o projeto político de Lacerda. O ex-presidente Juscelino Kubitschek fora cassado no começo 

daquele mês e os parlamentares do PSD se aliaram à UDN na aprovação.  

 Ainda nas missivas trocadas entre Lacerda e Bilac percebe-se a incerteza quanto ao 

acréscimo de mais um ano para Castello na Presidência.  

Mas o que importa é o fato de estar a UDN sendo levada a tomar uma posição 

que significa um passaporte para o desconhecido. Na verdade, se se tratasse de 

preservar uma obra revolucionária, o que se devia era encurtar e não prorrogar o 

mandato do presidente Castello Branco. (De Carlos Lacerda para Castello 

Branco. Rio de Janeiro, 25 de julho de 1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Lacerda deixava claro que o futuro ideal para o movimento civil militar de 1964 era 

sua candidatura presidencial. Ao reconhecer a incerteza quanto às consequências da 

permanência de Castello por mais um ano, Lacerda expôs a falta de projetos daquele governo. 

Isso se deve à sua visão de que tal governo era transitório e, por isso deveria ser encurtado e 

não prorrogado. O futuro tornou-se incerto porque Lacerda não tinha mais a certeza de que 

haveria eleições e notava que sua candidatura estava em perigo, já que perdia o apoio dentro 

do próprio partido. Ainda na carta acima, Lacerda escreveu: “Bilac, numa palavra: votada a 

prorrogação, não haverá eleição nem em 1966 nem tão cedo. Isto é o 10 de novembro com 

aprovação do Congresso”. Lacerda trouxe para o presente o golpe do Estado Novo liderado 

por Getúlio Vargas em 1937. A prorrogação seria a repetição do golpe que iniciou uma 

ditadura.  

 Ao ler o epistolário de Lacerda no período em que o Congresso aprovava a 

prorrogação do mandato de Castello pode, a primeira vista, dar a impressão de quem já 

preconizava os anos que seguiriam o regime militar, isto é, uma ditadura. Contudo, lendo 

essas missivas tendo como base o projeto político de Lacerda percebe-se que a sua 

interpretação daquela emenda constitucional ia contra tal projeto. Não se tratava de pura 

“adivinhação”, mas sim quem via sua candidatura presidencial não ser mais considerada como 

elemento fundamental na consolidação da “revolução”. Apesar de se reconhecer como 

protagonista do movimento de 1964, Lacerda percebeu aos poucos que outros personagens 

disputavam tal protagonismo. As cartas expressam o seu descontentamento e o seu 

ressentimento com o espaço ocupado por políticos aliados ao governo deposto em 

contraposição à sua marginalização. O passado que se imaginava vencido com a deposição de 



  

41 
 

João Goulart tornou-se presente e atuante no governo Castello fazendo com que Lacerda 

projetasse um futuro obscuro, já questionando o quão revolucionário era tal governo.  

 O embate entre o passado e o presente evidencia-se nas cartas que Lacerda enviou ao 

presidente Castello Branco sobre as críticas à política econômica adotada pelo governo. Em 

resposta à Lacerda, através de um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, o ministro 

Roberto Campos recordou a forma radical como Lacerda fez oposição aos governos nos anos 

1950. Na carta ao presidente, Lacerda também recordou a atuação de Campos no governo 

Goulart, de quem foi embaixador nos Estados Unidos. 

Quanto às pretensas ironias, aos desaforos e infâmias, com que o ministro quis 

ferir-me, não passam de repetição de tudo quanto foi dito contra a minha atuação 

na vida pública por dignos correligionários, ex-colegas e ex-chefes do Sr. 

Roberto Campos antes que ele se tornasse ministro da revolução em vez de 

eleger-se senador pelo PTB de Mato Grosso. (...) A ideia de me atribuir o crime 

de ter contribuído para a queda e suicídio de Getúlio Vargas é a habitual 

covardia de muitos que, não podendo acusar as Forças Armadas desse suposto 

“crime”, atribuem-no a mim, transformando-me em vítima expiatória de longas 

omissões e súbitas conversões. A ideia de me atribuir a renúncia do Sr. Jânio 

Quadros e outras faz-me – pela primeira vez nos últimos anos – ficar pasmo. 

Como pode, quem tem essas opiniões, ser praticamente o orientador do governo 

da revolução no setor principal, que é o do “planejamento”? Quanto à oposição 

que liderei contra o governo Kubitschek, se foi odiosa e sistemática, por que 

cassou Vossa Excelência os direitos políticos desse benemérito presidente, cujo 

único erro foi afastar do BNDE o grande ministro da revolução em que está 

metamorfoseado o Sr. Roberto Campos? (Carta de Carlos Lacerda para Castello 

Branco. Rio de Janeiro, 25 de maio de 1965. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Ao recordar a atuação de Campos no governo Goulart, Lacerda não mencionou a 

intermediação do então embaixador do Brasil durante o seu encontro com o Presidente 

Kennedy em 1963. Em um texto publicado no livro Uma rosa é uma rosa é uma rosa
17

, 

coletânea de artigos publicado em 1965, Lacerda afirma que recorreu à embaixada brasileira 

para que sua visita ao presidente norte-americano não fosse vista como uma intriga ao 

governo Goulart. Ao recordar o passado na carta, Lacerda selecionou o que lhe convinha para 

o momento em que ela era escrita. Em meados de 1964, a política econômica do governo 

Castello Branco teria consequências negativas tanto para a população como para a sua 

candidatura. As reminiscências e as utopias construídas nas missivas se relacionavam aos 

projetos políticos e/ou aos interesses do momento.  

 Esse embate de tempos se evidencia entre 1966 e 1968, quando Lacerda organiza a 

Frente Ampla, aproximando-se de antigos adversários como os ex-presidentes Juscelino 

Kubitschek e João Goulart. Era o retorno de um passado que os militares combatiam desde o 

golpe. Essa aproximação foi a principal causa da cassação dos direitos políticos de Lacerda 

                                                           
17

 Antes da fundação da sua editora, a Nova Fronteira, os livros de Carlos Lacerda foram publicados pela Editora 

Record. A partir de 1966, os livros lançados por Lacerda seriam lançados pela sua própria editora.  
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em 30 de dezembro de 1968
18

. Era inadmissível para os militares que uma liderança tão 

identificada com o regime em curso fosse buscar apoio com outras lideranças civis que foram 

cassadas. Apesar das críticas de que foi alvo por conta da Frente Ampla, Lacerda ressaltava 

que o movimento de 1964 era um fato consumado, portanto, não se pretendia retornar ao 

período anterior ao golpe, mas sim trazer de volta as lideranças políticas que foram 

marginalizadas e retomar as eleições diretas para presidente.  

Nós queremos fazer um movimento de congraçamento nacional que comece, 

exatamente, pela área mais difícil, pela área das lideranças. Então, na hora em 

que nós dermos o de que somos capazes de nos apertar as mãos, de nos entender 

em torno da volta do país, não à situação anterior, mas a uma situação futura, sair 

desse buraco em que ele caiu, desse impasse, e partir para um regime realmente 

democrático, em que nós possamos ter os nossos partidos e divergir 

civilizadamente, democraticamente, e não naquele clima que nós estávamos 

(Lacerda, 1978, p. 386) 

 

 A temporalidade do epistolário lacerdiano está relacionada com as alterações dos 

governos militares e a interferência disso no projeto político de Lacerda. As correspondências 

trocadas entre Lacerda e o ex-presidente Juscelino Kubitschek – que serão analisadas mais 

afundo no capítulo seguinte – mostram a expectativa para o governo Costa e Silva que se 

iniciaria em 15 de março de 1967. Neste caso, o passado era o governo Castello Branco que 

trazia consigo as cassações e as consequências negativas do plano econômico adotado. O 

futuro se vislumbrava com o novo governo que gerou expectativas quanto uma provável 

abertura política. Por isso, o presente se manifestava como uma espera que se materializou no 

intervalo das atividades da Frente Ampla, isto é, na criação de um ambiente político favorável 

ao novo governo que tomaria posse. Porém, tal intervalo foi visto até mesmo pelos aliados da 

frente como um oportunismo político de Lacerda e Kubitschek. O primeiro porque poderia 

voltar a se candidatar à Presidência e o segundo pela oportunidade de ter de volta os direitos 

cassados.  

 A leitura do epistolário de Carlos Lacerda ao longo dos quatro primeiros anos de 

regime militar mostra que, apesar do curto espaço de tempo se comparado com a duração da 

permanência dos militares do governo, houve um jogo de idas e vindas sobre o apoio e a 

oposição ao governo militar. O passado que se acreditava encerrado com o golpe mostrou-se 

atuante no “governo da revolução”. Acreditar nessa permanência e expressá-la por meio das 

cartas foi o que concedeu a Carlos Lacerda o fôlego para solicitar mudanças e exigir sua 

presença na política brasileira. Denunciando sua marginalização e criticando a economia, 
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 O depoimento prestado por Lacerda quando foi preso logo após a publicação do Ato Institucional número 5 

gira em torno da sua atuação na Frente Ampla. A íntegra do depoimento foi publicado em Depoimento (1978, p. 

456).  
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Carlos Lacerda mantinha vivo seu projeto, que vinha acompanhado pelo ressentimento. 

Grinberg (2009), em seu estudo sobre a ARENA, mostra que partidários do governo militar 

tinham suas trajetórias iniciadas na década de 1930. Quando criticou a política econômica 

empreendida pelo ministro Roberto Campos, Lacerda não se furtou em mostrar a ligação do 

ministro com o governo deposto o que contradizia a “revolução” que o governo dizia 

encarnar. Ao se referir aos “inimigos da revolução”, Lacerda apontava para essas presenças 

que atuaram no governo Goulart e que tomavam o lugar de protagonistas do governo Castello 

em contraposição à sua marginalização.  

 Com a manutenção do passado e a ocupação da “velha política” no lugar do que seria 

“revolucionário”, isto é, a política encarnada por Lacerda, as lideranças marginalizadas do 

processo decisório do regime instalado em 1964. Não importava se tais lideranças apoiaram 

ou não o golpe, mas os militares exigiam o apoio ao longo do tempo em que estavam no 

poder. A manutenção da ordem nacional estava acima da representatividade das lideranças 

políticas.  

 

1.4) As cartas de Carlos Lacerda: o testemunho de um “outsider da revolução” 

 O acesso a documentos pessoais nos conduz à experiência vivida por aquele que 

arquivou tais documentos. Passa a ser ato cotidiano adentrar na intimidade de uma pessoa 

pública buscando face ou faces escondidas ou que foram compartilhadas a um grupo bastante 

restrito. Ao adentrar em um arquivo privado e acessar os documentos pessoais de uma pessoa 

pública pode levar o pesquisador a acreditar que ali está a “verdade” do indivíduo ou procurar 

o “verdadeiro eu” de tal personagem cujo nome está associado à documentação arquivada ao 

longo da vida. De acordo com Venâncio (2001, p.26): 

O risco que se pode correr é o de acreditar que os arquivos pessoais traduzem 

uma visão mais verdadeira do indivíduo à medida que foram organizados pelos 

próprios titulares. Cria-se a falsa noção que identifica os conjuntos documentais 

de origem pessoal com uma manifestação concreta e objetiva da memória 

individual de seus titulares.  

 

 Para evitar esse risco, Ângela de Castro Gomes (1998, p.126) alerta sobre o “feitiço” 

que o arquivo pessoal pode trazer ao historiador. Os documentos pessoais poderiam dar “vida 

à história”. Porém, a crítica às fontes é fundamental para que não se caia nas “malhas do 

feitiço”.  

Porém o encanto dos documentos pessoais tem a sua especificidade, e ela 

poderia ser batizada de "a ilusão da verdade". Essa ilusão é tanto mais perigosa, a 

meu ver, quanto mais está relacionada ao que talvez de mais rico os documentos 

pessoais podem nos trazer. Como me referi antes, as novas tendências histo-

riográficas têm buscado crescentemente dar vida à  
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história: dar cor e sangue aos acontecimentos, que não "acontecem" 

naturalmente, mas são produzidos por homens reais, quer das elites, quer do 

povo. Nesse sentido, os documentos pessoais permitem uma espécie de contato 

muito próximo com os sujeitos da história que pesquisamos. Neles "nossos" 

atores aparecem de forma fantasticamente "real" e "sem disfarces". Nós, 

historiadores, podemos passar a conhece-los na "intimidade" de seus sentimentos 

e nos surpreendemos a dialogar com eles e até a imaginar pensamentos.  

 

 As cartas de Carlos Lacerda trazem vida ao estudo sobre o regime militar, mais 

especificamente durante a consolidação do poder pelos militares entre os anos de 1964 a 

1968. O diálogo que Lacerda estabelece em suas cartas é o testemunho de uma liderança que 

apoio o golpe de 1964 confiando na sua brevidade. As missivas mostram como as alterações 

nos rumos tomados pelo governo militar interferiram nas pretensões políticas de Lacerda e de 

que forma ele se rearticulou após a sua marginalização do campo político. 

 Lacerda não deixou de apoiar o governo militar por conta das cassações e violências 

que, desde os primeiros dias de abril de 1964, já eram evidentes. Sua ruptura se deu pelo 

abandono tanto da parte dos militares como dos civis, mais especificamente os udenistas, de 

sua candidatura presidencial. O epistolário mostra o debate sobre os destinos do movimento 

de 1964 se realizando fora do campo político.  

 Ao analisar a trajetória de Lacerda em conjunto com a trajetória do regime militar 

podemos perceber os conflitos de interesses entre os “revolucionários”. Logo após a 

deposição de Goulart, cada grupo defendeu seus interesses, pois desejavam influir nas 

decisões do governo. No prefácio do livro Palavras e Ação, Lacerda (1965, p.9) afirma: 

 

Toquei, afinal, no fundo do problema brasileiro. A minha candidatura está sendo 

alvejada pelo silêncio e pelos ataques mais desleais. Inventa-se o que eu não 

disse, deforma-se o que eu digo, não se divulga o que realmente disse. (...) Sou 

tratado como um outsider da Revolução. Um desmancha – prazeres. Quase como 

um inimigo. Em todo caso, como um amigo incerto e apenas tolerado. Gostaria 

de saber se teria havido resistência, no Brasil, sem a nossa resistência.  

 

 O “problema brasileiro” referia-se ao ataque e ao silêncio dirigidos à sua candidatura. 

Ao recordar a sua “resistência”, Lacerda procurava lembrar (a todos) de que também esteve 

ao lado dos que estavam no poder após o golpe. Era preciso trazer à tona sua experiência de 

vida. Em carta a Herbert Levy, Lacerda escreveu: 

Estou farto de ser acusado quando defendo; e de ser mal julgado por 

companheiros pelo crime de ver, antes de alguns, o que todos acabam vendo 

comigo. Mas está clara a manobra que não posso silenciar sobre ela. (De Carlos 

Lacerda para Herbert Levy. Rio de Janeiro, 3 de junho de 1965. “Minhas cartas e 

as dos outros” ) 

 

 Qualquer oposição que Lacerda identificava contra a sua candidatura presidencial era 

rebatida em público e amplificada para níveis mais elevados do que tal questão exigia de fato. 
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Por conta disso, crescia no governo e no Parlamento a oposição de fato à Lacerda. A 

prorrogação do mandato de Castello Branco, a desunião da UDN em torno do seu projeto 

político passando pela política econômica do ministro Roberto Campos eram motivos para 

Lacerda enxergar alguma manobra contra sua candidatura. Sentindo-se alvo, Lacerda, antes 

de se auto-exilar, bradou contra sua marginalização política.    

  Na carta, Lacerda acusa o ministro Campos de ser contra sua candidatura. 

Qualquer programa, em qualquer setor, que tais resultados geram está errado. 

Espero que, agora, ninguém mais me condene por dizer tais coisas de público. 

Pois é de público que o ministro do Planejamento me insulta. Pois é de público 

que ele faz, da destruição da minha candidatura, o tema central de seu processo 

de corrupção da opinião pública. Pois é de público que ele se apresenta como 

ministro da revolução para destruí-la. (idem) 

 

 Lacerda se apresenta como o verdadeiro líder “revolucionário”, o único capaz de 

resolver os problemas que o Brasil enfrentava em meados dos anos 1960. A sua experiência 

de vida, a sua voz e o personagem que construía nas suas missivas deveriam ser reconhecidos 

pela elite político-militar. Ao se expor dessa forma, aumentou a oposição a sua candidatura 

porque seu projeto político estava acima dos “interesses da revolução”.  

 Ao fazer a leitura do epistolário lacerdiano, podemos acompanhar cotidianamente o 

seu processo de marginalização política. O golpe de 1964 provocou euforia tanto 

nacionalmente como no exterior. O entusiasmo foi se esvaziando na medida em que os 

militares permaneceram no poder e marginalizaram as lideranças civis. No próximo capítulo, 

analisaremos o reconhecimento da liderança nacional de Lacerda, de que forma a sua atuação 

na Guanabara tornou-se plataforma para a sua candidatura presidencial e como se rearticulou 

após o rompimento com a elite civil-militar.  
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CAPÍTULO 2 

“PALAVRAS E AÇÃO” DE UM POLÍTICO MARGINALIZADO 

 

 Neste segundo capítulo, trataremos das cartas escritas e recebidas por Carlos Lacerda 

entre os anos de 1964 a 1968 mais especificamente as cartas que integram o período que vai 

do golpe civil militar que depôs João Goulart até a cassação dos seus direitos políticos. O 

epistolário de Lacerda, composto pelas missivas escritas e recebidas, possibilita analisar o 

personagem que o primeiro governador da Guanabara construiu para o seu destinatário e 

como esse personagem foi compreendido por aqueles que lhe escreveram. Dessa forma, tendo 

acesso às correspondências ativa e passiva podemos analisar as contradições dos líderes civis 

e militares que apoiaram o golpe de 31 de março de 1964. Contradições essas que levaram à 

marginalização de Lacerda do campo político por não agir da maneira esperada pela elite 

político-militar que ascendeu ao poder após o golpe. Dessa forma, percebe-se que nem toda 

liderança política que apoiou a deposição de João Goulart manteve o apoio ao longo do 

regime militar.  

 O título deste capítulo é homônimo ao livro lançado por Lacerda em 1965, já citado 

neste trabalho. Nele, Lacerda já reconhecia a sua marginalização por conta de suas “palavras e 

ação” que se opunham às palavras e ação do governo iniciado em abril de 1964. Como foi 

visto no último item do capítulo anterior, Lacerda se via como um “outsider da Revolução” 

menos de um ano depois do golpe. Utilizaremos alguns artigos e entrevistas publicados neste 

livro que mostram a defesa de Lacerda do seu projeto político e da sua crítica aos rumos 

tomados pelo governo Castello Branco. 

 Para compreender a liderança de Lacerda nos quatro primeiros anos do regime militar 

é preciso localizá-lo dentro do contexto aqui recortado. No primeiro item intitulado “O IV 

Centenário do Rio de Janeiro e a liderança nacional de Carlos Lacerda” reconhecemos 

naquele evento o ápice da liderança nacional do primeiro governador da Guanabara. Lacerda 

usou o evento para expor as suas obras na antiga capital federal reforçando a sua candidatura 

presidencial pela UDN. A leitura das cartas nos possibilita perceber de que forma o missivista 

enxergava a liderança de Lacerda e como este se constrói a partir do seu reconhecimento 

como líder nacional e capaz de fazer, de construir, indo além do destruir, tão característico das 

ações lacerdianas ao longo da década de 1950. A leitura das cartas permite visualizar a 

amplitude das ações de Lacerda no Rio de Janeiro, isto é, indo além das cercanias da 
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Guanabara e contagiando aquele que escrevia para o governador desejoso de fazer parte dos 

festejos, mesmo que à distância.  

 Foi a partir dessa liderança formada na Guanabara que Lacerda lançou-se candidato 

presidencial para as eleições marcadas para outubro de 1965. Sua passagem pelo Poder 

Executivo do Rio de Janeiro o fez aliar palavras e ações possibilitando lançar-se nesse projeto 

a que tanto se apegou e que foi motivo principal da sua marginalização. Os festejos do IV 

Centenário seriam no mesmo ano em que Lacerda concorreria à Presidência da República 

bem como buscaria eleger o seu sucessor no Governo da Guanabara. Como aponta Marly da 

Silva Mota
19

, a passagem de Lacerda pela Guanabara possibilitou a modificação na sua 

imagem de “demolidor de presidentes” para “construtor de Estado”. Considerando o Rio de 

Janeiro uma cidade conectada com o país e porta de entrada para o mundo, as obras do 

governo Lacerda davam condições para que, caso fosse eleito presidente, pudesse expandi-las 

para o país inteiro
20

.  

 No segundo item, “Candidatura presidencial: o apego e a marginalização”, o 

epistolário lacerdiano nos aponta a luta empreendida por Carlos Lacerda para garantir as 

eleições presidenciais diretas, o que implicaria na garantia da sua candidatura para tal pleito. 

Lacerda se apresenta ao seu destinatário como o líder nacional capaz de dar continuidade à 

“obra revolucionária” iniciada no governo Castello Branco (1964-1966). A prorrogação do 

mandato presidencial em julho de 1964 foi o marco inicial da luta que Lacerda travou com 

seus aliados, como vimos no capítulo anterior, que foram se tornando adversários, tanto civis 

como militares pela garantia das eleições presidenciais. As cartas foram o locus dessas 

discussões e evidenciam ao seu leitor as primeiras fissuras entre os apoiadores do golpe.  

 Outra desavença que Lacerda teve logo nos primeiros meses do governo militar foi 

com o presidente Castello Branco. O tema principal das cartas, inicialmente analisado no 

capítulo anterior, é a crítica que Lacerda faz ao PAEG (Plano de Ação Econômica do 

Governo) capitaneado pelos ministros Roberto Campos e Otávio Bulhões. Lacerda, por se 

reconhecer líder nacional e candidato presidencial, tal qual nas cartas com os colegas 

udenistas, gostaria de se fazer ouvido, de interferir nas decisões do governo, apontar os 

prováveis erros cometidos e sugerir medidas alternativas. Contudo, Castello reforça o apoio 
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 Ver Motta, Marly Silva da. Carlos Lacerda: de demolidor de presidentes a construtor de estado. Nossa 

História. Rio de Janeiro, nº19, p.72-25, maio, 2005. 
20

 “Em meados de janeiro, em Araraquara, estado de São Paulo, onde se achava para paraninfar graduandos em 

farmácia e odontologia, Lacerda disse a repórteres: “Deem-me a Presidência da República e eu farei as reformas 

necessárias. A função do presidente não é a agitação. Fiz minhas reforminhas na Guanabara mesmo sem a 

maioria na Assembleia. A reforma democrática deve começar com a expulsão dos comunistas do governo.” 

(DULLES, 2000, p. 203).  
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ao plano econômico e, após as intensas críticas vindas da Guanabara, passa a enxergar 

Lacerda como opositor e não mais como aliado. Enquanto presidente e seus aliados no 

parlamento se preocupavam com o fortalecimento do “governo da revolução”, Lacerda 

caminhava em direção oposta exigindo eleições diretas para presidente e combatendo um 

plano econômico que, a seu ver, causaria a impopularidade da “revolução”.  

 O terceiro item intitulado “O que há por trás da Frente: o articulador de adversários” 

analisará o epistolário lacerdiano do período de 1966 a 1968, ou seja, quando saiu do governo 

da Guanabara, já rompido com os militares e os políticos apoiadores do governo, e retornou 

para o campo oposicionista escrevendo artigos em vários jornais e aliando-se com antigos 

adversários como os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart formando a Frente 

Ampla.  

 O campo oposicionista não era estranho para o agora ex-governador. Ao longo dos 

anos 1950, Lacerda forjou sua face de “demolidor de presidentes” justamente nesse campo. 

Todavia, os artigos críticos que Lacerda escreveu contra os militares e os políticos não 

tiveram o mesmo efeito daqueles escritos na década anterior. As cartas que os leitores desses 

artigos escreveram para Lacerda mostram que quem aderiu ao governo militar e atuava no 

campo político não possuía representatividade efetiva. Este período foi marcado pelo Ato 

Institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos e tornou indireta a escolha do 

Presidente da República. Aquele que lia o artigo de Lacerda e escrevia uma carta sobre o texto 

publicado expressava a repulsa pela ausência das lideranças marginalizadas por aqueles que 

tomaram o poder em 31 de março de 1964. Essas cartas vão além do lamento por Lacerda 

interromper a escrita de artigos ampliando para o campo político. 

 Lacerda tinha dificuldade em fazer acordos políticos, mas, durante o curto período de 

existência da Frente Ampla, partiu dele a articulação e o encontro com seus antigos 

adversários. Kubitschek e Goulart estavam exilados em Portugal e no Uruguai, 

respectivamente. Lacerda foi ao encontro dos dois para montar uma aliança de líderes civis 

marginalizados pelo golpe de 1964. As cartas relativas desse período mostram a preocupação 

de Lacerda em manter um ambiente político sem turbulências durante a transição do governo 

Castello Branco para o de Arthur da Costa e Silva em 15 de março de 1967. Pela leitura das 

cartas, o novo governo estava disposto a fazer a abertura política e Lacerda, aguardava por tal 

abertura para posicionar novamente sua candidatura presidencial. Porém, a abertura prometida 

não veio e a radicalização dos confrontos entre governo e oposição – sobretudo o 

fortalecimento da linha dura militar - levou à publicação do quinto ato institucional no final de 
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1968, o mais violento de todo o regime militar. Baseado nesse ato, Lacerda teve seus direitos 

políticos cassados por dez anos. Se em 1964 Lacerda era o candidato presidencial capaz de 

dar continuidade à “obra revolucionária”, em dezembro de 1968, Costa e Silva usou do 

argumento de que Lacerda estava “dividindo a revolução” para cassar seus direitos políticos. 

Em quatro anos, um dos principais líderes da “revolução” era cassado por essa mesma 

“revolução”.  

 O arbítrio do qual Lacerda foi alvo nos faz refletir sobre o fim do fenômeno político 

iniciado nos anos 1950 chamado lacerdismo. Haveria um lacerdismo com Carlos Lacerda 

cassado? Acreditamos que não existia essa possibilidade. O próprio momento em que se deu a 

cassação de Lacerda não era propício para qualquer manifestação ligada às lideranças 

políticas, ainda mais aquelas  que foram marginalizadas pelo governo militar. Após o AI-5, o 

Congresso ficou fechado por quase um ano evitando assim as (re) articulações políticas após o 

ato.  

 O epistolário lacerdiano de 1964 a 1968 mostra ao seu leitor as contradições 

envolvendo os apoiadores do golpe civil militar e os desentendimentos em torno dos rumos 

que a “revolução” deveria tomar. Se houve unidade entre civis e militares na articulação e na 

derrubada de Goulart, assim que o golpe se consolidou, não tardou em aparecerem as 

primeiras diferenças entre os apoiadores e as primeiras fissuras oriundas do choque de 

interesses de cada grupo ou de cada político. Se os militares, ocupando e permanecendo no 

poder, desejavam ter os civis sob seus domínios para manter a ordem nacional, os políticos 

vislumbravam seus projetos pessoais ainda mais que o golpe levou à cassação e ao exílio de 

muitos adversários daqueles que apoiaram a deposição de Goulart. Os militares, 

principalmente os que faziam parte da chamada linha dura, repudiavam as ambições pessoais 

dos políticos, pois acreditavam que, por causa disso, o país ficou a mercê dos “subversivos”.  

 Não custa repetir que a novidade desse trabalho está justamente na fonte principal: o 

epistolário de Carlos Lacerda. A problemática aqui trabalhada é a marginalização dessa 

liderança política que escrevia e recebia cartas e que se reconhecia e era reconhecido como 

um líder nacional, já que as realizações no governo da Guanabara o qualificavam a alcançar 

voos mais altos como a Presidência da República. Por que Carlos Lacerda não conseguiu 

alcançar seu objetivo principal se o golpe foi executado por militares simpatizantes às suas 

palavras e ações? O que o levou a ser marginalizado pela elite civil-militar que tomou o poder 

em 31 de março de 1964, ainda mais Lacerda que apoiou as conspirações golpistas desde a 

década de 1950? Como se deu a aproximação de um líder tão radical em seus 
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posicionamentos com antigos adversários que combatera com veemência? O golpista foi 

golpeado, o “líder civil da revolução” queria tomar a “revolução” para si, incorporá-la ao seu 

projeto político e isso desagradou aos militares e aos políticos alinhados com o governo 

iniciado em abril de 1964. Era preciso que todos os “revolucionários” estivessem envolvidos 

em prol dos governos iniciados em abril de 1964, mas Lacerda estava mais interessado em 

defender sua candidatura presidencial, o que o afastou das decisões do rumo do “governo da 

revolução”. As cartas escritas e recebidas por Lacerda evidenciam essas contradições, o que 

nos permite analisar os choques de interesse entre os apoiadores do golpe de 1964. 

 Ao marginalizar as lideranças civis logo após o golpe, os militares impuseram um 

profundo corte entre a população brasileira e aqueles que decidiam os rumos do país. Essa 

marginalização não ficou restrita apenas àqueles ligados ao governo João Goulart, mas sim 

aos que apoiaram o golpe e se posicionaram contra as ações do novo governo. Tem-se a 

impressão de que todo político que apoiou o golpe de 1964 manteve o apoio até o fim do 

regime em 1985. O epistolário de Carlos Lacerda referente aos quatro primeiros anos de 

governo militar mostra a luta pela realização das eleições presidenciais e o reforço da sua 

condição de líder político.  

 

2.1) O IV Centenário do Rio de Janeiro e a liderança nacional de Carlos Lacerda 

 O ano de 1965 foi marcado pelos festejos do IV Centenário do Rio de Janeiro. Foi o 

momento para que a antiga capital federal voltasse a exibir seus predicados logo após a 

inauguração de Brasília cinco anos antes. Quando o Rio deixou de ser capital federal, o então 

presidente Juscelino Kubitschek (1956-1960) elevou a cidade à condição de estado da 

federação formando-se o Estado da Guanabara
21

.  

 Este evento foi crucial para Carlos Lacerda, primeiro governador eleito diretamente da 

Guanabara. Em 1965, aconteceriam eleições presidenciais e estaduais, portanto, os festejos 

eram vitrines para que o país inteiro pudesse visualizar as obras realizadas por Lacerda tão 

conhecido pela alcunha de “demolidor de presidentes”. Em artigo escrito para a revista 

“Seleções do Reader’s Digest” do mês de dezembro de 1964, que trazia um suplemento sobre 

o IV Centenário, intitulado “Nada mais fácil do que amar o Rio”, Lacerda (1965, p.), 

utilizando da sua experiência no jornalismo, ressalta as qualidades da antiga capital e reafirma 

                                                           
21

 Com a cidade Rio de Janeiro elevado à condição de Estado da Guanabara, a cidade de Niterói tornou-se capital 

do estado do Rio de Janeiro. Somente em 1975 que aconteceu a fusão dos dois estados voltando o Rio a ser 

capital do estado do Rio de Janeiro.  
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a importância do Rio no contexto nacional e internacional, esboçando suas intenções sobre os 

festejos.  

É por isso que dedico esta saudação a todos os cariocas. O IV Centenário é deles, 

como a sua cidade. Os que daqui saíram com saudade sabem que o Rio é uma 

cidade insubstituível, uma cidade adorável, uma cidade que todos os brasileiros, 

ontem, hoje, sempre, estarão em sua casa. Todos sabem que somos uma região 

sem regionalismos. Pensamos os nossos problemas em termos mundiais, além de 

continentais, e continentais, além de nacionais. (...) Nossos heróis são nacionais. 

Nosso pensamento é profundamente brasileiro, é internacional – porque somos 

um povo ecumênico, povo litorâneo, voltado para o nosso tempo, abraçado com 

o futuro.  

 

 Lacerda procurou resgatar a importância do Rio de Janeiro no âmbito mundial e 

nacional. Deve-se ter em mente que Brasília, a capital federal construída no Planalto Central, 

foi inaugurada cinco anos antes, por isso a caracterização de um Rio como “cidade 

insubstituível”. Perez
22

 (2010) afirma que Lacerda governou a Guanabara sem perder de vista 

o âmbito nacional. Os ofícios enviados para autoridades civis e militares convidando para as 

primeiras cerimônias expressam essa amplitude das ações na Guanabara, isto é, os festejos do 

IV Centenário iam além dos limites do Rio de Janeiro, tanto no exterior como no próprio país.  

Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade de inauguração 

da nova iluminação do Cristo Redentor no dia 1º de janeiro de 1965, às 19 horas, 

na Praia do Botafogo, em frente à rua São Clemente. Informo Vossa Excelência 

de que nesta cerimônia Sua Santidade o Papa Paulo VI
23

, da Cidade do Vaticano, 

acionará o dispositivo elétrico que iluminará o Cristo Redentor nesta cidade. 

(Ofício 1281 de Carlos Lacerda para General Otacílio Ururary. Rio de Janeiro, 

30 de dezembro de 1964. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Lacerda mostrou ao seu destinatário a importância da inauguração de uma obra do seu 

governo em um dos cartões postais da cidade, ou seja, tal inauguração daria visibilidade ao 

governador. Mas o ofício vai além ao afirmar que o próprio Papa Paulo VI acionaria o 

dispositivo que ligaria a nova iluminação do Cristo Redentor; com tal menção Lacerda 

ampliou aquele evento que abria o IV Centenário para além dos limites do Rio. Uma obra do 

governo da Guanabara, em um cartão postal conhecido no Brasil e no mundo e inaugurado 

pelo papa, dava relevo e ressaltava a importância da administração Lacerda. A nova 
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 PEREZ, Maurício. Lacerda na Guanabara: a reconstrução do Rio de Janeiro nos anos 1960. Rio de Janeiro. 

Odisséia Editora. 2007.  
23

 O Papa Paulo VI enviou uma radiomensagem endereçada à nação brasileira sobre o IV Centenário. “Nós, que 

vamos inaugurar as novas instalações eléctricas do monumento a Cristo Redentor do Monte do Corcovado, 

fazemos ardentes votos de que, como símbolo das graças que, através de Maria Santíssima, vossa Padroeira, o 

Senhor dispensa aos seus filhos fieis, esta luz, iluminando a cidade do Rio de Janeiro, se espalhe por todo o 

Brasil. Recebei a Luz da graça que faz resplandecer a vossa alma, acolhei-a como o maior dos tesouros, de modo 

que Jesus, o Divino Redentor, seja o Senhor de todos os vossos corações e reine para sempre nas Terras de Santa 

Cruz.” A mensagem na íntegra está em 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19650101_brasil_po.html  

Acessado em 11.03.2014.  

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19650101_brasil_po.html%20%20Acessado%20em%2011.03.2014
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19650101_brasil_po.html%20%20Acessado%20em%2011.03.2014
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iluminação do Cristo Redentor não era mais uma inauguração de um governo qualquer, mas a 

inauguração que contaria com a benção apostólica vinda do Vaticano, isto é, Lacerda destacou 

ao destinatário que o papa não somente estava ciente daquela inauguração como também 

participaria dela.   

 Os convites enviados por ofício não se restringiram apenas à inauguração da nova 

iluminação do Cristo Redentor. Para o Vice-Almirante Silvio Moutinho, Comandante do 1º 

Distrito Naval, Lacerda fez o convite para participar da cerimônia de abertura do IV 

Centenário. 

Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para a cerimônia de abertura do IV 

Centenário, que se realizará no dia 31 de dezembro de 1964 no Forte São João. 

Informo Vossa Excelência que esta cerimônia contará com o comparecimento de 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República. (Ofício 1281 de Carlos 

Lacerda para Vice-Almirante Silvio Moutinho. Rio de Janeiro, 30 de dezembro 

de 1964. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Os dois ofícios que convidam duas autoridades militares para os festejos do IV 

Centenário mostram a tentativa de Lacerda de apresentar ao seu interlocutor a importância das 

realizações do seu governo e a amplitude que estavam tomando. Era a busca de conectar seja 

uma inauguração, seja a abertura dos festejos ao âmbito nacional e internacional do Rio de 

Janeiro. Lacerda enfatizou o convite ao citar as participações do papa – mesmo que a 

distância - e do Presidente da República. Ao citar o presidente, Lacerda mostrou ao seu 

destinatário que as primeiras desavenças com o governo federal em nada atrapalhariam os 

festejos do IV Centenário. Buscou-se mostrar a proximidade dos dois governos, apesar da 

fissura entre os dois serem públicas
24

. Não encontramos nenhuma informação sobre a 

presença de Castello no referido evento.  

 A amplitude das comemorações do IV Centenário se faz presente nos memorandos 

que Maurício Magnavita, chefe do cerimonial do Palácio Guanabara, escreveu ao governador 

informando a chegada de delegações do exterior. Ao informar a chegada dos prefeitos de 

Roma e de Londres, do presidente da Itália e do Grão Duque de Luxemburgo, Magnavita não 

se ateve apenas a informar as datas que essas delegações desembarcariam no Rio de Janeiro, 

mas fez sugestões para que essas presenças se incorporassem às cerimônias de inaugurações 

de obras do governo. Magnavita sugeriu a Lacerda: “O Prefeito de Roma irá inaugurar a 

Exposição italiana comemorativa do IV Centenário e poderia, talvez inaugurar uma escola.” 
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 No prefácio do livro “Palavras e ações”, escrito em janeiro de 1965, Lacerda expõe as “intrigas” que o 

envolviam naquele momento e conclui: “Conquistei, com sacrifício e exemplo, o direito de falar porque cumpri 

o dever de fazer”. (p. 11). 



  

53 
 

(Memorando CAA-054 de Maurício Magnavita para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 4 de 

agosto de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 O prefeito da capital italiana chegaria em setembro, quando as eleições na Guanabara 

estariam nos momentos de decisão. A presença de uma delegação do exterior na inauguração 

de uma obra do governo da Guanabara evidenciaria o trabalho de Carlos Lacerda no governo 

e de Flexa Ribeiro, seu candidato à sucessão. Ribeiro foi secretário da Educação e inaugurar 

uma escola ao lado do prefeito de Roma lhe conferia visibilidade.  

 O IV Centenário possibilitou que o Rio de Janeiro se tornasse o local das exposições 

dos estados brasileiros. Era uma forma de integrar o Brasil novamente a sua antiga capital, 

reestabelecer os laços rompidos com a transferência da capital para Brasília. Ao escrever para 

Mário Cravo Filho, diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, Lacerda expos o desejo de 

trazer artistas daquele estado para participarem dos festejos na Guanabara. 

Com o intuito de divulgar a arte popular da Bahia, tencionamos incluir entre os 

eventos comemorativos do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, uma 

exposição coletiva de artistas baianos, a ser apresentada no próximo mês de 

julho. Venho, por isso, consultar Vossa Senhoria quanto à possibilidade de a 

direção do Museu de Arte Moderna assumir o encargo da organização da 

exposição, em entendimento com o Museu de Imagem e Som, ora criado pelo 

Banco do Estado da Guanabara
25

. (Ofício 167. Rio de Janeiro, 5 de março de 

1965. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Dessa forma, Lacerda procurava atrair o maior número de participantes de outros 

estados nos festejos mostrando que o Rio de Janeiro governado por ele congregava as mais 

diversas manifestações das mais variadas partes do país. Com essa integração, Lacerda 

mostrava que era capaz de unir a população desses locais distantes do Rio de Janeiro em torno 

de um festejo organizado pelo seu governo. A presença de delegações estaduais nos festejos 

do IV Centenário permitia a visualização do que estava sendo feito na Guanabara e o que 

poderia ser expandido a partir da antiga capital nos vários cantos do país. Quem viesse expor 

nos festejos conheceria o que o primeiro governo guanabarino realizou e levaria para o seu 

estado o que se viu, divulgando de certa forma as ações empreendidas por Lacerda.  

 Apesar de a capital federal ser Brasília, o Rio de Janeiro ainda abrigava as sedes de 

vários órgãos federais. Algumas representações estaduais ainda estavam localizadas na antiga 

capital como a Associação Mato-grossense de Estudantes. Esse fato era importante para os 

estados que iriam fazer exposições durante os festejos no Rio. Ao conhecerem a cidade e os 
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 No memorando 10 do dia 15 de dezembro de 1964, Lacerda escreveu a Antônio Carlos Braga, presidente do 

Banco do Estado da Guanabara (BEG): “Senhor presidente do BEG, gostaria que me informasse sempre, como 

vai o assunto do Museu para instalá-lo no começo do IV Centenário”. Provavelmente, o museu mencionado no 

memorando é o de Imagem e Som. Como estava prevista a sua inauguração no início das comemorações do IV 

Centenário, justificava-se a solicitação de cooperação entre o museu baiano e o da Guanabara.  
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locais onde havia maior público e maior aproximação com os órgãos federais que ainda 

estavam no Rio possibilitou a solicitação ao governo da Guanabara de um local onde o 

referido estado iria se apresentar.  

Com apoio das autoridades governamentais de Mato Grosso, estamos 

empenhados em realizar uma exposição sobre nossa terra, aqui na Guanabara. 

Desejamos que tal mostra seja a colaboração dos mato-grossenses nos festejos do 

IV CENTENÁRIO DO RIO DE JANEIRO (grifo do missivista) e para 

tomarmos a liberdade de solicitar que V. Excia autorize o dinâmico Sr. 

Secretário de Turismo a destinar um local público (de preferência na Cinelândia) 

– e uma data entre a 2ª quinzena do mês de agosto e a 1º de setembro, onde 

possamos leva-la a efeito. (Carta de Walter Benedito Carneiro, secretário geral 

da Associação Mato-Grossense de Estudantes para Carlos Lacerda. Rio de 

Janeiro 3 de maio de 1965. Arquivo Carlos Lacerda).  

 

 Como a referida associação estava localizada no Rio de Janeiro, é provável que 

conhecesse a Cinelândia, no Centro do Rio, e, por isso, considerava tal espaço ideal para a 

exposição do seu estado. Um local com maior movimentação de pessoas, tal exposição seria 

amplamente vista. Além disso, como o governo daquele estado estava apoiando a exposição, 

o lugar era adequado para as autoridades já que os principais órgãos federais estavam na 

Cinelândia. 

 Os festejos não ficaram restritos à Guanabara. Como mostra a carta escrita pela 

Associação de Pais e Professores do Colégio Nossa Senhora das Graças de Patos de Minas 

(MG), uma cidade do interior mineiro poderia comemorar o IV Centenário. Demonstra-se o 

desejo de fazer parte da festa que acontecia na antiga capital.  

Temos a subida honra de, pelo presente, ir até à presença de V. Excia, no 

sentido, em primeiro lugar, congratularmo-nos com V. Excia pelo governo 

admirável que estais fazendo no Estado da Guanabara, que é hoje o Estado-

Padrão da Federação. E, tendo em vista tais eloquentes e notórios fatos, 

resolvemos homenagear V. Excia e o Estado da Guanabara, no próximo dia 24, 

quando se realizará a Festa do Milho, em nossa Cidade, (...). O nosso Colégio 

desfilará pelas principais ruas da cidade, levando consigo motivos e recordações 

do Estado da Guanabara, focalizando os grandes vultos e acontecimentos do 

passado, bem assim do presente. Estamos precisando de elementos, tais como 

flâmulas, escudos, cartazes, bandeiras, etc., que, ao vivo, mostrem ao público o 

que foi o Estado da Guanabara e o que é presentemente. (Carta para Carlos 

Lacerda. Patos de Minas, 2 de maio de 1965. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 As ações de Lacerda não estariam expostas publicamente apenas na Guanabara, mas 

sim em uma cidade do interior de Minas Gerais. Procurava-se conectar o Rio de Janeiro do 

passado com o do presente, ou seja, o que era antes do governo Lacerda e o que estava sendo 

feito durante a sua administração. Por isso, a equipe responsável pelo recebimento das cartas 

anotou no canto superior direito da missiva: “Urgente à STU”. Provavelmente essa sigla seria 

Secretaria de Turismo. Ao exigir urgência no pedido feito na carta nota-se o interesse do 

governo da Guanabara com a promoção que tal associação faria não somente sobre os festejos 
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do IV Centenário como das realizações do governo Lacerda que, como escreveram os 

missivistas – já que na assinatura da carta está apenas “várias assinaturas” – “O Estado da 

Guanabara é hoje o Estado-Padrão da Federação”. Além disso, o governador de Minas Gerais 

na ocasião era Magalhães Pinto, que também pleiteava sua candidatura presidencial pela 

UDN. Uma cidade do interior de Minas reconhecendo as ações de Lacerda na Guanabara era 

importante também para fortalecer seu nome como candidato do partido em detrimento ao 

líder mineiro.  

 Os nascidos no Rio de Janeiro e que moravam em outras localidades procuravam 

também fazer parte das comemorações.  

(...) venho muito respeitosamente, como admirador do profícuo, democrático e 

progressista administração que V. Excia realiza, solicitar a permissão para usar 

como marca na marcação de toras o emblema do quarto centenário posto que 

pretendo assim, com esta promoção na exportação de madeira, dar minha parcela 

de contribuição se bem que ainda mínima e bem assim corporificar o reinício de 

nossa solidariedade. (Carta de Luiz Alberto Diniz para Carlos Lacerda. Vitória 

(ES), 10 de maio de 1965. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Se a missiva escrita pela Associação de Pais e Mestres de um colégio de Pato de 

Minas exigiu urgência no cumprimento do que era solicitado, a carta de Diniz não despertou a 

mesma urgência. A anotação externa apenas encaminha a missiva para a Secretaria de 

Turismo. A carta vinda de Patos de Minas dava amplitude às ações de Lacerda fazendo um 

resgate do passado carioca com o presente da administração. Já o café e a madeira exportados 

pela empresa do carioca morador de Vitória não daria visibilidade ao nome de Lacerda como 

a carta vinda de Minas. O simples fato do emblema do IV Centenário estar fixado em um 

produto que seria exportado não garantiria que isso conectasse com os festejos no Rio.  

 No exterior, brasileiros também se mostravam desejosos de fazerem parte dos festejos 

no Rio de Janeiro.  

 

Sendo eu diretor cultural desta Associação e tendo em vista os fins que se propõe 

realizar, é que lhe escrevo; planejamos fazer aqui dentro de um prazo de tempo o 

mais curto possível, uma exposição sobre o Estado da Guanabara e mais 

particularmente sobre o IV Centenário do Rio que seria de grande utilidade para 

a propaganda e promoção turística de nosso Estado; nesse sentido necessitamos 

de sua colaboração, quanto a remessa de material para a exposição, que pode ser 

feita através da Panair do Brasil
26

, já que o Sr. José Moreira Melo Júnior, 

responsável por ela em Madri, se prontificou imediatamente a colaborar com o 

                                                           
26

 No início de 1965, o governo Castello Branco decidiu fechar a Panair do Brasil, primeira empresa de aviação 

do país. Lacerda posicionou-se contrário ao seu fechamento e, em apoio aos funcionários, autorizou a 

contratação dos demissionários da empresa no Governo da Guanabara. Tal autorização veio com a ressalva do 

governador de que era a primeira vez que isso acontecia em seu governo, já que para ser servidor público da 

Guanabara deveria fazer concurso público. A disposição do responsável da empresa aérea em Madri de trazer os 

matérias do IV Centenário apontam o reconhecimento dos funcionários à atitude de Lacerda em ser contra o 

fechamento da Panair.  
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que fosse necessário. (Carta de Agostinho Dias Carneiro para Carlos Lacerda. 

Madri, 16 de janeiro de 1965. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Os festejos não estavam restritos apenas ao Rio. Os quatrocentos anos da antiga capital 

federal eram acompanhados tanto dentro como fora do país. E como o IV Centenário estava 

ligado à administração de Lacerda, o governador fez de tudo para aproveitar aquele momento 

e expor suas realizações ao longo do seu mandato. O missivista expressa a Lacerda o seu 

desejo de levar a um espaço distante da Guanabara as comemorações do seu IV Centenário. 

Para um candidato presidencial, quanto mais exposto fosse, mais consolidada seria a sua 

candidatura. E como primeiro governador da Guanabara, Lacerda estaria em evidência nessas 

exposições programadas fora do Rio de Janeiro.  

 Como afirmou o missivista acima, a exposição do IV Centenário em Madri seria útil 

para propaganda e promoção turística da Guanabara. Em 12 de dezembro de 1964, foi 

aprovada a Lei 4.473 que legislava sobre o turismo no Brasil. Lacerda escreveu ao presidente 

Castello Branco, sem datar a missiva
27

, criticando a redação do quarto artigo da referida lei 

que estaria dificultando o turismo no Brasil e, em especial, na Guanabara. No epistolário 

lacerdiano relativo ao IV Centenário encontram-se várias missivas vindas do exterior – seja de 

brasileiros residentes, seja de estrangeiros – demonstrando o desejo de participar das 

comemorações ou de levar para fora do Brasil os festejos no Rio de Janeiro. Preocupado com 

a visibilidade das suas ações na Guanabara tanto nacional como internacionalmente, Lacerda 

escreveu ao presidente. 

No artigo 4º dessa lei, estabeleceu-se restrição inadmissível, considerando-se 

como turista exclusivamente o estrangeiro que nunca residiu no Brasil. (grifos de 

Lacerda) Está evidente a redação defeituosa da lei mencionada, que vem 

prejudicando os interesses turísticos do país e, em particular, os deste Estado. Em 

contradição com a lei referida, os Consulados brasileiros no exterior vêm, 

inadvertidamente, agravando a situação, pois tem dispensado os “vistos” nos 

passaportes dos estrangeiros ex - residentes no Brasil, que, desse modo, ficam 

impedidos de desembarcar em território nacional sofrendo sérios embaraços e 

graves prejuízos. (Exposição de motivos 118. Rio de Janeiro, março de 1965. 

Arquivo Carlos Lacerda).  

 

 Na condição de governador da Guanabara que comemorava o IV Centenário do Rio de 

Janeiro, Lacerda sentiu-se impelido em escrever ao presidente sobre o que considerava 

equivocado na lei aprovada. Visualizando o Rio a partir da conexão do nacional com o 

internacional, Lacerda sugeriu ao presidente uma mensagem ao Congresso Nacional propondo 

uma nova redação para o artigo que estava em desacordo com os seus interesses.  
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 É provável que o ofício enviado ao presidente fora datado, mas na cópia arquivada não consta a data.  
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 Apesar do desejo de Lacerda em engrandecer o IV Centenário visando à eleição 

presidencial e a do seu sucessor, o dinheiro no caixa do estado não era suficiente para arcar 

com as despesas dos eventos programados. Como vimos na carta mais acima, a participação 

dos artistas baianos dependia da cooperação do Museu de Arte Moderna da Bahia com o 

Museu de Imagem e Som da Guanabara. Sozinho, o museu “criado pelo Banco do Estado da 

Guanabara”, como enfatizou Lacerda na missiva, não era capaz de trazer os artistas baianos 

para os festejos. O convite foi feito, mas a sua efetivação dependia da cooperação entre os 

missivistas. A falta de financiamento na Guanabara foi motivo de disputas entre Lacerda e o 

governo federal desde 1961, quando tomou posse. Com as comemorações do IV Centenário 

em andamento, o governo guanabarino decidiu aumentar os impostos
28

 e vender títulos dos 

festejos que ofereciam talões para ingresso nos programas oficiais
29

. 

 Em telegrama enviado ao governador de São Paulo, Adhemar de Barros, no dia 8 de 

abril de 1965, Lacerda informava que os “bilhetes do primeiro sorteio da Superintendência do 

IV Centenário do Rio de Janeiro” eram vendidos em todo território nacional e a renda seria 

revertida para tais comemorações. Só encontramos a primeira parte do telegrama, mas 

subentende-se que os bilhetes foram apreendidos em São Paulo e Lacerda gostaria que seu 

colega tomasse providências a esse respeito. Nota-se nesse telegrama a necessidade de 

recursos para se realizar o IV Centenário e sua venda em todo território nacional revelava a 

amplitude que Lacerda dava a tais festejos. A festa era do Rio, mas como não havia dinheiro 

suficiente no caixa da Guanabara, mesmo o brasileiro mais distante da antiga capital poderia 

colaborar na realização do IV Centenário. O telegrama de Lacerda para Adhemar se justifica 

também pela relevância econômica do Estado de São Paulo. Ora, se os bilhetes dos festejos 

foram apreendidos no estado mais rico da nação, a Guanabara estava deixando de receber 

sobre a venda dos títulos.  

 Justifica-se o pedido de Lacerda ao governador paulista por providências quanto aos 

bilhetes apreendidos. Jiro Shiino, secretário administrativo da Associação Cultural Brasil-

Japão de São Paulo, escreveu a Lacerda reclamando maior efetividade da participação 

japonesa nos festejos do IV Centenário.  

Os quinhentos mil japoneses residentes em São Paulo admiram a excepcional 

obra administrativa realizada por V. Excia., que restituiu ao Rio de Janeiro sua 

grandeza primitiva e manifestam o desejo de participar efetivamente das 

comemorações que marcam o 400º aniversário da Cidade e, igualmente, o último 

ano do Governo Carlos Lacerda. (...) A exposição “Arte Japonesa no Brasil”, 
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 Lacerda utilizou o primeiro ato institucional do regime militar para conseguir a aprovação do aumento de 

impostos pela Assembleia da Guanabara.  
29

 DULLES, op.cit, p. 324-325.  
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temos certeza, obterá grande repercussão não somente no Rio de Janeiro. Os 

Estados de São Paulo e Paraná igualmente tomarão conhecimento de sua 

realização, através dos três grandes jornais japoneses existentes em São Paulo. 

(Carta de Jiro Shiino para Carlos Lacerda. São Paulo, 20 de abril de 1965. 

Arquivo Carlos Lacerda). 

  

 Na missiva pede-se a colaboração do governo da Guanabara, por meio de patrocínio, 

meios de transporte, hospedagem e cessão de local e equipamento para exposição. Com 

poucos recursos em caixa e com muita proposta e pedidos relacionados aos festejos, a 

normalização da venda dos títulos do IV Centenário em São Paulo poderiam financiar a 

exposição japonesa no Rio de Janeiro.  

 A questão da falta de verbas para as programações do IV Centenário estava afetando 

as publicações de livros sobre a história do Rio de Janeiro como escreveu o editor José 

Olympio. A editora fez um acordo com a COPEG (Companhia Progresso do Estado da 

Guanabara) para a obtenção de um empréstimo que financiaria a “Coleção Rio 4 séculos”. 

Mas a estatal da Guanabara liberou 15 dos 50 milhões solicitados pela editora.  

Meu caro Governador, a edição da Antologia Rio de Janeiro em Prosa e Verso 

(grifado pelo missivista) dos grandes (Manuel) Bandeira e (Carlos) Drummond 

ficou em 30 milhões
30

, tipografia e papel pagos quase à vista. Sem contar os 

direitos autorais que serão pagos à medida da venda do livro. Veja, pois, o que a 

Casa precisa para pagar os 6 livros da Coleção Rio 4 séculos (grifado pelo 

missivista). O nosso Gastão – o Aparência (grifado pelo missivista) – está em 

impressão. Veja como esses quinze milhões que a COPEG nos arranjou não 

darão nem para um buraco de dente. Será possível ao Governador ajudar-nos 

fazendo com que a COPEG nos financie todo o empréstimo solicitado? (Carta de 

José Olympio para Carlos Lacerda.  Rio de Janeiro, 23 de março de 1965. 

Arquivo Carlos Lacerda).  

 

 O acordo entre a editora de José Olympio e a COPEG foi intermediada por Lacerda 

como o próprio missivista ressalta na carta. “As relações da editora com a COPEG 

começaram há 3 anos quando, por intermédio do Governador, nos foi concedido um 

empréstimo de vinte milhões”. Não entraremos no mérito da questão sobre o intermédio de 

Lacerda no empréstimo à editora José Olympio, mas sim na dificuldade em se financiar 

projetos relacionados ao IV Centenário do Rio de Janeiro. Como a carta do editor afirma, era 

necessário o empréstimo solicitado – e não apenas os 15 milhões liberados – para financiar os 

livros a serem publicados.  

 A editora de José Olympio era a mais famosa do país naquele período. Os livros 

publicados por ela eram distribuídos pelos vários recantos do país, ampliando assim o 

conhecimento sobre a história dos quatro séculos do Rio de Janeiro bem como a associação 

dessas publicações com o governo da Guanabara que estava financiando a empreitada.  
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 A moeda em circulação na época era o cruzeiro.  
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 Se José Olympio reclamava da escassa verba liberada pelo governo da Guanabara, 

Lacerda também reclamava com o Presidente do Senado, Auro de Mora Andrade a respeito 

do empréstimo de US$ 12 milhões realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

com a Guanabara.  

Ao apresentar a Vossa Excelência os agradecimentos do governo e do povo 

carioca pela presteza com que o Senado atendeu à solicitação deste Estado, julgo 

oportuno informar que os financiamentos externos obtidos pela Guanabara, 

apesar do seu relativo vulto, representaram, contribuição mínima para o 

programa de realizações já executado. O plano de obras tem sido realizado com a 

efetiva contribuição do povo carioca (...) (Ofício 212. Rio de Janeiro, 19 de 

março de 1965. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Como os empréstimos autorizados pelo Senado não eram suficientes para que o 

governo da Guanabara realizasse seu plano de obras, caberia ao povo carioca arcar com os 

gastos. Como apontamos acima, o aumento de impostos foi um dos mecanismos utilizados 

por Lacerda para levantar fundos que financiassem os festejos do IV Centenário do Rio de 

Janeiro.  

 A entrada de capitais externos na Guanabara já foi estudada pela historiografia. 

Segundo Gasparini (2004), Lacerda era um defensor do “imperialismo norte-americano” e seu 

discurso anticomunista o colocava ao lado dos Estados Unidos ao longo da Guerra Fria. Perez 

(2007), pesquisando sobre a passagem de Lacerda no governo da Guanabara, trata da ajuda 

estrangeira nos investimentos no estado. Ao analisar os dados da Usaid
31

, Perez conclui que 

apenas 4,88% da ajuda oriunda do programa “Aliança para o Progresso” do governo John 

Kennedy (1960-1963) no Brasil foi destinada para a Guanabara, o que contesta a tese de que a 

aproximação de Lacerda da Casa Branca tenha sido fundamental para empréstimos na 

Guanabara. 

 Como vimos no ofício que Lacerda enviou ao senador Auro de Moura Andrade, não 

bastava simplesmente o afinamento dos discursos do governador com o presidente dos 

Estados Unidos para que os investimentos do auxílio norte-americano ao Brasil se 

concretizassem. Era necessária a aprovação do Senado Federal para que a Guanabara pudesse 

fazer empréstimos com organismos internacionais. E nem sempre o montante autorizado pelo 

parlamento era o suficiente para as obras que Lacerda desejava realizar, ainda mais no ano em 

que o Rio de Janeiro comemorava os seus quatrocentos anos e os olhos do Brasil e do mundo 

se voltariam para a antiga capital do Brasil.  

 É claro que o alinhamento de Lacerda com os Estados Unidos abria um canal de 

comunicação entre a Guanabara e aquele país. Uma carta, sem remetente, com o timbre do 
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 Órgão do governo norte-americano referente à ajuda financeira aos países parceiros dos Estados Unidos.  
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“Consulado dos Estados Unidos do Brasil” localizado no estado norte-americano da Filadélfia 

foi enviada a Lacerda informando-o sobre a visita de Frank Binswanger ao Rio de Janeiro 

durante os festejos do IV Centenário. 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que deverá visitar 

o Rio de Janeiro o Senhor Frank G. Binswanger, um dos maiores agentes 

imobiliários deste país e “chairman” do “Philadelphia Civic Center”, 

organização municipal que atua como relações públicas da Filadélfia (...) Por ser 

uma personalidade influente nesta cidade e que tem ajudado bastante este 

Consulado em suas atividades de promoção do Brasil, venho solicitar a Vossa 

Excelência o obséquio de examinar a possibilidade de conceder-lhe uma 

audiência bem como considera-lo hóspede oficial do IV Centenário do Rio de 

Janeiro. (Carta para Carlos Lacerda. Filadélfia, 8 de março de 1965. Arquivo 

Carlos Lacerda) 

  

 No corpo da carta, Lacerda fez uma anotação externa solicitando ao seu chefe de 

cerimonial, Maurício Magnavita, que providenciasse a audiência requerida. O governador não 

desprezaria conversar não apenas com o “chairman” de um órgão municipal da Filadélfia, 

mas com o “agente imobiliário deste país”. Um dos problemas que Lacerda enfrentou ao 

longo do seu mandato foi justamente a falta de habitação
32

. Estabelecer relações com agentes 

ligados a essa área e desejosos de investir no Rio de Janeiro seria frutuoso para o governador.  

 A falta de recursos para a Guanabara foi a principal batalha travada por Lacerda ao 

longo do seu mandato. De 1961 a 1965, o Palácio Guanabara entrou em conflito com os 

presidentes Jânio Quadros (1961), João Goulart (1961-1964) e Castello Branco (1964-1967). 

O primeiro e o terceiro presidentes iniciaram seus mandatos aliados de Lacerda, mas, na 

medida em que os recursos que o governo federal deveria enviar para a Guanabara não eram 

liberados, o rompimento com o governador Lacerda tornava-se eminente. Apesar de Brasília 

ser a capital federal de fato, o governo federal ainda exercia forte influência no Rio de 

Janeiro, principalmente para minar as atitudes radicais do governador que ora era apoiador, 

ora era opositor. Retomando o texto que Lacerda escreveu para a “Seleções da Reader’s 

Digest”: 

No ano do IV Centenário do Rio de Janeiro, o seu Governo entrega ao povo que 

o elegeu uma cidade reconstruída e libertada. Fomos, certamente, abandonados e 

sitiados. Mas resistimos até o fim. Não é deste Governo, entretanto, a vitória. Ela 

pertence ao povo, que sustentou, ao lado de seus governantes, a dura batalha.  

 

 Como o texto foi escrito em dezembro de 1964, Lacerda já estava em confronto com o 

governo Castello Branco tanto por conta da prorrogação do mandato presidencial – adiando as 

eleições presidenciais para 1966 – como pelo Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), 
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 Lacerda iniciou os trabalhos de remoção dos moradores de favelas para as vilas habitacionais que estavam em 

construção. Essa remoção provocou críticas principalmente do jornal “Última Hora”, inimiga de Lacerda desde 

os anos 1950.  
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liderado pelos ministros Roberto Campos e Otávio Bulhões. Em suma, o plano pretendia 

resolver os graves problemas da economia brasileira por meio de medidas amargas para a 

população como o arroxo salarial e o corte de gastos públicos. A batalha e a resistência às 

qual Lacerda se refere no texto acima apontam justamente aos efeitos deste plano na 

Guanabara.  

 O IV Centenário foi utilizado por Lacerda para expor o Rio de Janeiro antes de sua 

chegada ao Executivo com o que ele estava deixando para o seu sucessor. De novo o texto: 

Tenho a honra de entregar ao povo uma cidade restituída à alegria e à graça de 

seus dias de antigamente, agora dotada de um novo elemento, a confiança na 

capacidade do povo, a certeza da vantagem da liberdade, da conveniência do 

governo honrado, do governo que trouxe novamente aquilo que o ceticismo 

pretendeu e o fanatismo procurou suprimir: o espírito do cristianismo e o espírito 

da liberdade.  

 

 Lacerda apresentava aos leitores da “Seleções da Reader’s Digest” as suas intenções 

para com o IV Centenário, isto é, a forma como enxergaria os festejos que aconteceriam no 

ano seguinte. Pretendia mostrar para o país e o mundo a sua capacidade em construir e não 

mais demolir. Ao fazer desses festejos um evento que ultrapassasse os limites da cidade que 

aniversariava, Lacerda lançava os olhos para a sua candidatura presidencial. Era preciso esse 

reforço tendo em vista que no mesmo ano de 1964, o governo Castello Branco aprovou no 

Congresso Nacional a sua prorrogação por mais um ano, cancelando assim as eleições de 

1965. A prorrogação em si não significou, a princípio, o fim das eleições diretas para 

presidente, mas sim o adiamento do pleito tendo em vista as várias reformas que o país exigia 

para aquele momento e os efeitos do PAEG já eram sentidos pela população. Mas Lacerda 

enxergava sua candidatura como essencial, primordial para dar continuidade à “obra 

revolucionária” iniciada por Castello Branco. Os festejos no Rio mostrava que Lacerda era 

capaz de ser presidente do Brasil. 

 No último trecho citado, Lacerda utiliza a comparação do Rio do passado e o Rio do 

presente. O Rio do presente, construído pelo seu governo foi capaz de resgatar a autoestima 

do carioca que fora abalada pela transferência da capital federal para o Planalto Central. 

Lacerda via o governo Castello Branco como um período de transição e sua eleição para a 

Presidência da República estaria atrelada ao seu governo na Guanabara, ou seja, o passado 

deposto pelo golpe seria reconstruído por aquele que reconstruiu a antiga capital e deu um 

rosto à Guanabara.  

 O Rio de Janeiro que adentrava a década de 1960 como Estado da Guanabara 

demandava realizações de obras urgentes em várias frentes de trabalho. Mota ressalta que 

Lacerda racionalizou a administração ao criar as regiões administrativas como forma de fugir 
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da dependência do apoio político de correligionários que estavam mais interessados em 

resolver as demandas das suas zonas eleitorais do que os problemas da cidade como um todo. 

A racionalização dinamizou de fato a administração na Guanabara, mas Lacerda interessava-

se na visibilidade das obras a serem realizadas no seu governo. Como mostra Perez (2007, p. 

211): 

Sem modernizar a cidade, seria difícil, para não dizer impossível o novo estado 

ter condições de evitar um real “esvaziamento” econômico. Ao lado do útil, 

Lacerda, implementando essa reforma, se aprazia politicamente: ao investir na 

cidade como vitrine do país, moderna, arrumada, colocava-se também como 

forte candidato à presidência, não mais como o político demolidor, mas como 

modelo de administrador competente.  

 

 Soma-se ao fato de Lacerda mostrar na Guanabara a sua qualidade de “administrador 

competente” a escolha do seu adversário na corrida eleitoral programada para 1965. Desde 

que deixou a Presidência em 1960, Juscelino Kubitschek pleiteava retornar ao poder. Se 

Kubitschek tinha as obras feitas enquanto presidiu o país entre 1956 e 1960, Lacerda também 

precisava de ações concretas para apresentar aos eleitores. A Guanabara foi o local ideal para 

isso
33

.  

 Como vimos nas missivas aqui analisadas, o IV Centenário do Rio de Janeiro tomou 

proporções além dos limites da cidade. Os festejos contagiaram não apenas quem estava no 

Rio como quem estava distante dela e, apesar disso, gostaria de mostrar publicamente 

qualquer símbolo que lembrasse a Guanabara o que, de certa forma, atrelaria a figura de 

Lacerda. Tais proporções, mensuradas pela escrita de cartas e troca de ofícios, assumem 

amplitude quando consideramos que as missivas de Lacerda não serviam ao objetivo único de 

comunicar-se e organizar-se. O político era um homem das letras, com formação e 

experiência jornalística, o que lhe fazia ter a exata dimensão quanto à importância de grafar, 

na memória, as palavras. Se a Comemoração do Centenário poderia colocar o Rio no centro 

do Brasil e do mundo, escrever a esse respeito dilata o acontecimento, o faz tornar-se a 

expressão e a medida do personagem que Lacerda pretendia criar: o futuro presidente que 

constrói. Não se trata de simples campanha política para o pleito presidencial, trata-se de um 

missivista que acredita profundamente no remetente que cria. Mais do que o desejo de ser 

presidente, movia Lacerda o interesse em acertar contas com os brasileiros. O Rio de Janeiro, 

cidade que perdera para a moderna Brasília, pelas tintas de Lacerda, devia “ser uma cidade 

restituída à alegria e à graça de seus dias de antigamente”, como anotado no texto para a 
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 Em 1967, quando já estavam próximos por conta da Frente Ampla, Kubitschek visitou Lacerda em seu 

apartamento no Rio de Janeiro. O ex-presidente elogiou o Parque do Flamengo. Lacerda respondeu: “Tudo isso 

foi feito em ritmo de Brasília, presidente”. Sobre esse encontro, a revista “Fatos e Fotos” de 27 de abril de 1967 

fez uma reportagem.  
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“Seleções”. Essa proposta, de restituir ao Rio sua alegria, o acontecimento “por si” não 

cumprir, mas a palavra, a comunicação, já estabelecia, para o presente e para o futuro, o 

desejo – o que o remetente partilha com uma série de destinatários (embora a referência tenha 

aparecido em um texto, as missivas estão povoadas de passagens para as quais a mesma 

análise é válida.  

Venho agradecer a V.S. a comunicação das conferências que vem fazendo na 

Inglaterra sobre o Brasil, para sua maior divulgação entre os estudiosos e o povo 

deste país. (...) Estou certo de que, quando V.S. vier ao Brasil, nosso 

Departamento de Imprensa e de Relações Públicas, terão grande prazer em 

recebê-la e apresentá-la à Comissão do IV Centenário onde V.S. receberá toda 

assistência e material necessários para sua próxima série de conferências sobre 

nossa pátria. É verdade que o Brasil muito se projetou recentemente no cenário 

internacional, pela vitória espetacular que logrou conseguir contra o comunismo, 

livrando o povo do domínio soviético e, com a grande participação do nosso 

Governador, dando-lhe Liberdade e Democracia duradouras. (De Marcelo Garcia 

para Vera Jane Gilbert. Rio de Janeiro, 8 de julho de 1965. Arquivo Carlos 

Lacerda. Cartas do Governador) 

 

 A carta acima foi escrita por Marcelo Garcia, Chefe da Casa Civil do governo da 

Guanabara, em nome de Lacerda. Para tanto, Lacerda conhecia e aprovava a forma como seu 

auxiliar escrevia. Na carta acima, nota-se que o nome do Brasil seria divulgado no exterior a 

partir de materiais produzidos na Guanabara para o IV Centenário do Rio de Janeiro. As 

comemorações na antiga capital estão conectadas com o êxito do golpe no ano anterior 

mediante a “grande participação” de Lacerda. Ao mesmo tempo em que o Rio voltava a ser a 

porta de entrada do exterior para o Brasil, o inverso acontece, isto é, o que seria falado sobre o 

Brasil no exterior teria como sustentação os documentos divulgados pela organização do IV 

Centenário, teria a marca do governo Carlos Lacerda.  

 Ao longo da pesquisa e pelas leituras, não notamos um esforço do governo Castello 

Branco na realização dos festejos no Rio de Janeiro. Era o governo da Guanabara quem 

organizava e distribuía as funções dos participantes do evento. Castello enviou um telegrama 

a Lacerda: 

Muito agradeço amável convite de vossa excelência para a cerimônia de entrega 

pelo Governo de Portugal ao povo brasileiro da estátua de sua majestade El-Rei 

D. João VI em homenagem ao IV Centenário do Rio de Janeiro vg no dia de hoje 

às 12 horas pt Lamento que compromisso anteriormente assumido e inadiável me 

tenha privado da honra e do prazer de comparecer pt Atenciosas saudações pt 

(De Castello Branco para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 10 de junho de 1965. 

Arquivo Carlos Lacerda.) 

 

 Chama atenção a recusa do presidente Castello em não comparecer a um evento que 

contaria com a participação de autoridades estrangeiras. Isso mostra o distanciamento entre 

Lacerda e Castello por conta das críticas do governador à política econômica do governo 

federal. Essa política tinha como uma das ações o corte nos investimentos públicos, acertando 
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em cheio as intenções de Lacerda para a Guanabara em ano de IV Centenário. Ao não 

participar efetivamente do centenário, o governo federal abria espaço para que Lacerda 

conduzisse o evento conforme o seu interesse, ou seja, apresentar o Rio de Janeiro como 

vitrine da sua candidatura presidencial.   Os festejos dos quatrocentos anos do Rio 

de Janeiro foi o momento oportuno para Lacerda mostrar-se nacional e internacionalmente 

como um líder cuja influência era vista e reconhecida em várias regiões. Reconhecendo-se 

construtor, Lacerda sentia-se preparado para se lançar à Presidência da República. E o golpe 

de 1964 seria o passo certeiro para que seu objetivo fosse alcançado já que Lacerda era 

próximo dos articuladores do golpe. Para ele, não bastava o reconhecimento como líder 

nacional, era preciso o reconhecimento de ser o sucessor civil natural de Castello Branco
34

. 

Entretanto, como a mensagem do primeiro ato institucional
35

 afirmava, a intervenção de 1964 

foi diferente das anteriores, isto é, o apoio de Lacerda (e muitas vezes a incitação para tal) às 

intervenções militares na política ficou no passado. “Houve uma revolução, governador”, 

como disse o presidente udenista Bilac Pinto ao tentar convencer Lacerda de que era 

necessário reforçar o apoio ao governo formado após o golpe. Contudo, Lacerda, o líder 

construído na Guanabara e visto no país inteiro no IV Centenário do Rio de Janeiro, só tinha 

olhos para a sua candidatura e a considerava a única viável e identificada com a “revolução”. 

Em entrevista a Lêdo Ivo publicada na revista “Manchete” de 7 de novembro de 1964, 

Lacerda explicava porque era candidato presidencial: 

As nossas ideias e métodos já foram experimentados no governo da Guanabara. 

O povo já amadureceu para compreendê-los. Temos, portanto, condições de 

obter o apoio popular para estender a todo Brasil o que se fez neste Estado. (...) 

Sou candidato porque entendo que a revolução ou não tem programa, ou tem o 

meu programa, que não é só meu, porque é nosso, do povo. Não inventei nada, 

não descobri a pólvora, não fiz a reforma agrária nem a quadratura do círculo. 

Apenas comecei a fazer uma coisa que não se fazia há muito tempo no Brasil: 

governar. É inacreditável como acontecem coisas quando a gente começa a 

governar. No Brasil, governar é como mexer em caleidoscópio. Cada movimento 

da mão provoca novos desenhos – são escolas, viadutos, hospitais
36

. 

 

2.2) Candidatura presidencial: apego e marginalização 

 Em 1966, já fora do governo da Guanabara e rompido com os militares e os 

correligionários udenistas que aderiram à ARENA (Aliança Renovadora Nacional
37

), Carlos 

                                                           
34

 Dulles (2000) afirma que após a posse, o presidente Castello teve um encontro com Lacerda e mostrou o seu 

desejo de ver o governador da Guanabara sucedendo-o na Presidência da República.  
35

 Este ato foi publicado em 9 de abril de 1964.  A priori, era para ser único, mas, logo após a publicação do 

segundo ato institucional no final do ano seguinte, tal ato foi enumerado como o primeiro.  
36

 Texto publicado no livro “Palavras e Ação” (1965, p. 67).  
37

 No final de 1965, o presidente Castello Branco publicou o segundo ato institucional, que tornou indireta a 

eleição presidencial e extinguiu os partidos políticos existentes desde 1946. A partir desse ato, o bipartidarismo 
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Lacerda publicou a “Carta a um amigo fardado
38

”. Logo na abertura da carta, Lacerda recorda 

a este amigo fardado
39

 a situação que o país vivia às vésperas do golpe.  

Eis que a Nação chegou ao ponto que a todo custo quisemos evitar. Você saiu do 

quartel em 1964 para garantir a realização de eleições livres e diretas, a 

existência de um Congresso sem coação e o funcionamento de um governo 

representativo, sem ditadura. Hoje não temos eleições diretas e livres. O 

Congresso andou fechado. E agora, estamos em plena ditadura.  

 

 Em pouco mais de dois anos, Lacerda deixou de ser o “líder civil da revolução” e 

tornou-se uma liderança ressentida. Ao iniciar a releitura do golpe de 1964, Lacerda expõe ao 

seu interlocutor o que havia interpretado a partir da saída dos militares dos quartéis para depor 

João Goulart. Era a garantia das eleições livres e diretas o principal objetivo daquele 

movimento, tanto que é o primeiro item elencado ao expor os motivos do movimento de dois 

anos antes.  

 Lacerda defendeu a realização das eleições presidenciais em 1965. Candidato pela 

UDN, muito mais pela sua pressão do que pela vontade do diretório nacional do partido, o 

governador da Guanabara aguardava com ansiedade a nova eleição do futuro presidente que 

concluiria o restante do mandato de Goulart. Pela definição do novo presidente, Lacerda pediu 

a Bilac Pinto, presidente udenista na época, que a convenção do partido, que homologaria seu 

nome como candidato para as eleições do ano seguinte, fosse adiada.  

A Convenção do nosso partido, para a escolha do seu candidato à Presidência da 

República em 1965, está marcada, como sabe, para 11 e 12 de abril em São 

Paulo. E sou o candidato indicado pelos Diretórios. Assim sendo, após refletir 

sobre isto, entendo que devo deixar a todos inteiramente à vontade para adiar, se 

assim julgarem conveniente, a Convenção. Isto não tem qualquer significação 

política, senão esta que em poucas palavras lhe exprimo e peço licença para 

divulgar: Considero que a formação de um Governo Revolucionário 

Democrático, neste momento, no Brasil, é mais importante do que tudo. Não 

desejo distrair atenções e nem provocar quaisquer discussões fora desta questão, 

central, fundamental e urgentíssima. Por isto, sugiro o adiamento da Convenção, 

agradecendo os esforços para realiza-la agora. Estou certo de que assim, 

facilitaremos a nossa tarefa principal deste momento. (Carta de Carlos Lacerda 

para Bilac Pinto. Rio de Janeiro, 4 de abril de 1964. “Minhas cartas e as dos 

outros”). 

 

 Antes de sugerir a Bilac a prorrogação da convenção, Lacerda apresenta-se como o 

candidato do partido para as eleições de 1965 “indicado pelos Diretórios”. Mesmo 

                                                                                                                                                                                     
foi implantado no campo político dando origem à ARENA (Aliança Renovadora Nacional), que foi o partido 

governista, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que foi o partido opositor. Deve-se ressaltar que a 

existência de um partido opositor no campo político não significava oposição de fato ao governo.  
38

 A íntegra da carta encontra-se no livro Crítica e Autocrítica, publicado por Lacerda em 1966. No prefácio 

desse livro, Lacerda afirma que a carta foi publicada nos jornais “Tribuna da Imprensa”, “Jornal da Tarde”, 

“Diário de Minas”, “Jornal da Tarde” de Curitiba (PR) e “O Estado”.  
39

 No segundo volume do livro Minhas cartas e as dos outros, coletâneas de cartas escritas e recebidas por 

Lacera, há a informação de que o amigo fardado cuja carta Lacerda endereçou era o Coronel Ferdinando de 

Carvalho, que escreveu uma carta a Lacerda em 25 de setembro de 1966. 
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apresentando-se dessa forma, Lacerda ainda ressalta os objetivos da convenção, “para a 

escolha do seu candidato à Presidência da República em 1965”. Em suma, na convenção 

udenista, seria escolhido o que já estava decidido.  

 Para compreender essa expectativa de Lacerda com a escolha do sucessor de Goulart, 

deve-se levar em consideração a crise político-militar que culminou com o movimento de 

1964. Goulart foi acusado pelos seus opositores de intentar o cancelamento das eleições 

presidenciais e manter-se no poder além dos limites constitucionais
40

. Com a deposição de 

Goulart, era preciso tomar conhecimento se o calendário eleitoral seria mantido. Até então, 

imaginava-se que a tomada do poder pelos militares seria provisória.  

 No mesmo dia em que Lacerda escreveu a carta a Bilac sugerindo o adiamento da 

convenção udenista, os governadores que apoiaram o golpe se reuniram no Palácio Guanabara 

para discutir a escolha do novo presidente. Quem ocupava interinamente a Presidência era o 

presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili
41

. A principal preocupação dos 

participantes dessa reunião era a retomada da ordem nos quartéis. Decidiu-se por um militar 

que pudesse cumprir esse objetivo e não ter pretensões políticas. O nome do Marechal 

Humberto de Alencar Castello Branco preenchia os requisitos exigidos pelos governadores 

reunidos no Rio de Janeiro. Com a decisão tomada, coube a Lacerda, o anfitrião da reunião, 

levar o nome escolhido para o General Arthur da Costa e Silva, que autointitulou “Chefe 

Supremo da Revolução”.  

 A reunião dos governadores com Costa e Silva foi bastante tensa. O general não viu 

com bons olhos a escolha de um militar para assumir a Presidência e defendeu a tese de que 

Mazzilli deveria continuar interinamente no cargo cumprindo o prazo estipulado pela 

Constituição. Lacerda percebeu que Costa e Silva manobrava o presidente interino, 

interferindo na escolha do ministério. Ainda no mesmo dia,  Lacerda escreveu uma carta a 

Costa e Silva acusando-o de “ditador” e “usurpador”. 

A sugestão que esta noite os governadores lhe foram levar era inspirada nos 

melhores propósitos: eleições, já, de um general à Presidência da República. V. 

Excia recebeu-a com hostilidade, considerando-a capaz de dividir o Exército e 

julga que a Presidência como está, e como ficará daqui a vinte e poucos dias, 

quando o Congresso eleger outro, é melhor para o Exército. Numa palavra: V. 

Excia prefere ser ditador por intermédio do dr. Mazzilli a ter o comando 

revolucionário na Presidência da República. (...) Mas também não quero 

participar da ditadura não declarada, exercida por V. Excia por intermédio do 

presidente Mazzilli. Esta fórmula, sr. general, é bem pior e nem sequer original. 

                                                           
40

 Caio Navarro de Toledo (1983) afirma que os opositores de Goulart enxergaram as reformas constitucionais 

propostas pelo governo como uma forma de “continuísmo”. Caso o voto dos analfabetos fosse aprovado, 

juntando com as forças populares que estavam ao seu redor, Goulart teria reais chances de ser reeleito em 1965.  
41

 De acordo com a Constituição de 1946, em caso de vacância da Presidência da República, o Congresso 

Nacional tinha o prazo de trinta dias para realizar uma eleição indireta para escolher o novo chefe da nação.  
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Amanhã, tão logo haja comunicado esta decisão ao meu secretariado, retirar-me-

ei do governo da Guanabara e da vida pública. (...) Não o aceito como ditador. 

Fui falar ao libertador, não ao usurpador. (...) (Carta de Carlos Lacerda para Gen. 

Arthur da Costa e Silva. Rio de Janeiro, 4 de abril de 1964. “Minhas cartas e as 

dos outros”). 

 

 Esta carta não foi entregue a Costa e Silva, mas revela as primeiras divergências dos 

apoiadores do golpe a respeito dos destinos a serem tomados pelo próximo governo. Lacerda 

via no general que literalmente ocupou o Ministério da Guerra um possível ditador, caso 

continuasse a mandar e desmandar no governo interino de Mazzilli. A questão principal era a 

formação de um “governo revolucionário”.  

 As cartas acima mostram a construção da imagem de Lacerda como o candidato 

presidencial que desejava chegar ao posto almejado pela eleição direta, por isso o pedido de 

prorrogação da convenção udenista para a escolha de um “governo revolucionário” que 

garantisse o cumprimento do calendário eleitoral, mas não desejava ser tutelado por ninguém. 

O que chamou a atenção de Lacerda, como mostra a carta, é a forma como Costa e Silva 

interferia no governo Mazzilli, mesmo sendo esse provisório.  Ainda na carta, Lacerda 

escreveu ao general: “Peço a Deus que V. Excia tenha razão e leve a bom termo a tarefa que 

se propôs, de limpar o Brasil do comunismo e da corrupção. Não há de ser com políticos que 

se prestem a ser mandados, para ficar no poder, simulando poder, que V. Excia conseguirá 

esse objetivo.” Lacerda, aspirante à Presidência da República, não queria ser tutelado por um 

general e nem escolhido indiretamente pelo Congresso.  

 Enquanto aconteciam os primeiros conflitos entre civis e militares, algo comum 

durante os vinte e um anos de regime militar, Lacerda recebeu cartas e telegramas de vários 

países parabenizando pelo êxito da deposição de João Goulart. Neste trabalho, destacaremos 

as cartas enviadas por norte-americanos. Algumas delas foram escritas nos primeiros dias de 

abril, o que nos mostra que as notícias sobre a crise político-militar que levou à queda de 

Goulart eram acompanhadas por esses cidadãos. Do conjunto de cartas relativas a este tema, 

Lacerda respondeu agradecendo tal apoio e reforçando que o trabalho iniciado em 31 de 

março fora apenas a metade do que ainda tinha que se fazer.  

 Percebe-se também que o apoio ao golpe não partiu apenas da Casa Branca, isto é, do 

governo norte-americano. A propósito, o apoio dos Estados Unidos ao golpe ainda é objeto de 

estudos de historiadores que buscam compreender a atuação daquele país principalmente a 

partir da “Operação Brother Sam
42

”. As cartas trocadas entre Lacerda e os norte-americanos 

                                                           
42

 Carlos Fico analisa essa operação no livro O Grande Irmão (2008).  



  

68 
 

ampliam a visualização do apoio vindo dos Estados Unidos à tomada do poder pelos 

militares. 

Muito obrigado pela sua bela carta de 2 de abril, que acaba de me chegar às 

mãos. Nossa tarefa de livrar o Brasil e, consequentemente, a América Latina da 

ameaça comunista só em parte se completou, mas as suas palavras de estímulo 

certamente nos darão novas forças para levar essa árdua missão até o fim. Os 

democratas brasileiros sentem-se hoje muito orgulhosos, pois conseguiram 

vencer a Rússia soviética com as suas próprias mãos, sem necessitarem de 

qualquer ajuda exterior. (Carta de Carlos Lacerda para Antônio Gil. Rio de 

Janeiro, 20 de abril de 1964. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 As cartas que Lacerda respondeu ao apoio vindo do estrangeiro possuíam praticamente 

os mesmos elementos da missiva citada. Agradece-se o apoio, ressalta-se de que a derrubada 

de Goulart não era o fim e destaca-se a atuação dos “democratas brasileiros” que se 

articularam de forma autônoma, sem qualquer tipo de interferência, para “vencer a Rússia 

soviética”. No momento da euforia, da vitória, os “revolucionários” trataram de chamar para 

si a responsabilidade pelo movimento de 31 de março de 1964.  

 Além de escrever à Lacerda cumprimentando-o pelo êxito do golpe, o missivista que 

escrevia dos Estados Unidos procurava de certa forma colaborar com o novo governo. 

Enviavam-se recortes de jornais norte-americanos que informavam sobre o acontecido
43

.  

Eu tenho sua bela carta de 9 de abril e gostaria de agradecer bastante por nos 

enviar o editorial do “Fort Lauderdale News”. O “News” certamente 

compreendeu o significado da luta que tivemos no Brasil, onde, estamos 

orgulhosos de dizer, nós fomos hábeis em derrotar a União Soviética com nossas 

próprias mãos. Certamente esperamos que outros jornais dos Estados Unidos 

tenham a mesma visão clara do que aconteceu no Brasil nesses dias como este 

bravo jornal de Fort Lauderdale. (Carta de Carlos Lacerda para Frederick L. 

Darnell. Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1964. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Pela resposta de Lacerda, o jornal escreveu um editorial elogioso ao golpe. Como 

jornalista, o governador reconhecia a importância da imprensa ao informar um fato e informa-

lo nos Estados Unidos da forma que Lacerda considerava correta era o desejo expresso na 

missiva ao afirmar que os outros jornais norte-americanos também tivessem a mesma “visão 

clara” do “Fort Lauderdale News”.  

 A tensão da Guerra Fria está presente nas missivas vindas dos Estados Unidos. Isso 

faz todo o sentido porque dois anos antes do golpe no Brasil, houve a “crise dos mísseis”, 

quando a União Soviética instalou mísseis no território cubano que, desde 1959, se aliou ao 

lado oriental do mundo. Ao não conseguir êxito na derrubada de Fidel Castro do comando de 

Cuba aumentou a apreensão da Casa Branca sobre a infiltração comunista na América Latina. 

                                                           
43

 No Arquivo Carlos Lacerda, encontramos durante a pesquisa vários recortes de jornais estrangeiros sobre o 

golpe como também sobre a atuação de Lacerda. É bem provável que esses recortes viessem anexos às cartas 

recebidas.  



  

69 
 

Esse clima de tensão era uma constante no cotidiano norte-americano. Ao receberem a notícia 

de que civis e militares se uniram para derrotar um governo que teria se aliado aos comunistas 

foi motivo de alívio e comemoração por partes dos missivistas norte-americanos. Havia a 

esperança de que a infiltração soviética pudesse ser contida no continente latino-americano. A 

carta de Vincent Godfrey Burns, expressa esse alívio. 

Eu gostaria de parabenizar você e outros anti-comunistas do Brasil no seu 

sucesso magnífico na deposição de Goulart e na prisão dos Reds e do 

desbaratamento do aparato comunista no Brasil. Esta grande vitória no Brasil 

provou ao mundo todo que os Reds não são invencíveis e que o comunismo pode 

ser derrotado e destruído por homens heroicos e corajosos. (Carta de Vincent 

Godfrey Burns para Carlos Lacerda. Annapolis, Maryland, 3 de maio de 1964. 

Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 O missivista vê Lacerda como um dos líderes anticomunistas que mostraram ao 

mundo a possibilidade de derrotar os “Reds”. Ao afirmar que esses “Reds” não eram 

invencíveis e que bastaria a união de homens heroicos e corajosos, o missivista expõe a sua 

visão de que, até o golpe de 1964, não seria possível derrotar os comunistas. Devemos levar 

em consideração que essa visão de que os comunistas tinham que ser derrotados a qualquer 

custo advinha da maciça campanha anticomunista nos Estados Unidos, principalmente nos 

anos 1960.  

 Burns enviou a Lacerda juntamente com a carta um artigo publicado no jornal 

“Washington Post” (não há data da sua publicação na carta). O missivista afirma que Lacerda 

chamaria o artigo de “Pravda
44

 de Potomac”. A reportagem anexada afirmava que o golpe era 

uma “tirania militar” e que “pessoas inocentes estavam sendo presas e processadas”. O 

missivista via nessa reportagem a propaganda comunista na imprensa do seu país para 

desacreditar os líderes que desafiaram e derrotaram o comunismo no Brasil.  

 A imagem que o missivista dos Estados Unidos constrói de Lacerda é a do líder 

anticomunista. Reconhecia-se a luta contra a infiltração soviética. Não se fala da 

administração de Lacerda na Guanabara ou na reconstrução do Rio de Janeiro, mas sim no 

combate e na vitória contra o governo que procurou se aproximar dos comunistas. A leitura 

das missivas vindas dos Estados Unidos mostra também que não havia preocupação com a 

formação de um novo governo ou sobre o futuro do Brasil a partir dos próximos dias. Essa 

ausência é preenchida de forma ambígua por Lacerda ao afirmar que “apenas metade do nosso 

trabalho foi realizado”.  

 O missivista norte-americano sente-se à vontade para dialogar com Lacerda, pois 

reconhece nele um líder que está ao lado do seu país combatendo um inimigo comum. Essa 
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 Pravda era o jornal oficial do Partido Comunista da União Soviética.  
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aproximação se deu pela imagem de líder anticomunista
45

 que Lacerda tinha nos Estados 

Unidos. Se no Brasil, ao longo da sua experiência no governo da Guanabara, a imagem de 

Lacerda estava se transformando de “demolidor de presidentes” para “construtor de Estado” 

(o que não significa que o seu anticomunismo fosse ofuscado), nos Estados Unidos a sua 

imagem não se alterou. Percebe-se a ausência de comentários sobre a administração na 

Guanabara o que nos mostra que a luta contra a União Soviética estava acima das discussões 

político-administrativas brasileiras. O momento presente, isto é, a deposição de um governo 

alinhado com o comunismo era o que importava para o indivíduo que escrevia do solo norte-

americano para o Palácio Guanabara.  

 O fato dessas missivas não reconhecerem o Lacerda construtor de Estado, base da sua 

candidatura presidencial, em nada altera a visualização do Lacerda líder, cuja influência era 

reconhecida além das fronteiras do Brasil. Ao tomar conhecimento dessas cartas, Lacerda 

sentiu-se com mais apoio para disputar a eleição presidencial que estava marcada para 

outubro de 1965. Com o novo governo brasileiro também alinhado com os Estados Unidos e 

aprofundando a cada dia a “operação limpeza”, ou seja, a cassação de lideranças comunistas 

ou ligadas ao governo deposto, só aumentava as possibilidades de Lacerda chegar à 

Presidência da República. Se como administrador da Guanabara Lacerda lançou-se candidato, 

o apoio vindo por meio das cartas, principalmente as dos Estados Unidos, só reforçava que o 

seu momento de alcançar o cargo que tanto almejava havia chegado.  

 Dias depois da posse de Castello Branco na Presidência da República, Lacerda 

solicitou ao novo chefe da nação alguma missão no exterior para um descanso após quatro 

anos de “trabalho intenso, de tensão, de perigo, o diabo
46

”. Mendonça (2002, p. 319) afirma: 

Nota-se que Lacerda não demonstrou qualquer constrangimento em relatar a 

forma pela qual foi ao exterior, em abril de 1964, como “intérprete da 

Revolução”. Ao contrário: segundo suas próprias palavras, não hesitou em se 

valer de um pretexto para descansar na Europa, a expensas do erário, num 

procedimento inteiramente oposto a tudo quanto sempre pregara a respeito da 

moralidade e probidade no trato da coisa pública. Essa atitude permite, no 

mínimo, atribuir certo grau de plausibilidade às constantes denúncias de 

corrupção de que foi alvo durante toda sua gestão na Guanabara. Corrobora 

também a opinião de que seus apelos em prol da regeneração do país nunca 

passaram de recurso oratório e de tática de mobilização, utilizados com a 

finalidade de reforçar a sua imagem de paladino da moralidade e de “salvador da 

pátria
47

”.  

 

                                                           
45

 Em 1963, Lacerda concedeu uma entrevista ao jornal “Los Angeles Times” afirmando que estava em operação 

no Brasil uma conspiração entre civis e militares para derrubar João Goulart. A entrevista causou revolta no 

governo que, sem sucesso, tentou decretar estado de sítio na Guanabara.  
46

 LACERDA, 1978, p. 310.  
47

 MENDONÇA, Marina de Gusmão. O demolidor de presidentes. São Paulo. Códex. 2002.  
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 De fato, a solicitação de Lacerda causa estranheza e permite análises mais severas 

como a de Mendonça. Lacerda não aguardou as primeiras ações do novo governo para 

verificar o cumprimento dos compromissos firmados. O golpe de 1964 foi a primeira 

conspiração apoiada por Lacerda que logrou êxito. A impressão que se tem é que o 

governador simplesmente confiou nas palavras de Castello de que o calendário eleitoral de 

1965 seria cumprido.  

 Percebendo que a imprensa estrangeira estava noticiando negativamente o golpe, 

Castello Branco incumbiu Lacerda da missão de ir à Europa e aos Estados Unidos explicar o 

momento vivido pelo Brasil a partir de abril. Era a oportunidade de Lacerda mostrar que a sua 

liderança estava em defesa da “revolução”.  Para cumprir tal missão, o governador teve que 

pedir licença à Assembleia da Guanabara. Segundo Dulles (2000), o pedido foi aprovado por 

dois terços dos parlamentares.  

 Marcelo Garcia, chefe da Casa Civil do Governo da Guanabara, escreveu um ofício a 

Euvaldo Dantas Motta, diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, a respeito da 

viagem que Lacerda faria ao exterior. Apesar do ofício não ser assinado pelo governador, o 

seu conteúdo diz respeito a uma ação sua.  

O Senhor Governador Carlos Lacerda e o Senhor Antônio Carlos de Almeida 

Braga, Presidente do Banco do Estado da Guanabara S.A., viajam para a Europa 

e os Estados Unidos, por um período de cerca de sessenta dias, a fim de, 

realizando estudos e contatos, obterem empréstimos para a Guanabara. Em face 

do exposto, venho solicitar a Vossa Senhoria autorização para a liberação de 

US$ 2.000, para cada um, dispensado de qualquer depósito. (Ofício 370. Rio de 

Janeiro, abril de 1964. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Neste ofício explicita-se o real motivo da viagem de Lacerda para o exterior e justifica 

a pressa na confirmação do novo presidente do calendário eleitoral. Considerando que 

Castello Branco faria um governo de transição e que em 1965 haveria eleições presidenciais, 

Lacerda decidiu buscar recursos no exterior, tão escassos nos primeiros anos do seu governo, 

para as obras a serem realizadas na Guanabara. 

 Esse ofício se aproxima da crítica feita por Mendonça mostrada anteriormente. A 

viagem ao exterior foi custeada pelo erário, mas não seria para o descanso e sim visando à 

atração de recursos para a Guanabara. A partir da leitura do ofício esclarecem-se as razões 

para que Lacerda se ausentasse do país antes do governo Castello Branco mostrar a que veio. 

A aparência de descanso da viagem tinha outras intenções, tanto de Lacerda como do governo 

Castello.  

 Se Lacerda desejava ir ao exterior visando a seu projeto pessoal, o governo federal 

também tinha interesses naquela viagem. A Secretaria de Estado das Relações Exteriores do 
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Rio de Janeiro enviou a Lacerda um telegrama confidencial com informações a respeito da 

política externa do Brasil bem como os programas e as iniciativas aprovadas pelo governo. 

Rogo transmitir ao Governador Carlos Lacerda: “Certo de que Vossa Excelência, 

melhor do que ninguém, poderá, no cumprimento da importante Missão que lhe 

foi confiada pelo Presidente da República, esclarecer devidamente as autoridades 

e altas personalidades influentes e a opinião pública dos países a serem visitados 

sobre a origem, motivações, o preparo e o desfecho da revolução, passarei a 

fornecer-lhe elemento informativo apenas relativamente ao presente quadro das 

nossas relações com os referidos países e as iniciativas aprovadas e programas 

aprovadas pelo governo. (Telegrama 29. Rio de Janeiro, 15 de maio de 1964. 

Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 Nesse telegrama nota-se que o governo Castello não desejava simplesmente desfazer 

notícias negativas ao novo regime, mas refazer a imagem do Brasil perante os investidores 

externos convencendo-os de que o novo governo não lhes seria hostil tal qual o que fora 

deposto
48

. Lacerda tinha uma missão de relevo para com a “revolução”. Como a economia 

estava em crise, os capitais externos seriam úteis para iniciar a retomada do crescimento 

econômico.  

 Pela leitura das duas missivas, a viagem ao exterior solicitada por Lacerda ganha outra 

dimensão. Não haveria descanso e nem o governo bancaria tal desejo. Tanto  Lacerda como o 

governo federal tinham interesses e desejavam utilizar da viagem para captar recursos aos 

seus projetos: Lacerda queria alavancar as obras do seu governo fortalecendo sua candidatura 

presidencial e o governo Castello estava esperançoso de atrair investimentos para o país
49

 

destravando o crescimento econômico. 

 No telegrama citado, há uma lista com os países europeus e as intenções do governo 

brasileiro sobre cada um deles. Sobre a França, o telegrama informava que era um país 

importante para a solução da dívida externa e que o Presidente do Clube de Haia e o Diretor 

Executivo do Fundo Monetário Nacional eram franceses, o que facilitaria um entendimento 

entre o novo governo e aquele país. Continua o telegrama: 

Além disso, pode ser importante fonte de recurso novo dentro do quadro da 

“política mundial” do General de Gaulle, que contempla a atração dos países em 

vias de desenvolvimento para a esfera de influência francesa, através de 

cooperação econômica vultuosa, investimento privado e incentivo à eficiência 

técnica.  
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 Os investidores externos deixaram de investir no Brasil principalmente após a aprovação da lei de remessas de 

lucros do governo João Goulart, em meados de 1962.  
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 Luís Viana Filho foi chefe da Casa Civil do governo Castello Branco e escreveu em 1975 um livro a respeito. 

Ao citar as medidas econômicas que deveriam ser adotadas, Viana cita que a atração de investimentos 

estrangeiros era fundamental para o êxito de tais medidas.  
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 A chegada de Lacerda à França foi tumultuada. Ainda no Aeroporto de Orly, em Paris, 

Lacerda concedeu uma entrevista
50

 à imprensa francesa que não via com bons olhos o golpe 

de 1964 denominando-o de “golpe fascista” em favor dos interesses norte-americanos. 

Lacerda (1965, p.134) respondeu: 

(...) alguns correspondentes da imprensa francesa torceram completamente os 

fatos. Aliás, ou são imbecis ou vendidos; creio que a imprensa francesa também 

nada divulgou de exato na crise de 39, quando uma parte da imprensa vendeu a 

França aos nazistas. Hoje estão tentando vendê-las aos comunistas ou pró-

comunistas no meu país. 

 

  A rispidez com que Lacerda respondeu as perguntas dos repórteres franceses 

respingou no presidente De Gaulle. Perguntado sobre a expectativa da visita do presidente 

francês ao Brasil naquele ano, Lacerda respondeu que fosse apenas “banquetes e discursos”.  

A entrevista de Orly fortaleceu aqueles brasileiros que consideravam que o 

temperamento de Lacerda o tornava inapto para a Presidência. O ministro do 

Planejamento, Roberto Campos, achou a entrevista “um desastre”. O general 

Golbery do Couto e Silva, que desde fevereiro mantinha estreita colaboração 

com Castello Branco, achou-a “muito agressiva”. (DULLES, 2000, p. 261). 

 

 Roberto Campos era um dos mais interessados na entrada de capitas externos no país 

já que, ao lado de Otávio Bulhões, foi encarregado de conduzir o PAEG (Plano de Ação 

Econômica do Governo), já visto neste trabalho. Para o ministro, o “desastre” da entrevista de 

Lacerda poderia fracassar as pretensões do Brasil de receber o dinheiro que De Gaulle estava 

disposto a oferecer. A entrevista estremeceu a relação diplomática entre os dois países já que 

o presidente francês, irritado com as respostas de Lacerda, informou que cancelaria a viagem 

ao Brasil.  

 Integrantes do governo não gostaram do posicionamento de Lacerda com a imprensa 

francesa, mas a entrevista foi causa de escrita de cartas para cumprimenta-lo, como fez 

Regina Figueiredo Silveira, residente em São Paulo.  

Entusiasmadas com a atitude corajosa e democrática de V.Excia no Aeroporto de 

Orly, respondendo as insidiosas perguntas de falsos jornalistas, vimos 

cumprimentá-lo. Aproveitando o ensejo solicitamos a V. Excia, caso tenha 

oportunidade, esclarecer com a mesma franqueza, os redatores da revista inglesa 

“The Economist”. Essa revista nas edições de 4, 11 e 18 de abril p.p., refere-se a 

nossa Revolução de maneira desairosa. Somente a ignorância de seu 

correspondente na Guanabara justificaria o desvirtuamento total do espírito 

democrático que a guiou. (Carta de Regina Figueiredo para Carlos Lacerda. São 

Paulo, 5 de maio de 1964. Arquivo Carlos Lacerda). 

 

 A missivista via Lacerda como o defensor da “nossa Revolução” e como logrou êxito 

na defesa em Paris, logo poderia esclarecer a “maneira desairosa” como o correspondente da 

revista inglesa tratava o novo governo.  
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 A entrevista foi publicada na íntegra no livro “Palavras e ação” publicado por Carlos Lacerda em 1965.  
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 Margaret Beeby escreveu para Lacerda também o parabenizando pela entrevista e 

comentando a matéria publicada na revista “The Economist” sobre o golpe. 

Parabéns pela sua maravilhosa entrevista em Orly; tudo que o Senhor disse 

mereceu o nosso maior respeito, pela coragem e inteligência de que o Senhor 

dispõe em grande quantidade. Atrevo-me a pedir ao Senhor a fineza de fazer o 

possível de, descobrir o nome do repórter na Guanabara, que escreveu para “The 

Economist” os artigos que saíram nos números dos dias 4, 11 e 18 de abril, 

falando só inverdades sobre a nossa revolução vitoriosa. (Carta Margaret Beeby 

para Carlos Lacerda. São Paulo, 10 de maio de 1964. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 As duas missivas citadas são da mesma origem e enviadas para o mesmo local, a 

embaixada do Brasil em Londres. Mesmo sabendo que Lacerda não se encontrava no país, as 

missivistas sentiram-se impelidas a escrever para parabenizar o governador pela defesa da 

“nossa revolução vitoriosa” e corrigir as “inverdades” que estavam sendo escritas na “The 

Economist”. A vontade de apoiar a atitude de Lacerda foi maior do que a espera pelo seu 

retorno ao país.  

 Em maio de 1964, Lacerda concedeu uma entrevista na Rádio Europa que repercutiu 

os desentendimentos durante a entrevista no Aeroporto de Orly. Lacerda aproveitou a 

oportunidade para ler uma carta datada do dia nove daquele mês escrita por Roger Cardier, 

presidente do Comitê Francês do Rio de Janeiro. Abaixo, o trecho da carta lida por Lacerda: 

De férias na França e às vésperas de voltar ao Brasil, considero meu dever, como 

presidente do Comitê Francês do Rio de Janeiro, manifestar-lhe minha 

solidariedade e apoio por sua reação às perguntas maliciosas que lhe foram feitas 

pela imprensa francesa em Orly. Todos os franceses que estão a par da vida 

pública brasileira ficaram profundamente chocados com a deturpação da 

revolução brasileira feita pela imprensa francesa – quer nas suas origens, quer 

nos seus fins, quer nos seus motivos. Principalmente durante a Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, o povo brasileiro – sua classe média, seus 

operários e seus militares – deram ao mundo uma lição de civismo e de fé 

cristã
51

.  

 

 Essa missiva mantém praticamente o mesmo conteúdo das duas últimas cartas 

analisadas anteriormente. As remetentes, mesmo estando em cidades diferentes (um no Rio e 

duas em São Paulo), escreveram a Lacerda apoiando sua atitude perante à imprensa francesa. 

O problema não estava na “revolução” em si, mas sim na maneira como os jornalistas 

franceses a abordavam e da forma ríspida como entrevistaram Lacerda, cuja reação, também 

ríspida, foi reconhecida como natural à abordagem recebida.  

 Porém, os missivistas, que não estavam inclusos na elite civil-militar do poder, viam a 

viagem de Lacerda, de fato, como uma viagem de descanso. Mas o governo Castello ao enviar 

o telegrama 29, que era secreto, informava a Lacerda o que esperava daquela viagem. Mas o 
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 A entrevista na Rádio Europa foi publicada na íntegra no livro “Palavras e Ação” (1965). A carta lida não foi 

encontrada no Arquivo Carlos Lacerda durante a pesquisa.  



  

75 
 

governador não queria ser tutelado por ninguém, como vimos na carta escrita para Costa e 

Silva poucos dias após o golpe. Lacerda não considerava seus projetos políticos como 

pessoais, mas sim como um favor ao Brasil. Sua chegada à Presidência da República não lhe 

favoreceria pessoalmente, mas sim teria a oportunidade de dar ao país o caminho que ele 

considerava adequado e correto. 

 Apesar do atrito com o governo francês e a decepção do governo brasileiro com a sua 

atitude em Orly, enquanto esteve na Europa, Lacerda já estava preparando as comemorações 

do IV Centenário do Rio de Janeiro. Parecia que ele não estava em missão do governo 

Castello, mas sim como governador de Estado. A confiança na palavra do presidente que as 

eleições presidenciais de 1965 seriam realizadas foi o estopim para que Lacerda aproveitasse 

a missão para resolver as pendências do seu governo em detrimento em explicar a 

“revolução” e abrir caminho para o retorno do capital externo ao país. Aliás, Lacerda era 

favorável a tal retorno, mas o primeiro lugar que este dinheiro deveria passar era a Guanabara.  

Durante a sua estada na Europa em maio de 1964, Lacerda dedicou tanto tempo 

discutindo a participação de organizações europeias nas comemorações, em 

1965, do IV Centenário da fundação do Rio de Janeiro, que Victor Rebouças, 

secretário de Turismo da Guanabara, concluiu que a viagem do governador tinha 

sido empreendido principalmente com essa finalidade. (DULLES, op.cit, p. 263). 

 

 De fato, o interesse principal da viagem de Lacerda era garantir recursos para a 

Guanabara e preparar aquilo que seria a vitrine das suas obras para o público nacional: a 

comemoração dos quatrocentos anos do Rio de Janeiro, que aconteceriam em pleno ano 

eleitoral para presidente (que Lacerda era o candidato) e para a sua sucessão na Guanabara 

(que Lacerda desejava fazer o seu sucessor). Ao buscar a participação europeia nos festejos, 

Lacerda procurava dar um caráter internacional às comemorações. A leitura das cartas 

relativas à viagem ao exterior logo após o golpe esclarece os motivos que não estavam claros 

quando Lacerda pediu a Castello uma missão no exterior e que pareciam estranhos à primeira 

vista, como vimos anteriormente.  

 Essa entrevista seria recordada pela imprensa brasileira em 1976, quando o presidente 

Ernesto Geisel (1974-1978) faria uma viagem à França. Lacerda respondeu à reportagem 

publicada no Estado de São Paulo em 20 de abril daquele ano por meio de uma carta. 

Reconheceu-se “privado de direitos políticos” e “proibido de escrever”. Novamente, Lacerda 

estaria em conflito com a imprensa. 

 

Deixemos de lado o tom catastrófico que se atribui a minha entrevista em Orly, 

cujo texto, acompanhado da entrevista na rádio e televisão francesa, está 

transcrito da gravação, em livro editado pela Record, Palavras e Ação (grifo do 

missivista), desde 1965. Mas, basta que o responsável pela revisão – ou não 
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revisão – da matéria mandada de Paris consulte o excelente arquivo do Estado, 

em vez de consultar os adulões (sic) e os intrigantes que hoje, como naquela 

época, querem subir pisando na verdade (De Carlos Lacerda para Redação do 

Estado de São Paulo. Rio de Janeiro, 17 de maio de 1976. “Minhas cartas e as 

dos outros”) 

 

  Lacerda questionava a posição do jornal a respeito da viagem. Como o Estado 

posicionou-se favoravelmente na época, Lacerda supôs que tal posicionamento mantivesse ao 

longo dos anos. Essa consulta não seria tão difícil já que o “excelente arquivo do Estado” 

estava à disposição do jornalista que escreveu a matéria publicada. Na mesma carta, Lacerda 

escreveu: 

Não só o que o Estado já publicou desde 1964, desmente o que publicou a vinte 

de abril deste ano. Também outros fatos, testemunhos e documentos podem 

demonstrar que a verdade está muito longe de tudo isto. O episódio de Orly foi 

apenas um, ao longo esforço que fizemos para evitar o que ora se retoma, o rumo 

do Brasil para a confusão, a desunião, que é fatal em nome da divergência, que é 

necessária; da desinformação que é, que é traiçoeira em nome do debate que é 

indispensável; da adulação que é corruptora em nome do respeito, que é 

meritório. E assim por diante. Em suma, tudo o que ocorre quando os 

responsáveis se deixam desunir. (Idem)  

 

 Ao contrário do que escreveu Lacerda, o “episódio de Orly” não foi “apenas um”. 

Como visto neste capítulo, a viagem ao exterior para explicar a “revolução” foi preponderante 

para o início do processo de marginalização de Lacerda. Foi nesta viagem que esboçou seu 

temperamento que impedia de fazer acordos em nome de um governo que afirmava estar 

defendendo ou explicando.  

 O fato de Lacerda estar cassado politicamente e privado de se expressar pela imprensa 

não o impediu de reconhecer a sua participação no regime de 1964. Como será visto mais a 

frente, mesmo quando o seu posicionamento era o da crítica aos governos militares, Lacerda 

mostrava a sua esperança de que os militares poderia deixar o poder e devolvê-lo aos civis. 

Em 1976, a carta escrita à redação do Estado serviu não apenas para responder a crítica feita 

como também recordar a sua participação no governo militar, ou seja, o líder cassado 

participou do governo que o cassou. 

 O destino final da viagem era os Estados Unidos. Antes, Lacerda visitou Lisboa 

(Portugal), sendo bem recebido. 

Com verdadeira emoção, tenho acompanhado o triunfo de Vossa Excelência, o 

grande paladino que muito fez pelo “novo Brasil” que vai despontando e com 

meu coração cheio de alegria por ver que a pátria portuguesa seguirá em breve 

também o seu. (Telegrama de Gomes Freire para Carlos Lacerda. Lisboa, 12 de 

junho de 1964. Arquivo Carlos Lacerda) 
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  Já em território norte-americano, Lacerda participou de entrevistas em programas de 

televisão
52

. Dulles (2000) afirma que a recepção ao governador foi menos calorosa e ao ser 

entrevistado, tal qual no Aeroporto de Orly, foi mantido na posição de defesa pelos jornalistas 

do programa “Meet the Press
53

”. Passados dois meses da “revolução”, as notícias das 

violências e cassações chegaram aos Estados Unidos e provocaram questionamentos pela 

imprensa. As cassações de Kubitschek e do economista Celso Furtado
54

 provocaram reações 

negativas. A euforia com o golpe começava a se desfazer no exterior. O foco do missivista 

não é mais no movimento de 1964, mas em Lacerda.   

 Os que escreveram a Lacerda após sua participação no “Meet the press” ficaram 

satisfeitos com as respostas dadas pelo governador aos jornalistas, que vários missivistas 

consideravam serem de esquerda ou “liberals”. Suzanne Phillion Babcock escreveu a Lacerda 

logo após assistir sua entrevista: 

Eu solicitei várias cópias da entrevista para enviar ao meu pai, um empresário 

norte-americano que está no Rio, e grande admirador seu e para vários outros 

amigos no Brasil. (...) Carlos Lacerda tornando-se o próximo presidente do 

Brasil seria a maior fortuna que poderia acontecer àquele país (Carta de Phillion 

Babcock para Carlos Lacerda. St. Pettsburg, Flórida, 25 de junho de 1964. 

Arquivo Carlos Lacerda.). 

 

 As primeiras cartas escritas após o golpe reconhecem a liderança de Lacerda inclusa 

na mecânica do movimento de 1964, sem projeções futuras. Já as missivas escritas poucos 

meses depois do golpe mostram o reconhecimento desse líder como o “próximo presidente do 

Brasil”. Tal associação não estava ligada às obras da Guanabara. Babcock apresentou seu pai 

como um empresário residente no Rio de Janeiro, mas não associou as realizações de Lacerda 

na cidade à sua candidatura presidencial. O candidato Lacerda, na visão do missivista norte-

americano, recebia apoio por conta do seu anticomunismo e por refutar as afirmações 

daqueles que, para o missivista, eram considerados comunistas.  

 W. D. Malone parabenizou Lacerda pela participação no programa televisivo. Tal qual 

a missivista anterior, Malone lamentou a forma como jornalistas “leftwing” entrevistaram 

Lacerda. 

Eu tive o prazer de assisti-lo no programa de TV “Meet the Press” no domingo, 

dia 21 de junho. Por favor, aceite minhas congratulações pelo seu brilhante 

tratamento com aqueles jornalistas “leftwing”. Eu nunca vi semelhante 

performance em uma entrevista. (...) Você foi injustamente atacado com 

questões “carregadas”, das quais lidou com muita habilidade. (Carta de W. D. 
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 De acordo com Dulles (2000), essas entrevistas foram amplamente divulgadas.  
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 A íntegra da entrevista encontra-se no Arquivo Carlos Lacerda.  
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 Fico (2008) afirma que a cassação de Celso Furtado teve impacto, posto que ele era “estimado em alguns 

círculos norte-americanos” (p. 142).  
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Malone para Carlos Lacerda. Washington, D.C., 23 de junho de 1964. Arquivo 

Carlos Lacerda) 

 

 Na entrevista, Lacerda foi questionado sobre as prisões e violência que o novo 

governo estava praticando contra opositores. Malone também aborda esse assunto na carta, 

mas não para pedir diretamente à Lacerda as informações sobre o que foi dito. O missivista 

demonstrou concordar com a prisão dos comunistas no Brasil por “bons motivos”. Antes de 

encerrar a carta, Malone informa que já esteve no Brasil: 

Eu tive o prazer de visitar o Brasil em duas ocasiões, viajando pelo Rio 

Amazonas do Peru a Belém, bem como visitando o país como um todo. Você 

tem maravilhosas oportunidades no Brasil se pessoas como você chegarem ao 

poder.  

 

 As duas cartas analisadas acima possuem várias semelhanças. O reconhecimento da 

atitude de Lacerda perante jornalistas de esquerda que não foram cordiais com o entrevistado. 

Além disso, os dois missivistas tinham relativa ligação com o Brasil, ou porque visitavam 

com frequência ou porque tinham parentes residentes aqui. Mesmo tendo essa ligação, não 

conectaram a liderança de Lacerda às ações na Guanabara e sim ao combate ao comunismo 

expresso na entrevista em questão. Ao contrário das cartas relativas ao apoio ao golpe, essas 

duas projetam no futuro a possibilidade de Lacerda alcançar a Presidência da República.  

 É interessante perceber nas missivas vindas dos Estados Unidos que havia um 

acompanhamento da trajetória de Lacerda no Brasil, porém não havia uma ligação entre o que 

Lacerda fazia no Rio de Janeiro com a sua candidatura.  As qualidades elencadas pelos 

missivistas para concluírem que Lacerda seria o próximo presidente do Brasil eram “energia, 

inteligência, honestidade, líder altamente educado que ama o seu país mais do que a si mesmo 

e seus propósitos”, como escrito em uma carta a Lacerda em 22 de junho de 1964, cuja autoria 

não pode ser identificada por ter sido rubricada.  

 S. D. Rorem, morador de Oklahoma, também escreveu aplaudindo a forma como 

Lacerda respondeu as perguntas no programa “Meet the press” e o trabalho feito pelo Brasil. 

Na missiva escrita em 20 de junho de 1964, Rorem afirma: “Eu tenho ouvido a mesma 

declaração em muitos lugares ‘eu gostaria de ter uma pessoa como ele em Washington’. Isso, 

eu acho, é a mais alta honraria que você poderia receber”.  

 As cartas de congratulações pela entrevista de Lacerda na televisão norte-americana 

reforçaram o apoio a sua candidatura presidencial. Enquanto viajava pelo exterior, o governo 

brasileiro, por meio do ministro da Guerra, Costa e Silva, realizava a “operação limpeza”, 

expurgando da política os “subversivos” e os políticos ligados ao governo deposto. Das 
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muitas cassações realizadas, a que mais provocou reações foi a de Kubitschek
55

. Lacerda 

percebeu que seus adversários históricos como os comunistas e seu provável adversário nas 

eleições de 1965 estavam cassados e/ou enfraquecidos politicamente. Tendo em vista a leitura 

das missivas relativas à viagem ao exterior, nota-se o apoio escrito e a defesa da “nossa 

revolução brasileira”. Como a última carta aqui citada, ler um missivista escrevendo que em 

vários estados norte-americanos ouvia-se dizer que se desejava ver uma pessoa como Lacerda 

em Washington, ou seja, na Casa Branca, era a confirmação de que seu nome estava cada vez 

mais forte fora do país. Isso significava o apoio da população do principal país capitalista em 

tempos de Guerra Fria.  

 Quando ainda estava em solo norte-americano, Lacerda recebeu a informação de que o 

Congresso preparava-se para aprovar a emenda constitucional que prorrogava o mandato do 

presidente Castello Branco por mais um ano. Isso significava a não realização das eleições 

presidenciais em outubro de 1965. Se Lacerda saiu do país com a garantia da palavra de 

Castello de que o calendário eleitoral seria cumprido e ouvindo do próprio presidente que 

desejava ser ele o civil que o sucederia, a sua volta foi o marco inicial do seu processo de 

marginalização política. Do que adiantavam tantas cartas de apoio e admiração pela sua 

atuação no combate ao comunismo se o “governo da revolução” marchava na contramão do 

seu projeto político?  

 

Lacerda, principalmente preocupado com a atenção que o Congresso brasileiro 

estava dedicando à prorrogação por um ano do mandato de Castello, trocava 

telegramas
56

 e telefonemas com Raphael de Almeida Magalhães. Em um dos 

telegramas, Lacerda disse: “Acho que essa atitude é uma traição à revolução. 

Não estou disposto a aceitar isso de nenhuma maneira. Não abro mão da minha 

candidatura
57

” (DULLES, 2000, p. 272) 

 

 Voltamos ao ponto iniciado quando Lacerda pediu ao presidente Castello uma missão 

no exterior. Ele não aguardou as primeiras medidas tomadas pelo novo governo. 
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 VIANA (1975) afirma que a cassação de Kubitschek estremeceu a relação dos parlamentares do PSD, partido 
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 No depoimento prestado em 1977 a jornalistas do Estado de São Paulo e publicado em livro no ano seguinte, 
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ao Raphael: “Mande-me informar sobre os rumores da prorrogação do mandato. Acho que isso é uma traição à 
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Simplesmente confiou na palavra de Castello de que as eleições do ano seguinte estavam 

garantidas e partiu para a Europa em busca de recursos para a Guanabara, apesar da missão 

concedida pelo governo brasileiro pretendia fazer de Lacerda um intermediário na realização 

dos programas econômicos ao “interpretar a revolução” no exterior. Antes de tomar posse, 

Castello teve um encontro com Lacerda no seu apartamento no Rio de Janeiro e mostrou a 

lista com seus ministros. Os nomes de Roberto Campos e Otávio Bulhões para os ministérios 

do Planejamento e da Fazenda respectivamente não agradaram Lacerda que considerou a 

escolha como uma “definição de um governo extremamente conservador e clássico, no 

sentido monetário do termo, além de repercussões de outra natureza, como o problema das 

empresas estrangeiras, etc
58

”. Lacerda considerou que tais nomes não eram “revolucionários”. 

Mesmo receoso com essas escolhas, Lacerda confiou na palavra de Castello sobre as eleições 

e seguiu viagem para o estrangeiro. Talvez, como os nomes eram “conservadores e clássicos” 

e como também necessitava urgentemente de verbas para o seu estado, Lacerda tenha viajado 

decidido a buscar recursos por conta própria, não aguardando qualquer decisão econômica do 

novo governo. Lúcia Grinberg, em seu estudo sobre a ARENA (Aliança Renovadora 

Nacional), partido formado após o segundo ato institucional e que agregava os políticos 

aliados do governo militar, focou em Lacerda a decisão pela prorrogação do mandato de 

Castello.  

A ideia da prorrogação do mandato de Castello encontrava grande apoio em 

lideranças udenistas insatisfeitas com a provável candidatura de Carlos Lacerda. 

O então governador da Guanabara se aproximara da “linha dura” antiCastelo, e 

passara a contar com a oposição de setores mais liberais dentro da própria UDN, 

como Afonso Arinos, João Agripino, Milton Campos e Daniel Krieger. Em uma 

visita ao casal Anah e Afonso Arinos, os senadores João Agripino e Daniel 

Krieger conversaram, mais uma vez, sobre a prorrogação. Nenhum deles via com 

bons olhos a possibilidade de vitória de Lacerda, acreditando, inclusive, que ele 

se tornaria um ditador se chegasse à Presidência. Daí a intenção de protelar por 

um ano o mandato do presidente Castelo Branco, dando-lhe mais tempo para as 

reformas e adiando a eleição presidencial. (GRINBERG, 2009, p. 56). 

 

 Na carta escrita a Bilac Pinto em 4 de abril de 1964, Lacerda solicitou o adiamento da 

convenção udenista que homologaria o seu nome como candidato presidencial para as 

eleições do ano seguinte. Na missiva, o governador pontuava a necessidade de escolher um 

“governo revolucionário” como fundamental naquele momento em que a deposição de 

Goulart já era um fato consumado. Durante a nossa pesquisa, não encontramos uma resposta 

do presidente da UDN à solicitação de Lacerda nos dias seguintes ao golpe.  
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 Tendo como alicerce a adesão dos diretórios regionais a sua candidatura, Lacerda via-

se em uma posição de destaque dentro do partido. O reforço no apoio dos diretórios era a 

defesa que Lacerda apresentava a Bilac da sua candidatura na primeira carta que os dois 

trocaram entre si após o golpe.  

 O apoio de parlamentares udenistas à prorrogação e os prováveis destinos que o 

governo militar teria com tal aprovação foram os principais assuntos abordados nas cartas que 

Lacerda enviou a Bilac.  

 Como candidato do partido, virtualmente indicado pelas suas seções estaduais à 

convenção nacional do partido adiada a meu pedido, reclamo urgente e autêntico 

pronunciamento das seções estaduais uma vez devidamente informadas sobre as 

consequências dessa manobra no clube fechado de Brasília. Essa manobra da 

prorrogação, feita à minha inteira revelia, por gente inclusive do meu próprio 

partido que julguei mais ponderada e prudente do que eu, poderia ser 

considerada se e quando fosse evidente que com a prorrogação do mandato 

presidencial, estaríamos livrando o Brasil das alianças malditas e das 

cumplicidades espúrias. (Carta de Carlos Lacerda para Bilac Pinto. Rio de 

Janeiro, 7 de julho de 1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Lacerda solicitava a urgente realização da convenção nacional para que as alas que o 

apoiavam dentro do partido, isto é, as seções estaduais, pudessem renovar tal apoio a sua 

candidatura presidencial em contraposição às decisões feitas pelo “clube fechado de Brasília”. 

Como vimos no capítulo anterior, Lacerdase mostra ao presidente do seu partido como um 

líder com responsabilidades na “Revolução Democrática Brasileira” e que não poderia ser 

deixado de lado nas discussões sobre a prorrogação do mandato de Castello. É claro que a 

atenção de Lacerda se volta para este tema porque afetava diretamente os seus projetos 

políticos. Se o “clube fechado de Brasília” articulava a aprovação da prorrogação para evitar a 

eleição de Lacerda, este desejava mostrar na convenção a sua força dentro do partido através 

do pronunciamento das seções estaduais.  

 Outra questão que o governador destaca é a “vontade declarada do presidente 

Castello” a respeito do cumprimento do calendário eleitoral. Para Lacerda, a prorrogação 

desrespeitava a promessa feita para ele antes de partir para o estrangeiro. Observa-se que o 

governador está mais interessado na defesa da sua candidatura presidencial e não procurar um 

entendimento com o diretório nacional a respeito da proposta em votação no Congresso.  

 Ao afirmar que a “manobra da prorrogação, feita à minha inteira revelia” nos mostra 

que, na visão de Lacerda, os dirigentes udenistas deveriam esperar o retorno do seu candidato, 

que estava em viagem ao exterior para decidir se apoiava ou não a aprovação da emenda da 

prorrogação.  
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 Ainda na carta, Lacerda afirma que as eleições deveriam “ser feitas pelo voto direto do 

povo e na data marcada, enquanto o adversário está desarticulado.” Deve-se ressaltar que em 

nenhum momento da discussão da prorrogação do mandato presidencial cogitou-se a hipótese 

de que as próximas eleições presidenciais não seriam diretas. Lacerda não queria perder 

tempo. Assim como não perdeu tempo quando ouviu da própria boca de Castello que haveria 

eleição em 1965 e foi ao exterior buscar recursos para a Guanabara, não perdeu tempo em 

solicitar urgentemente a convenção do seu partido para que a sua candidatura fosse defendida 

pela seção estadual em face da oposição do “clube fechado de Brasília”. Continuando na 

mesma carta: 

 

 

Reafirmo-lhe que sou candidato e o partido deverá destituir-me dessa 

candidatura se já não a quiser. E sou porque considero que juntos seremos 

capazes de aprofundar e completar uma obra revolucionária de reforma 

democrática do Brasil sem tibiezas nem desfigurações.  

 

 Lacerda não admitia que a UDN rejeitasse sua candidatura presidencial. Ele acreditava 

que sendo candidato poderia continuar as realizações do governo Castello, que considerava 

transitório. A sua concepção de transitoriedade do primeiro governo do regime militar e a 

defesa da prorrogação desse governo defendida pela cúpula udenista entraram em conflito. 

Reafirmando que era candidato, Lacerda mostra a Bilac que não cederia tão facilmente ao 

apoio da cúpula à continuidade de Castello.  

 Como vimos no capítulo anterior, o deputado Herbert Levy foi o principal organizador 

da campanha presidencial de Lacerda. Em cartas, informava sobre a situação política em 

Brasília e sugeria atividades que pudesse ampliar a divulgação do nome de Lacerda. Levy 

reclamava do pouco trabalho tendo em vista o quanto a se fazer. 

E como há trabalho a realizar nesse sentido: Quanto tempo e quanta 

demonstração de simpatia se têm perdido! Quantos diretórios regionais de 

pequenos partidos estão desejando forças as direções nacionais em  seu benefício 

e de sua candidatura! Quantos desses quantos a enumerar! (Carta de Herbert 

Levy para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1965. Arquivo Carlos 

Lacerda) 

 

 De fato, as direções regionais dos partidos estavam dispostas a apoiar Lacerda, mas o 

próprio candidato não se esforçava para fazer articulações com potenciais aliados. Lacerda 

sustentava sua candidatura na UDN por conta do apoio dos diretórios regionais. Como Levy 

anotou em sua carta, o apoio havia, mas não havia um trabalho efetivo.   

 Não encontramos a resposta de Bilac à carta de Lacerda no arquivo e nem na coletânea 

“Minhas cartas e as dos outros” (2005). Daniel Krieger, parlamentar que atuou pela 

prorrogação do mandato presidencial, publicou-a na íntegra em suas memórias “Desde as 
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missões
59

” (1977). Na resposta, Bilac mostra a Lacerda que sua liderança é reconhecida, mas 

não poderia utilizar “os processos dialéticos destrutivos que costuma empregar contra os 

adversários”. A imagem que Bilac constrói de Lacerda na carta é a do líder que estava 

aplicando os métodos que utilizou contra adversários em seus colegas de partido. Partiam de 

Lacerda os ataques e não da cúpula da UDN.  

O telegrama que Vossa Excelência nos dirigiu, requerendo a convocação da 

Convenção Nacional da UDN para a escolha de candidato à sucessão 

presidencial e para apreciar a conduta de seus representantes no Congresso, a 

propósito de uma das emendas constitucionais, ora em discussão, será levado ao 

conhecimento do Diretório Nacional, na reunião do próximo dia (?)
60

 de julho, 

em Brasília, para que esse órgão discuta ambos os requerimentos e sobre eles 

delibere. Encarecemos a conveniência de sua participação no debate a fim de que 

os juízos e críticas que formula ao comportamento de nossas bancadas, nas duas 

Casas do Congresso, fundados que foram em ruidosa distorção dos fatos, possam 

ser retificados depois de leal confronto dos fatos, possam ser retificados depois 

de leal confronto de dados e opiniões. (...). A UDN é um partido cujos quadros 

são constituídos de homens dignos, dentre eles figurando nomes ilustres, de 

respeitável tradição política, que nem se intimidam nem se submetem a tipo de 

liderança carismática que procure afirmar-se à custa de ataques injustos à sua 

conduta política. Ninguém, nem mesmo V. Excia, com seu fulgurante talento, 

será capaz de liderar o nosso partido e captar seu apoio, mediante táticas 

terroristas. (Carta de Bilac Pinto para Carlos Lacerda em 14 de julho de 1964) 

 

 Bilac colocou o pedido de Lacerda para apreciação do diretório para decidir se a 

convenção seria ou não realizada. Devido ao cargo que ocupava, presidente do partido aliado 

ao governo, Bilac deveria defender a unidade do partido tendo em vista as dificuldades que o 

Congresso estava enfrentando para aprovar as reformas enviadas pelo Executivo. Ele não via 

a condição de candidato presidencial de Lacerda como ponto chave para que seus pedidos 

fossem aceitos de imediato ou que os rumos do partido fossem traçados mediante sua 

consulta. Bilac procurou enquadrar Lacerda como um udenista que tinha como dever seguir 

os cumprimentos e aguardar as decisões do diretório.  

 Lacerda não apreciava os acordos feitos no parlamento. Ao longo da sua passagem 

pelo governo da Guanabara, em várias ocasiões, entrou em conflito com a Assembleia 

Legislativa. Mauro Magalhães
61

 (1983) foi líder do governo Lacerda na assembleia e recorda 

a dificuldade em manter as alianças previamente feitas e que foram abaladas por alguma 

declaração de Lacerda.   

 A autonomia de se movimentar pelo campo político era o que Lacerda mais prezava 

como vimos no capítulo anterior. Percebendo que teria que se submeter às decisões do 
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partido, que até aquele momento eram contrárias a sua candidatura presidencial, Lacerda 

respondeu a Bilac como quem dizia adeus a um partido liquidado.  

Digo adeus aos donos do meu partido e lhes desejo uma feliz sepultura, pois na 

realidade já estão mortos sem saber e, como zumbis, espalham desastres e erros 

pela pátria que não compreendem, e de cujos sentimentos e interesses estão 

desvinculados. Tomarei o rumo que possa para preservar no povo a confiança em 

alguém, em alguma fidelidade, em algum compromisso, e a esperança ainda 

numa solução democrática quando passarem os efeitos dessa política de opereta 

que vocês estão executando em Brasília. (...) Você está presidindo a liquidação 

da UDN e isto não é tão grave. Gravíssimo é que vocês estão liquidando também 

o que existia de democracia no Brasil ao colaborar para a prorrogação dos 

mandatos e a maioria absoluta que serve à maioria do Congresso e não à maioria 

do povo. Adeus (Carta de Carlos Lacerda para Bilac Pinto. Rio de Janeiro, 21 de 

julho de 1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Durante a década de 1950, Lacerda acusou Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas de 

não atingirem a maioria absoluta, ou seja, a metade dos votos mais um, para serem eleitos 

presidentes e isso invalidaria a eleição de ambos. Mendonça (2002, p. 324) retoma essa 

acusação: 

Como sempre, também dessa vez recorria a malabarismos verbais para rejeitar a 

possibilidade de exigência de maioria absoluta na eleição presidencial de 1965, 

chegando a qualifica-la de manobra ilusória. Esquecia-se de que, anos antes, este 

fora exatamente um dos seus principais argumentos para justificar as tentativas 

de impedir que Getúlio e Juscelino tomassem posse no cargo para o qual haviam 

sido eleitos. Essa atitude, longe de significar uma mudança em sua concepção da 

política, revela, na verdade, extremo pragmatismo, que o fazia defender 

propostas claramente golpistas quando se tratava de eliminar os adversários, 

advogando, em contrapartida, o respeito incondicional às regras vigentes nos 

casos em que o eventual prejudicado seria ele próprio.  

 

 Ao ler uma carta escrita por Lacerda decretando a morte do seu partido ao apoiar a 

maioria absoluta pode soar contraditório como visto na análise acima. Contudo, deve-se 

lembrar de que em 1960, Lacerda foi eleito governador da Guanabara sem atingir a maioria 

absoluta
62

. Essa experiência lhe mostrou que poderia chegar ao poder obtendo apenas a 

maioria simples. Como a Guanabara era o seu trampolim para chegar à Presidência da 

República, Lacerda desejava vencer o pleito da mesma forma que foi eleito governador, ou 

seja, sem a maioria absoluta. 

 A questão da maioria absoluta não era contraditória apenas para Lacerda, mas para a 

UDN também. Krieger teve um encontro com o presidente Castello, que desejava aprovar a 

emenda da maioria absoluta. Era a forma de garantir a maioria no Congresso Nacional tendo 

em vista as dificuldades que o “governo revolucionário” enfrentou com os parlamentares 

eleitos no governo deposto
63

. As lideranças udenistas estavam empenhadas em apoiar o 

                                                           
62

 Lacerda venceu as eleições por uma pequena margem obtendo 28% dos votos enquanto seu adversário, 26.  
63

 KRIGER, 1977, p. 180.  



  

85 
 

governo Castello e garantir-lhe maioria no Congresso para que fossem votadas as reformas 

enviadas pelo Executivo. Já para Lacerda, o essencial era a garantia das eleições presidenciais 

e a sua candidatura.  

 Lacerda voltou a escrever para Bilac em um tom mais ameno procurando convencer o 

presidente udenista sobre os riscos da prorrogação e da maioria absoluta.  

 

 

Na verdade, Bilac, fui posto à margem da UDN. Dê-se a isso o nome triste de 

traição ou o nome mais ameno de distração. Na prática foi o que se deu. (...) 

(Carta de Carlos Lacerda para Bilac Pinto. Rio de Janeiro, 25 de julho de 1964. 

“Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Lacerda reconhece a sua marginalização. O fato de ser candidato presidencial não lhe 

garantia interferências ou a palavra final nas decisões do seu partido.  No campo político, os 

aliados do golpe já mostravam as insatisfações de cada um a respeito dos rumos da 

“revolução”. Lacerda se distanciava dos parlamentares udenistas na medida em que se 

apegava à sua candidatura. Wilson Lins, udenista baiano, enviou um emissário ao Palácio 

Guanabara juntamente com uma carta na qual expressa as mesmas preocupações de Lacerda 

sobre a política naqueles primeiros meses após o golpe. O emissário, como escreve Lins, “vai 

para estabelecer contatos e trazer orientação para os verdadeiros revolucionários baianos 

(civis e militares)”.  

Confesso-me confuso e atônito diante da conjuntura política. Enquanto o inimigo 

sabe o que quer e está agindo consequentemente, nós estamos divididos e sem 

um objetivo concreto a ser atingido. Sabemos que as coisas não estão saindo 

como esperávamos, mas não estamos seguros do que fazer para que o esforço até 

aqui depreendido não se perca irremediavelmente. Eu, pelo menos, estou assim. 

(...) Em qualquer hipótese estarei com você, ao seu lado, mas acho que 

precisamos examinar com profundidade a situação que aí está para uma tomada 

de posição prática e eficiente que nos leve a algo concreto. Os debates sobre os 

temas particulares (maioria absoluta, adiamento, prorrogação) não estão 

sensibilizando o povo e nem a maioria militar. (...) Você não está vendo as coisas 

por este prisma, voltado que se encontra para o problema sucessório puro e 

simplesmente. Pelos seus pronunciamentos (entrevistas, discursos, carta a Bilac) 

sinto que lhe está faltando perspectiva para uma visão panorâmica do quadro 

post-revolucionário do Brasil. A meu ver, prorrogação de mandato presidencial, 

adiamento puro e simples do pleito, maioria absoluta (etc) são aspectos 

secundários da questão brasileira, são fruto da atual desordem mental das elites 

políticas, que se perderam nos detalhes, incapazes de verem o global. O global é 

o Brasil sem liderança militar e uma liderança civil pobre, pois, excetuando você, 

os nossos líderes civis são bisonhos, despreparados quando não safados e 

imediatistas. É preciso, pois, que um terremoto sacuda os fundamentos do velho 

e arruinado edifício que está aí, pondo abaixo tudo, para em terreno limpo ser 

construído uma nova política para o Brasil. (...) A Revolução só um serviço pode 

prestar a este país: criar condições ao aparecimento de uma liderança nova. Você 

é o único líder autêntico dentro da UDN, mas só circunstancialmente, pois 

sempre que podem, os velhos caciques do Partido se unem conta você. (...) O 

resto da UDN tem em você o negro para os serviços pesados, passado o mau 

tempo, mandam o negro de volta para a cozinha. (Carta de Wilson Lins para 

Carlos Lacerda. Salvador, 11 de julho de 1964. Arquivo Carlos Lacerda) 
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 A possibilidade da leitura das cartas escritas e recebidas por Lacerda é adentrar na 

discussão entre os líderes que apoiaram o golpe e meses depois já expressavam em suas 

correspondências o descontentamento com os destinos tomados pela “revolução”, 

principalmente na área política. Essa missiva se conecta com aquelas trocadas entre Lacerda e 

Bilac não apenas pelo conteúdo tratar do mesmo tema, mas também por ser de uma seção 

estadual da UDN, já que Lacerda sustentava que as seções estaduais do partido apoiavam sua 

candidatura. Apesar do apoio, havia a crítica à visão que Lacerda tinha do momento.  

 O missivista considerava a sucessão presidencial algo “secundário” e que Lacerda 

deveria se atentar para questões “globais”. As dificuldades enfrentadas na conjuntura política 

deveriam ser solucionadas imediatamente. O reconhecimento da rearticulação dos “inimigos” 

preocupava o missivista que desejava debater com mais profundidade as questões envolvendo 

a política nacional que, mesmo após o golpe, ainda estava dominada pelos “velhos caciques”. 

Grinberg (2009) afirma que políticos com carreira formada antes do golpe e que já tinham 

uma base eleitoral solidificada conseguiram manter-se no campo político mesmo com a 

militarização pós-golpe. Era a falsa liderança que estava atrapalhando o fortalecimento da 

liderança de Lacerda. O missivista percebia que a “operação limpeza” não deveria se 

restringir apenas aos “subversivos”, mas integrantes tanto do PSD como da própria UDN, que 

estavam à disposição de Castello Branco.  

 A impopularidade da “revolução” deveria ser solucionada com a criação de um 

ambiente favorável para o surgimento de novas lideranças. A tomada do poder pelos militares 

fez com que o governo se afastasse da população, aparentando-se alheio aos problemas 

cotidianos. Não se estabeleceu uma comunicação eficiente para que se explicassem as 

modificações político-econômicas em andamento.   

 Lacerda reconhecia a sua marginalização por não participar das decisões do seu 

partido e não obter apoio a sua candidatura presidencial. Lins o via como um político útil 

quando necessário aos “caciques” e, quando não, descartado. Via-o também como quem se 

apegava a temas que não eram primordiais naquele momento em que a fissura entre os 

“revolucionários” era visível. A carta de Lins mostra que o apoio à Lacerda permanecia, mas 

a sucessão presidencial, ou seja, a sua candidatura era tema secundário para a conjuntura 

política. 

 A falta de apoio à formação de lideranças novas ou do principal líder civil da 

“revolução” não foi um movimento vindo somente dos “donos do partido”, mas sim dos 

próprios militares. Nas cartas trocadas entre Lacerda e o presidente Castello Branco vê-se o 
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interesse do governador pela sua candidatura presidencial entrar em conflito com o interesse 

da “revolução” defendido pelo marechal presidente. 

 Lacerda escreveu a Castello Branco negando o convite feito para chefiar a delegação 

brasileira na Assembleia Geral das Nações Unidas.  

Convidou-me Vossa Excelência para a honrosa missão de chefiar a delegação 

brasileira à próxima Assembleia Geral das Nações Unidas. Ponderei na ocasião a 

Vossa Excelência que a Convenção da União Democrática Nacional, já 

anunciada, fazendo-me candidato à Presidência da República, talvez interferisse 

nas razões do seu convite. Tendo agora se confirmado em memorável assembleia 

a candidatura com que me honraram os meus companheiros, quero deixar Vossa 

Excelência inteiramente à vontade, embora constitua para mim uma alta honra o 

convite formulado para desincumbir-me de tão importante missão. (Carta de 

Carlos Lacerda para Castello Branco. Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1964. 

“Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 É provável que a experiência da viagem feita ao exterior logo após o golpe tenha 

pesado na decisão de Lacerda em não aceitar o convite. Os obstáculos da viagem foram 

interpretados por Lacerda como empecilhos à candidatura. Como visto nas cartas trocadas 

com Bilac Pinto, a convenção citada nessa carta aconteceu mais pela pressão vinda da 

Guanabara do que pela vontade própria da direção do partido. Lacerda não queria correr 

riscos se ausentando do Brasil quando a política lhe parecia desfavorável.  

 Em resposta à carta, Castello destaca o convite como a interpretação dos “sentimentos 

da revolução”.  

No começo de outubro último, interpretando os sentimentos da revolução, tive a 

honra de convidá-lo para chefiar a delegação brasileira à próxima Assembleia 

Geral das Nações Unidas. Veio a Convenção da União Democrática Nacional, e 

com ela a escolha recaiu em seu nome para candidato à Presidência da 

República. (...) Eu lamento profundamente não vê-lo representando o Brasil na 

ONU. Muito desejei nomear um grande brasileiro e um dos maiores líderes 

revolucionários, como o atual governador da Guanabara, para, por ele, estar o 

nosso país presente na Assembleia das Nações. (Carta de Castello Branco para 

Carlos Lacerda. Brasília, 22 de novembro de 1964). “Minhas cartas e as dos 

outros”) 

 

 Castello Branco não congratula a escolha de Lacerda como candidato a sua sucessão. 

Analisando as duas cartas destacam-se os interesses dos missivistas em conflito. Lacerda 

interpretando seus projetos políticos negou o convite de Castello para ser candidato 

presidencial. O presidente, “interpretando os sentimentos da revolução”, convidou Lacerda 

para ser o chefe da delegação brasileira na ONU. Os “sentimentos da revolução” não eram 

eleições presidenciais, mas sim a representação do Brasil no exterior feita por um “dos 

maiores líderes revolucionários”.  

 Bilac Pinto estava cumprindo os “interesses da revolução” no Congresso ao aprovar as 

reformas do Executivo e trazendo os diretórios estaduais para a órbita do diretório nacional. 
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Dessa forma, enfraqueceria a candidatura lacerdiana, mas abriria espaço para reclamações de 

lideranças regionais que, como na carta de Wilson Lins, decidiram manter o apoio à 

candidatura Lacerda.  

 Em uma carta cuja assinatura é ilegível, descreve-se a reação militar perante as críticas 

que Lacerda fazia ao governo Castello Branco, já citadas no primeiro capítulo. Não se 

questionava as críticas em si, mas a forma que elas estavam sendo feitas, isto é, publicamente.  

Da parte deles (alguns coronéis e majores) há uma grande preocupação com 

referência à posição que o Governador Carlos Lacerda vem assumindo, nas 

apreciações que faz ao comportamento do Governo Castello Branco. Sem entrar 

no mérito dessas apreciações, os oficiais entenderam que é muito cedo para a 

manifestação de uma atitude de combate do Governador ao Presidente 

reputando-a capaz de criar problemas bastante sérios na área da Revolução. Os 

oficiais acham que Lacerda tem todo o direito de discordar do Presidente e 

consideram útil sua crítica. Expressam porém, o desejo de que, pelo menos por 

enquanto (grifo do missivista), Lacerda apresente suas objeções em círculo 

fechado, isto é, diretamente perante o Chefe de Governo, evitando que se torne 

irreversível o rompimento de suas relações políticas com o Poder Central. (Carta 

para Carlos Lacerda. 28 de julho de 1964. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 As críticas de Lacerda eram oportunas, mas fazê-las publicamente poderiam causar 

maiores problemas para o governo federal. Porém, como Lacerda via sua candidatura “em 

favor do povo” não iria se reunir reservadamente com Castello para apresentar suas críticas
64

. 

Expressar publicamente suas críticas era uma forma de Lacerda mostrar ao seu leitor que não 

concordava com as decisões impopulares do governo. 

 Apesar dos pedidos para que não rompesse com o governo Castello, Lacerda insistiu 

na crítica dos rumos adotados. Há uma contradição. Ao mesmo tempo em que Lacerda 

apresentava uma alternativa às ações do governo federal e criticava o seu não acolhimento, ele 

próprio não acolhia as alternativas que seus aliados políticos lhe apresentavam e nem levava 

em consideração as análises do ambiente político feitas por aliados que atuavam no Congresso 

em Brasília.  

 Castello Branco respondeu a carta escrita por Lacerda pontuando cada crítica. Revela-

se o incômodo do presidente com o posicionamento de Lacerda já sendo considerado um 

opositor.  

Quanto às suas críticas acerbadas e injustas, esclareço o seguinte: 1º - A política 

econômica do governo conduz o país a um desastre nacional e internacional. 

Estou convencido honestamente do contrário, e nisso sou apoiado por muita 

gente de alto valor, não pertencente ao Ministério. É perigosamente impopular a 

nossa política financeira. Mas o pior é que nem todos os opositores me apontam 

outra solução. Procurarei não desanimar e me esforçarei por não desgovernar a 

nação. Como a sua carta não apresenta, sobre esta parte, argumentos, passo 

adiante. (...) 7º - Dois ministros de Estado fazem proteção da Hanna. Isso é muito 
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mais contra mim do que contra os dois ministros. Seria muito grave se tal 

acontecesse. As informações que chegam a seu conhecimento são mentirosas. Os 

ministros Thibau e Roberto Campos tem tido irrepreensível conduta moral e 

política. (...) A acusação do senhor governador ultrapassa os dois ministros e 

atinge em cheio outros ministros e o presidente da República. Creia, senhor 

governador, que nós também temos fibra e espírito público para tratar dos 

interesses nacionais. (...) Li ontem, penosamente, o seu artigo de “A Tribuna da 

Imprensa”, sem compreender os motivos que ditaram, nem atinar com o objetivo 

dos inesperados ataques ao meu governo e à minha pessoa. Eu deploro a sua 

resolução de se associar à campanha que a “Tribuna da Imprensa” empreende 

contra a ação governamental e, pessoalmente, contra o chefe do governo. (...) 

Expresso o meu profundo pesar por perder a ajuda de um dos mais autênticos e 

históricos revolucionários e ao mesmo tempo por ganhar um oposicionista. A 

iniciativa é do senhor governador. (Carta de Castello Branco para Carlos 

Lacerda. Brasília, 3 de dezembro de 1964. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 O presidente chamou para si as críticas aos seus ministros. Se Lacerda acusou 

ministros de Estado, tal acusação recaía na pessoa do presidente, que também se sentiu 

atacado no artigo escrito por Lacerda na “Tribuna da Imprensa”. Castello não considerava 

Lacerda como aliado, mas sim opositor.  

 Ora, se Castello reclamava que Lacerda criticava o PAEG sem apresentar alternativa, 

isso não seria empecilho para o governador. Lacerda escreveu ao presidente entregando um 

estudo alternativo
65

 ao plano do governo. Antes de apresentar a alternativa, Lacerda mantém 

as críticas feitas até então. 

Tenho a honra de lhe entregar o trabalho que preparei sobre o programa 

econômico financeiro do governo, com a alternativa que Vossa Excelência 

deseja receber. No discurso que pronunciou no dia 12 deste, V. Excia abriu a 

porta para um melhor entendimento do assunto e uma colaboração ainda a tempo 

de criar melhores condições para a revolução e para a população. (...) Considero 

muito grave a situação econômica do país. Mais grave, hoje, do que na véspera 

da revolução. Pois então todos tinham certeza de que aquela situação ia acabar. 

Hoje, sabemos que ou se acaba com esse “plano” ou esse plano acaba com a 

revolução e coloca o país num dilema insuportável: restauração ou ditadura. Ela 

merece mais do que a atenção dos técnicos, pois precisa da reflexão dos homens 

de Estado. (Carta de Carlos Lacerda para Castello Branco. Rio de Janeiro, 17 de 

maio de 1965. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Lacerda criticava os elaboradores do PAEG, os técnicos que teriam apenas o 

conhecimento econômico, mas não reconheciam os efeitos das teorias na vida da população, 

por isso, como exposto acima, a necessidade de “reflexão dos homes de Estado”. Ao ver os 

erros na execução do plano econômico, Lacerda visualizou que a sua elaboração era feita por 

técnicos, por economistas que alijaram os políticos da elaboração do plano.   

 Assim como Lacerda gostaria de se fazer ouvido por ser candidato presidencial nas 

decisões da UDN, da mesma forma gostaria que sua voz fosse ouvida na elaboração da 
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política econômica do “governo da revolução”. Ao se fazer construtor na Guanabara, Lacerda 

sentia-se líder e candidato e vendo-se em uma condição cujas palavras e ações deveriam ser 

levadas em consideração.  

Mas a estranha mobilização, a terrível ofensiva de todos os que há anos 

exploram o Brasil, e a incompreensão dos que se propõe reforma-lo com o apoio 

desses exploradores, convencem-me de que é preciso dar ao povo a liderança 

democrática que lhe falta – a liderança democrática, isto é, consentida. Eu não 

podia jogar fora trinta anos de aprendizado. (...) Já que pude resistir a tudo isto, 

tenho que dar alguma aplicação a essa resistência, a fim de que ela tenha um 

sentido útil. Essa aplicação é a candidatura. Eis por que sou candidato. (...) Mas, 

pondo de parte o comunismo e a corrupção, o conteúdo da minha candidatura, 

longe de ser apenas contra algumas coisas, é sobretudo a favor de uma delas: o 

governo honrado e trabalhador. Esta é a imagem que, no Brasil inteiro, se criou a 

respeito do governo da Guanabara. E que muitos do nosso lado não perceberam 

ainda, o adversário já compreendeu inteiramente. Daí seu esforço, mobilizando 

os seus melhores homens para tentar destruir essa ideia que o povo faz do meu 

governo, e chegando até a mobilizar novos adversários, recrutados entre aqueles 

que não posso dar o meu voto, por não confiar na sua capacidade para governar. 

O esforço do adversário concentra-se em destruir exatamente o que o povo 

acredita que eu esteja fazendo na Guanabara. (Lacerda, 1965, p. 68-69) 

 

 A prorrogação do mandato de Castello Branco adiou as eleições presidenciais para 

1966. Restavam as eleições estaduais marcadas para outubro de 1965. Era a primeira eleição 

direta após o golpe de 1964. Aliados do governo Castello Branco alertavam para a 

possibilidade do retorno de políticos opositores à “revolução” em consequência tanto das 

medidas econômicas impopulares como também das fissuras entre os políticos aliados. 

Temia-se que as eleições estaduais fossem utilizadas como um referendo ao governo federal, 

isto é, uma forma do povo mostrar sua satisfação ou insatisfação com a “revolução”.  

 Lacerda escreveu a Castello defendendo a realização das eleições estaduais.  

A não realização de eleições estaduais este ano – inspirada sobretudo na 

miragem da “coincidência dos mandatos”, que tem como alternativa para a 

escolha das Assembleias – me parece um erro contra o aperfeiçoamento da 

democracia. Uma vez que se afirma oficialmente a inconveniência das eleições, a 

solução é a adoção pura e simples da fórmula que o Congresso adotou em 

relação ao mandato presidencial: a prorrogação. V. Excia conhece bem o meu 

ponto de vista. Não estou interessado em prorrogação, até porque teria que me 

desincompatibilizar para tentar merecer a honra de ser seu sucessor. Não desejo 

assumir responsabilidades, aliás, indeclináveis, em face do meu estado e dos 

demais. O melhor, o certo, o corajoso, o democrático é a realizar eleições (Carta 

de Carlos Lacerda para Castello Branco. Rio de Janeiro, 20 de março de 1965. 

“Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Lacerda não apenas expõe a sua defesa pela realização das eleições estaduais como 

reforça a sua condição de “tentar merecer a honra de ser seu sucessor”. Ele conectou as 

eleições estaduais com a sucessão de Castello no ano seguinte. A sua condição de candidato 

presidencial não o permitia permanecer no governo por mais um ano para que houvesse a 
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“coincidência dos mandatos” dos governadores com a do presidente Castello. Mesmo com as 

eleições ainda em 1966, Lacerda condicionou-a ao pleito de 1965. 

 Não encontramos a resposta do presidente à carta escrita acima. Sobre as divergências 

entre Lacerda e Castello a respeito das eleições estaduais, Viana (1973, p. 294) escreveu: 

Para o presidente, a carta era antes de tudo, era farisaica. Como admitir que 

Lacerda desejasse eleições diretas, se tudo indicava estar em minoria no 

eleitorado da Guanabara? (...) Durante o almoço, lendo trechos da carta, Castello 

comunicou a determinação de atender Lacerda: o Governo adotaria eleições 

diretas para 1965. Aliás, já pela manhã, o Presidente convocara Milton Campos, 

a quem mostrou a carta rumorosa. Esta iria provocar completa reviravolta. Como 

aceitar que ele não faria “o melhor, o certo, o corajoso, o democrático?” Lacerda 

queria eleições diretas? Então ele as teria, tais quais dissera na carta, que o 

Presidente sublinhara em vários trechos, além de lhe haver posto numerosos 

pontos de exclamação, nas margens, tudo a traduzir espanto e indignação. 

 

 As eleições estaduais de 1965 eram cruciais para as lideranças civis mostrarem aos 

militares as suas capacidades de serem eleitos pelo voto direto após o golpe. Os estados da 

Guanabara e de Minas Gerais eram os mais importantes para a “revolução” por serem 

governados por dois líderes civis que apoiavam o governo e almejavam a Presidência da 

República
66

. Além disso, foi de Minas que partiu o movimento que derrubou João Goulart em 

1964 e a Guanabara foi a sua conclusão.  

 Apesar de sair vitorioso da convenção nacional udenista em novembro de 1964 que 

homologou sua candidatura presidencial, Lacerda teve dificuldades para escolher o candidato 

na Guanabara. A UDN estava dividida em vários nomes que se lançaram à sucessão sem a 

aprovação do Palácio da Guanabara. Raimundo de Brito, ministro da Saúde, anunciou sua 

candidatura afirmando ter o apoio da maioria udenista na Guanabara. Por conta do 

lançamento dessa candidatura, Lacerda escreveu uma carta ao ministro, que não foi enviada, 

explicitando o seu descontentamento com o compromisso não cumprido. 

A sua nota em “O Globo” de hoje dizendo que somente se comprometeu a 

entregar a sua candidatura aos convencionais da UDN que o apoiaram é inexata. 

Perante três testemunhas, você se comprometeu a honrar o seu compromisso 

anterior, que foi o de só se considerar candidato se isso conviesse ao 

Governador, tendo em vista a sucessão presidencial, e se isto contribuísse para a 

unidade do partido. (Carta de Carlos Lacerda para Raimundo de Brito. Rio de 

Janeiro,  22 de abril de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Mesmo não chegando ao seu destinatário, a missiva expressa o descontentamento de 

Lacerda por não ter o controle da sua sucessão. Tinha que ter a sua aprovação e se fosse 

conveniente para a sua candidatura presidencial para, em seguida, ser avaliado como 

candidato aglutinador da UDN na Guanabara. Lacerda cobrou na carta o compromisso 
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assumido anteriormente que tinha a ver com seus projetos políticos, isto é, em ser o sucessor 

de Castello Branco na Presidência. Como afirma Dulles (2000, p. 340), “Lacerda, candidato 

presidencial com base na Guanabara, precisava de um sucessor de confiança. Entre todos os 

membros do secretariado, nenhum era mais dócil que Enaldo Cravo Peixoto”. Peixoto era 

secretário de Obras do governo e tinha conhecimento das realizações de Lacerda na 

Guanabara, impulsionando essa candidatura e a sua automaticamente. Contudo, o seu nome 

não unia a UDN da Guanabara porque não era filiado ao partido.  

 Em carta escrita a Lacerda, um grupo de deputados udenistas da Guanabara 

expressaram o descontentamento com a indicação de Enaldo Cravo Peixoto por não estar 

identificado com as lutas udenistas.   

Não temos a mais mínima notícia das fatigas e pendores do probo Eng. Enaldo 

Cravo Peixoto. Sem qualquer restrição pessoal ao seu nome, lamentamos não 

poder prestar-lhe nosso apoio, por ser ele no Partido um recém-vindo, ainda 

sujeito à formalidades de adesão. (...) Desejosos da unidade partidária nesta fase 

delicadíssima da vida nacional, não optaremos, entretanto, pelo mal maior o da 

negação de todos os princípios e ideais pelo qual fizemos, durante mais de 20 

anos, os mais duros sacrifícios. A nova escolha veio dividir ainda mais a UDN, 

secção da Guanabara. (Carta de deputados udenistas da Guanabara para Carlos 

Lacerda. Rio de Janeiro, 26 de abril de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 A UDN da Guanabara expressava nessa carta que a escolha do candidato ao governo 

não estava implicado à candidatura presidencial de Lacerda, mas sim pelo histórico e pela 

unidade partidária. Enaldo Cravo Peixoto reconheceu que seu nome não agregava apoio no 

partido e escreveu a Lacerda colocando-se à disposição da candidatura presidencial de 1966 e 

à unidade partidária. 

Soube hoje quem em reunião na Guanabara, foi mantida a tese do candidato de 

conciliação e de pacificação. Quero reafirmar-lhe os termos do ofício que já 

enviei aos amigos que organizaram o comício de domingo passado: meu nome, 

agora, ou em qualquer outro momento, está a serviço de sua candidatura 

presidencial e da unidade partidária. Estou-lhe grato, qualquer que seja a solução 

do problema, pela lembrança do meu nome para colaborar na obra que se iniciará 

a partir de 1966 no Brasil, e isso é o mais importante. (Carta de Enaldo Cravo 

Peixoto para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 1º de julho de 1965. Arquivo Carlos 

Lacerda). 

 

 Amaral Netto, político udenista da Guanabara, também almejou ser candidato na 

sucessão de Lacerda
67

. Porém, Lacerda era hostil à candidatura e não enxergava qualidades 

nele. Maria Helena de Medeiros Alves Ferreira escreveu para Lacerda tratando do problema 

da sucessão na Guanabara. Na carta, a missivista recordou de uma reunião ocorrida em São 

Paulo para discutir esse tema. Foi nessa reunião que Lacerda afirmou que Amaral “não tinha 
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capacidade de governar o Estado”. A missivista questionou tal veto ressaltando que Amaral 

tinha tanta capacidade ou mais que Lacerda “para fazer um governo tão bom ou melhor que o 

seu”.  

Quero também aproveitar a oportunidade para dizer-lhe que com sua atitude 

você está desfazendo tudo o que conseguimos conquistar até agora, em uma luta 

muito mais nossa do que sua, porque não creio que os seus sacrifícios tenham 

sido maiores do que os nossos. Se voltarem ao poder na Guanabara os 

representantes da oligarquia e do comunismo, eu o considerarei o único culpado 

porque foi você que desuniu o nosso lado. (...) Lamento, Carlos, que tudo que 

fizemos até hoje, esteja em risco por um capricho de sua parte, mas quero dizer-

lhe, que eu e muitos outros não desanimaremos, e estaremos na luta ao lado de 

Amaral Netto, contra o que combatíamos juntos no passado, e se for preciso, 

contra você. (Carta de Maria Helena de Medeiros Alves Ferreira para Carlos 

Lacerda. São Paulo, 1º de abril de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Essa carta ilustra a divisão na UDN em torno da escolha do candidato à sucessão na 

Guanabara. Antigos aliados sentiam-se desprestigiados pelo governador quanto à condução da 

eleição estadual. A questão é que Lacerda via na escolha do seu sucessor a garantia das 

eleições presidenciais em 1966. Não era qualquer candidato que mereceria o apoio de 

Lacerda, mas sim aquele alinhado com as ações no Rio de Janeiro, base da sua candidatura 

presidencial. Por conta desse “capricho”, Lacerda provocou a divisão no seu partido, já que 

vários nomes estavam surgindo para sucedê-lo e correligionários dispostos em apoiá-los. A 

missivista toca em um ponto sensível à Lacerda que é a provável vitória de um político ligado 

ao governo deposto no golpe de 1964. A condução do processo sucessório não agradou seus 

apoiadores.   

 O nome escolhido pela UDN para a sucessão na Guanabara foi o secretário de 

Educação, Carlos Flexa Ribeiro, uma candidatura de conciliação. Lacerda (1978, p. 347) 

reconheceu a união em torno do nome de Flexa Ribeiro como uma “manobra”. 

Então senti toda a manobra. Do lado adversário eles não deixavam o PTB ter um 

candidato. Também não deixavam o PSD ter um candidato sozinho. Do nosso 

lado eles dividiam e, de repente, todos se uniam em torno de um candidato que 

era um grande Secretário de Educação, mas que era, já então sogro do meu filho. 

Portanto, a derrota dele me seria forçosamente atribuída. Quer dizer, a derrota do 

Flexa era uma derrota minha.  

 

 Contrapondo essa visão de Lacerda com a carta acima, podemos perceber que a 

“culpa” de Lacerda não estava na escolha de Flexa, mas sim na sua incapacidade de dialogar 

com o seu partido no intuito de escolher um candidato a sua sucessão. Hélio Fernandes, 

diretor da “Tribuna da Imprensa”, escreveu a Lacerda também criticando o candidato à 

sucessão. 

Quanto à eleição na Guanabara, aí vou acertar em cheio, e nesse caso para 

tristeza minha, pois a derrota do seu candidato na Guanabara vai trazer 

complicações a sua candidatura no plano nacional (sem contudo ter força para 
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destruí-la) que eu venho apoiando intransigentemente. Mas o fato de V. Excia 

caminhar aqui para perder com os piores candidatos, quando poderia ganhar com 

os melhores, evidentemente não poderá ser atribuído a mim que fiz tudo para 

alertá-lo do erro tremendo que se cometia. (Carta de Hélio Fernandes para Carlos 

Lacerda. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Durante a campanha na Guanabara, Lacerda procurou conectá-la à garantia das 

eleições presidenciais no ano seguinte. Afirmou que, se o seu candidato fosse derrotado, não 

haveria eleições diretas tão cedo e que o povo saberia da escolha do presidente pelo rádio. 

(Lacerda, 1978) 

 Em setembro de 1965, em carta não datada, Lacerda escreveu ao Diretor do Estado de 

São Paulo a respeito das eleições estaduais na Guanabara. Acusava o governo federal de agir 

na sucessão em prol do candidato da oposição, Negrão de Lima. 

A eleição na Guanabara tem o seu resultado ameaçado unicamente pela 

conjugação das forças do adversário com algumas forças intimamente ligadas ao 

Governo Federal, inclusive ministros de Estado, empenhados, por incrível que 

pareça, em dificultar a vitória do candidato Flexa Ribeiro, nesse “vale-tudo” 

contra nós. Por isto, é natural que eu não esteja sempre em dia com assuntos 

laterais
68

, no momento, por mais importantes que sejam, dado que a vitória na 

Guanabara é essencial e a hipótese de uma derrota seria o melhor argumento para 

os que promovem o continuísmo ou uma eleição indireta, que equivale à 

usurpação do Poder por meio de corrupção política e traição aos compromissos 

da Revolução para com o povo. (Carta de Carlos Lacerda ao diretor do “Estado 

de São Paulo”. Rio de Janeiro, setembro de 1965. Arquivo Carlos Lacerda.) 

 

 Como a candidatura presidencial de Lacerda estava condicionada à vitória do seu 

candidato, o governador recusou vários pedidos de apoio nas campanhas estaduais de 

candidatos udenistas. Vários candidatos solicitaram a visita de Lacerda para colaborar na 

campanha, mas o governador negou os convites por conta da “luta” que estava enfrentando 

em seu estado.  

Impossibilitado de sair da Guanabara pela imensa tarefa que aqui me compete, 

nestas vésperas de eleição, venho trazer-lhe um voto de solidariedade política, na 

qualidade de candidato do meu partido à honra de governar o Estado de Goiás 

(Carta de Carlos Lacerda para Otávio Lage. Rio de Janeiro, setembro de 1965. 

Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Essa formalidade não se repete em cartas enviadas a outros candidatos. Em carta 

escrita a João Agripino, candidato ao governo da Paraíba, Lacerda mostra-se mais próximo e 

detalha as razões para não viajar ao seu estado e participar de sua campanha eleitoral.  

Já tive ocasião de lhe explicar por que não poderia ir à Paraíba agora. O cerco 

contra nós, na Guanabara, não é tão grave por parte do adversário declarado. 

Muito mais perigoso é o duplo prejuízo que certos grupos que detém o controle 

de setores do Governo Federal procuram nos causar aqui: de um lado, uma 

política federal impopular, o que não é saudável para um candidato ganhar uma 

eleição; de outro lado, o mesmo governo a fomentar a união do adversário contra 
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nós e a criar dificuldades, cada dia renovadas, contra a provável vitória eleitoral 

de nosso candidato Flexa Ribeiro. Tenho quase certeza de que Flexa Ribeiro vai 

ganhar, mas não posso ausentar-me um minuto, pois estamos enfrentando uma 

frente única não confessada, mas real, que abrange desde a Light ao Partido 

Comunista. Somente esta razão me impediria de estar ao seu lado, participando 

do esforço dos nossos companheiros paraibanos para leva-lo ao governo do 

Estado. (Carta de Carlos Lacerda para João Agripino. Rio de Janeiro, 8 de 

setembro de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Ao invés de reforçar sua candidatura em outros estados, defendendo a realização de 

eleições diretas em 1966, Lacerda concentrou seus esforços na escolha do seu sucessor. Como 

sua candidatura já fora homologada pelo partido no ano anterior era necessário garantir 

eleições diretas para que, de fato, ela se tornasse realidade. No capítulo anterior, analisamos 

uma carta escrita por Herbert Levy orientando Lacerda para viajar pelo país pedindo eleições 

diretas. Porém, Lacerda preferiu se restringir à Guanabara justamente no momento em que 

afirmava que as eleições presidenciais estavam ameaçadas.  

 A derrota dos candidatos representantes da “revolução” na Guanabara e em Minas 

Gerais desencadeou uma revolta no meio militar, principalmente na Vila Militar no Rio de 

Janeiro. A jovem oficialidade desejava impedir a posse de Negrão de Lima e golpear o 

presidente Castello que apoiou a realização das eleições. Tal derrota representou para Lacerda 

não apenas o fim do seu governo na Guanabara como também o rompimento – já mais do que 

previsto – com o governo Castello Branco.  

 Não fazia mais sentido para Lacerda permanecer candidato presidencial se não tinha o 

apoio do governo Castello. Escrevendo a Ernâni Sátiro, sucesso de Bilac Pinto na presidência 

da UDN, Lacerda solicitou, mais uma vez, a convenção do partido para devolver a 

candidatura presidencial.  

 

Entendo necessário devolver ao meu partido a candidatura presidencial que ele 

me entregou para pleitear, perante o povo, a transformação do Brasil numa 

democracia. A derrota que sofremos nestas eleições foi da UDN, batida em 

quase todos os estados, e da Revolução enterrada por aqueles que, em nome da 

dita revolução se apossaram do país. Lutamos contra 5 presidentes da República, 

o Partido Comunista e outras forças e tivemos 41% da votação. Não pudemos 

fazer mais do que fizemos, porque o governo da Revolução foi condenado pelo 

povo. A UDN não poderia continuar a apoiar, ao mesmo tempo, o governo 

Castello Branco e a minha candidatura. Pois o Sr. Castello Branco não admite a 

minha candidatura e tudo fez para condenar o país à escamoteação da “eleição 

indireta”. (Carta de Carlos Lacerda para Ernani Sátiro. Rio de Janeiro, 7 de 

outubro de 1965. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Ao devolver sua candidatura, Lacerda rompia definitivamente com o governo Castello. 

Deve se levar em consideração que tal candidatura se sustentou até outubro de 1965 muito 

mais pela pressão de Lacerda que pela vontade do diretório nacional da UDN e pelo governo 

federal. O que unia Lacerda à Castello era sua candidatura presidencial. Vale ressaltar que, em 
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nenhum momento da missiva, Lacerda questiona com o presidente do seu partido como agir 

diante a crise, principalmente na área militar, que se desenvolveu logo após a confirmação da 

vitória da oposição.  

 Por conta desse apego à presidência que Lacerda reduziu a sua visão sobre o contexto 

político. Não observou o global, o agravamento da crise político-econômica e as divisões na 

área militar. Acreditou que, chegando à Presidência da República, poderia solucionar todas as 

crises tendo como base a experiência adquirida à frente da Guanabara. Contudo, na política 

nacional, o arco de interesses se amplia e há grupos decisivos no governo que não admitem a 

resolução de alguns projetos políticos. O de Lacerda era um deles. A realização de uma 

eleição enquanto o governo Castello aplicava medidas econômicas impopulares era arriscado, 

mas Lacerda via uma oportunidade nas eleições de vencê-las. Pode-se até creditar a derrota na 

Guanabara à impopularidade do governo Castello, mas a falta de percepção de Lacerda em 

unir o seu partido em torno de um nome com chances reais de vencer uma eleição não pode 

ser descartada. A devolução da candidatura era uma forma de se livrar da responsabilidade 

pelo fracasso na realização do seu projeto político. Em carta aos diretores do Diário de 

Notícias e Estado de São Paulo, Lacerda explicava as razões para pedir uma convenção para 

devolver sua candidatura e, apesar de dizer que sairia da vida pública, deixava implícito que o 

caminho que seguiria era o da oposição. 

A 5 de dezembro deixo o governo do Estado da Guanabara, no cumprimento 

exato e até o fim, do mandato que recebi do povo. Nessa mesma data começarei 

a trabalhar em várias empresas que estou fundando para ganhar a minha vida. 

Não é uma renúncia – pois não tenho o que renunciar. É uma decisão que exige 

coragem – e que nem todos ousam tomar tempo. Não quero nenhuma parcela de 

reponsabilidade no que sei que vai passar neste país, pois não aceito 

responsabilidade sem autoridade. Não fui ouvido e sou traído todos os dias, 

desde que cometi o fatal erro de concordar em levar ao ministro da Guerra o 

nome do marechal Castello Branco para presidente da República. (...) Antes do 

golpe militar do ano passado nós tínhamos uma eleição vitoriosa à vista. Hoje, 

com o governo Castello Branco, perderemos qualquer eleição – menos a indireta, 

que é uma farsa na qual colaboram todos os que procuram se esconder de sua 

própria consciência. Ali, começava uma revolução. Agora, a revolução acabou 

antes de ter começado. (Carta Carlos Lacerda para direção dos jornais “Diário de 

Notícias” e “Estado de São Paulo”. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1965. 

Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Ao estipular o prazo para a sua saída do Governo da Guanabara, Lacerda já tinha em 

mente que não haveria espaço no campo político para a sua liderança – como de fato 

aconteceu. Mais uma vez, Lacerda reconhecia-se marginalizado (fazia-se marginalizado 

também) por não ter sido ouvido e por ter sido traído. Tudo girava em torno da eleição e da 

candidatura presidencial. A revolução de verdade seria, de acordo com o que está escrito na 

missiva acima, a garantia da eleição que tivesse Lacerda como candidato. O governador não 
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admitia ser tutelado por militares ou civis, queria ter a liberdade de tomar as decisões que lhe 

conviesse e estivesse em acordo com seus projetos políticos. 

 Pela primeira vez, Lacerda reconhece o movimento de 31 de março de 1964 como um 

“golpe militar”. A partir de então, dependendo do ressentimento de Lacerda, se alterna a 

denominação em suas missivas, ora golpe, ora revolução.  

 Lacerda não cumpriu o prazo estipulado na carta. Sua saída se deu um mês antes do 

previsto, conforme ofício 856 de 3 de novembro de 1965 enviado ao presidente do Tribunal 

de Justiça da Guanabara, Martinho Garcez Neto: “Para os devidos fins, comunico a Vossa 

Excelência que amanhã, dia 4, às 12 horas, em cerimônia no Palácio Guanabara, assumirá o 

Governo do Estado o Vice – Governador Raphael de Almeida Magalhães.” 

 Após a saída de Lacerda do governo, especulou-se sobre o que faria a partir de então. 

Em telegrama a Wilson Lins, deputado baiano cuja carta já foi analisada, no dia 15 de outubro 

de 1965, Lacerda afirmou que não iria viajar e que deixaria a responsabilidade das lideranças 

para “outros melhores aceitos”. Apesar da necessidade de “ganhar a vida”, Lacerda ainda 

tinha direitos políticos. 

 

2.3) “O que há por trás da Frente
69

”: o articulador de adversários 

 

  Carlos Lacerda, agora ex-governador da Guanabara, voltou ao campo oposicionista 

escrevendo artigos críticos ao governo Castello Branco, publicados no “Diário de Notícias” e 

na “Tribuna da Imprensa”. O artigo “Adeus às armas” no qual Lacerda encerra a série de 

artigos publicados gerou a escrita de cartas que apresenta não apenas o lamento ao “adeus” 

anunciado, mas revela a preocupação do leitor quanto aos rumos da política no Brasil, já que 

as lideranças civis foram marginalizadas do campo político.  

 Dom Lourenço, diretor do Colégio São Bento do Rio de Janeiro, escreveu a Lacerda 

sobre o “Adeus às armas”. 

Acabei de ler o seu “Adeus às armas”. Quero dizer-lhe alguma coisa, mas não sei 

bem o que é. Minha estima e confiança, meu aplauso de brasileiro, mais que de 

amigo, pelo bom combate nobremente travado, minha esperança de que a 

história dos dias futuros de nossa Pátria seja capaz de convencê-lo a retomar as 

armas. O seu “adeus” é, de certo modo, o nosso adeus, pois todos estamos sem 

saber como contribuir, politicamente, para o bem do Brasil. Não é tanto pela 

falta do direito de votar que me dá a impressão de que somos “despedidos” da 

participação na vida pública, mas a sensação de que o grupo que assumiu o 

governo está longe de nós, desligado de nós, desinteressado por nós, tratando-

nos como menores. (...) Do lado dos homens públicos, nunca sentimos tão 

asperamente o deserto de homens em que vivemos; do lado do povo, nunca ele 
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esteve mais despreparado, ou melhor, mais perturbado para exercer sua função 

na construção da democracia. Pobre terra em que o governo, em lugar de educar 

o povo e criar-lhe condições para o exercício livre e lúcido da escolha de seus 

dirigentes, torna uma eleição sinônimo de calamidade pública. (Carta de Dom 

Lourenço para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 4 de julho de 1966. Arquivo 

Carlos Lacerda) 

 

 Havia um sentimento de desesperança quanto ao futuro político brasileiro. A 

percepção do distanciamento do governo com o povo é a constatação de que os dois partidos 

criados (ARENA, governo, e MDB, oposição) a partir de um ato complementar do Executivo 

em nada representavam a população. Esse distanciamento provocava incerteza quanto ao 

futuro político do país.  

 Mabel E. Lisboa, considerando-se “amiga anônima” e acompanhando os escritos de 

Lacerda desde os tempos de “Correio da Manhã
70

”, expressou sua melancolia ao ler o “Adeus 

às armas”. A missivista lamentava o não aproveitamento de Lacerda na política. 

Foi com profunda melancolia e preocupação que li seu “Adeus às armas”. 

Melancolia pelo vazio que seu silêncio traz, habituados que estávamos  nós, seus 

amigos anônimos a manter viva a chama da esperança através de seus artigos. 

(...) Melancolia pela constatação da mediocridade do meio ambiente que não 

soube e não quis utilizar sua experiência, seu testemunho, sua contribuição para 

a feitura de um Brasil maior. (...) E além da melancolia, preocupação: qual será 

nosso futuro como nação e como indivíduos; em que regime viverão nossos 

filhos? (Carta de Mabel E. Lisboa para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 4 de 

julho de 1966. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Mesmo após o término do seu mandato na Guanabara e não se inserindo no 

bipartidarismo imposto ao campo político, as palavras de Lacerda eram lidas e despertavam 

nos seus leitores o reconhecimento da sua liderança marginalizada por aqueles que tomaram o 

poder em 1964. O missivista lamenta não apenas a “despedida” de Lacerda da escrita de 

artigos, mas reconhece a sua ausência no campo político e o vazio que sua ausência estava 

provocando.  

 Percebe-se também que o movimento de 31 de março trouxe esperanças, mas, com o 

passar do tempo, foi frustrando quem confiou na “revolução”. A missivista acima escreve 

sobre a “oportunidade, talvez única de tornar o Brasil uma grande nação”. Como Lacerda se 

apresentou como candidato presidencial da “revolução”, a construção deste Brasil passaria 

pelo mandato presidencial de Lacerda. Não é mais o reconhecimento da liderança, mas sim a 

ausência dessa liderança que poderia colaborar na construção de um país melhor. As cartas 

mostram o reconhecimento dessa ausência e a desconfiança dos políticos que aderiram ao 

bipartidarismo.  
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 João José Silva, se descrevendo como “homem sem cultura e pouco inteligente”, 

escreveu a Lacerda lamentando o “Adeus às armas” e criticando os “vermes” que habitavam a 

política brasileira naquele momento. 

Acabei de ler comovido e indignado (indignação não contra V. Excia, e sim 

contra os “vermes” que infestam a vida pública brasileira) o vosso último artigo 

no D.N. “Adeus às armas”. É o cúmulo da traição, que estes “vermes” (que 

dominam a atual “política” brasileira), tenham colocado em ostracismo um líder 

do quilate de V. Excia. Um país como o Brasil, pobre de líderes autênticos em 

vez de prescindir (por inveja, dos sub-homens que nos infelicitam) , de um líder 

como V. Excia deveria exigir (grifo do missivista) a Vossa presença na vida 

pública. A nossa amada Pátria é desgraçada, pelos seus próprios filhos, que 

escolherem numa seleção negativa, os piores homens para dirigi-la. (Carta de 

João José Silva para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 3de julho de 1966. Arquivo 

Carlos Lacerda) 

 

 Em seu depoimento, Lacerda (1978, p.355) reconheceu o prejuízo do afastamento das 

lideranças civis pelos militares que tomaram o poder. 

Agora, não acho que o mais grave tenha sido as cassações. Acho que o mais 

grave foi o que a Revolução fez para manter o simulacro da legalidade e para 

manter no poder político do país o que passou a se chamar de “classe política” 

(...) Para tudo isso foram afastadas as lideranças – boas ou más, conforme a 

orientação de cada qual -, mas as lideranças autênticas que o país tinha. Não há 

dúvidas de que o João Goulart representava uma grande área da população do 

povo brasileiro; não há dúvida de que o Juscelino (Kubitschek) representava uma 

grande área; não há dúvida de que vários outros também, e não há dúvida de que 

eu representava uma certa área. E forma mantidas no poder político, não só 

através de nomeação de governadores – mas através dessa forma artificial feita 

por decreto -  os dois partidos (ARENA e MDB) – foram mantidas as mesmas 

oligarquias políticas que haviam levado o país a este estado de atraso político, 

econômico, social e cultural em que ele se encontra.  

 

 O reconhecimento da ausência de lideranças política autênticas no campo político 

despertou em Lacerda a necessidade de atuar novamente na política em busca de uma solução 

para resolver essa crise já percebida pelo missivista. O AI-2 fechou o espaço para a livre 

movimentação de lideranças políticas como aquelas marginalizadas. A principal característica 

de Lacerda era justamente essa liberdade que lhe garantia a tomada de decisões 

independentemente das vontades do partido político e até de aliados. 

 Na organização da Frente Ampla, partiu de Lacerda a articulação com seus antigos 

adversários como os ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart, cassados e morando 

no exílio. O fato de ainda possuir direitos políticos permitiu essa articulação.  

 A Frente Ampla foi organizada para resgatar o poder civil que foi sobreposto pelo 

poderio militar, fortalecido desde a tomada do poder em 1964. Lacerda (1966, p.78) afirmou 

sobre isso no artigo “O que há por trás da Frente”. 

(...) um entendimento era útil e necessário ao país, para salvar o poder civil, não 

com ideia de coloca-lo contra as Forças Armadas, mas com ideia de impedir que 
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as Forças Armadas se colocassem contra ele, substituindo-se a ele e criando no 

país, portanto, o indesejável choque entre militarismo e antimilitarismo.  

 

 A aproximação de Lacerda com Kubitschek e Goulart provocou as mais variadas 

reações tanto de apoio como de rejeição. O coronel Ferdinando de Carvalho escreveu 

criticando tal aproximação por não considerar Goulart no mesmo patamar político de Lacerda 

para realizarem uma aliança política. Além disso, o missivista via nos dois ex-presidentes o 

retorno dos “aproveitadores” depostos pela “revolução”. 

Não se me afigura que sejam, nas circunstâncias atuais, Jango e Juscelino líderes 

prestigiosos em condições morais de ombrear-se com o sr. numa campanha de 

mobilização de massas para uma tarefa construtiva no rumo de metas 

reconhecíveis e indiscutíveis. Eles sempre foram prestidigitadores políticos, na 

realidade, “figuras-de-proa”, “testas de ferro” de grupos de aventureiros e 

aproveitadores, presidentes de honra de sociedades parasitárias que, em comum 

acordo, como um verdadeiro truste, exploravam o país. (...) Se esta gente decaída 

sair de seus esconderijos, espanar a poeira da roupa e retornar ao cenário, então 

Castello Branco terá completado a sua obra em uma revolução que só durou dois 

dias. (Carta de Ferdinando de Carvalho para Carlos Lacerda. Rio de Janeiro, 25 

de setembro de 1966. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

  Apesar do lacerdismo ter sido abalado pela Frente Ampla e de perder o apoio de 

seguidores que o acompanharam durante longos anos, Lacerda recebeu cartas de apoio ao 

entendimento com antigos adversários tendo em vista a ausência de lideranças políticas 

autênticas. José Goes Filho escreveu a Lacerda colocando-se a disposição para trabalhar em 

prol da frente. 

Consoante às diretrizes que ordenas a “Frente Ampla”, por ser, de há muito, 

grande admirador de V. Excia, e ainda ouvir assiduamente os magníficos 

pronunciamentos que, inigualavelmente V. Excia profere, faço uso da própria 

ocasião para apresentar meus aplausos ao movimento que V. Excia organizou, 

colocando-me à inteira disposição de V.Excia, sem nenhum outro fim se não o 

de colaborar no processo de redemocratização do país, sob a liderança de V. 

Excia ou de quem V. Exia ordene. (Carta de José Goes Filho para Carlos 

Lacerda. Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1967. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Analisando essas missivas podemos perceber que quem escreve para Lacerda 

concorda com as críticas feitas ao governo Castello Branco e que uma solução à crise 

sucessória era necessária, mas o meio escolhido pelo ex-governador é que gerou controvérsia. 

De um lado tinham aqueles que viam na Frente Ampla o retorno dos políticos que foram 

depostos após o golpe de 1964 e de outro lado, os que consideravam tal aproximação a única 

forma de garantir o retorno da democracia ao Brasil, isto é, a realização de eleições 

presidenciais.  

 Contudo, desde a organização da frente, Lacerda deixou claro que não se cogitava 

retornar o quadro político anterior ao golpe. Isso se deve ao fato de sua articulação envolver 

políticos cassados pelos militares ou que respondiam a IPM (Inquérito Policial Militar). 
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Reforçar a tese de que a Frente Ampla não admitia o retorno pré-golpe objetivava preservar as 

lideranças dela participantes e acalmar o meio militar, que já se agitava por não concordar em 

ver o líder civil como Lacerda se aliar com adversários do passado. A questão não estava no 

retorno ao passado ou no resgate de quem foi banido, mas sim reforçar a representatividade 

das lideranças políticas, como escrito no primeiro manifesto da Frente Ampla, logo após o 

encontro de Lacerda com Kubitschek em Lisboa (Portugal). No manifesto publicado logo 

após o encontro, lê-se: 

Em nome do povo brasileiro vimos apresentar o protesto e a reivindicação que 

ele merece e exige. Representamos correntes de opinião que, juntas, reúnem a 

maioria do povo. Representamos, também, instituições que, perante a História 

encarnamos pela mão do povo. Defendemos o voto e a lei, em função da ânsia de 

liberdade e o progresso social, cultural e econômico que caracteriza o Brasil 

moderno no mundo em mudança (Lacerda, 1966, p.63).  

 

 A articulação da Frente Ampla se deu durante a primeira sucessão presidencial do 

regime militar. Em 15 de março de 1967, Castello Branco transferiu a faixa presidencial para 

o marechal Arthur da Costa e Silva. Diferentemente do prometido em abril de 1964, Castello 

não transmitiu o poder ao civil eleito em outubro de 1965 e nem após a realização de eleições 

presidenciais diretas.  

 A aproximação de Lacerda com Kubitschek gerou a troca de cartas entre os dois até a 

morte do ex-presidente em 1976. Ao escrever de Nova York, o ex-presidente responde a carta 

enviada por Lacerda. Durante a pesquisa não tivemos acesso à ela, mas pela escrita da 

resposta percebe-se que os missivistas discutem a necessidade de construir um ambiente 

favorável ao governo Costa e Silva. O fortalecimento da Frente Ampla, que Kubitschek 

chama de “movimento”, garantiu a tranquilidade aos líderes para que aguardassem os 

primeiros passos do novo presidente. Ao contrário da posse de Castello quando solicitou uma 

missão no exterior sem nem ao menos aguardar as primeiras providências do primeiro 

governo pós-golpe, Lacerda decidiu aguardar se o segundo governo militar cumpriria a 

promessa de abertura política.  

O que motivou o nosso Movimento? A grave preocupação de ajudar a 

restabelecer no Brasil a paz política e o desenvolvimento, o que só seria possível, 

através da restauração da democracia. (...) Acredito que nós deveríamos, a partir 

de agora, ir providenciando as medidas necessárias, de acordo com a legislação 

que disciplina a firmação dos Partidos. A tarefa mais difícil, talvez seja depois da 

posse do novo presidente. O período de expectativa vai se prolongar por algumas 

semanas ou meses, e muita gente ficará aguardando o desdobramento dos 

acontecimentos, antes de se definir. (...) Estamos assistindo à rápida geração de 

um grande Movimento que não nasceu para combater ninguém, mas sim para 

criar uma atmosfera que facilite ao Brasil, a volta do regime democrático e ao 

estabelecimento de um ambiente de paz indispensável à retomada do 

desenvolvimento. (...) As esperanças que cercam o novo presidente aumentam-

lhe muito as responsabilidades. (...) E não encontrei ainda nenhuma discrepância 
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a respeito da esperança do que todos aguardam, o advento do novo governo. 

(Carta de Juscelino Kubitschek para Carlos Lacerda. Nova York, 7 de março de 

1967. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Esta esperança com o governo Costa e Sila contrasta com a historiografia que o analisa 

a partir dos atos violentos contra a oposição, principalmente em meados de 1968, o que não 

significa que estamos negando a violência praticada por esse governo. Nos dias que 

antecederam à sua posse, como mostra a carta de Kubitschek, tinha-se a impressão entre os 

líderes políticos marginalizados de que o novo governo poderia reabrir as portas do campo 

político fechado por Castello Branco. Essa esperança é que anima tanto Lacerda como o ex-

presidente a pensarem inclusive em criar um novo partido
71

 além dos dois já existentes.  

 Sobre o editorial publicado no dia 5 de outubro de 1967 no Estado de São Paulo que 

informava a respeito da reunião entre o presidente Costa e Silva e políticos da ARENA com a 

finalidade de enfrentar a Frente Ampla, Lacerda escreveu a Júlio de Mesquita a respeito dessa 

reunião e propondo a divulgação da sua proposta de que, caso os arenistas consigam do 

presidente o cumprimento das promessas de retorno das eleições diretas, devolução do salário 

retido pela inflação e preparação para a devolução do país ao poder civil, se retiraria da Frente 

Ampla e da vida pública (novamente).  

Não ambiciono mais do que cumprir até o fim o meu dever. A participação que 

tive, e não nego, em vários episódios da Revolução Brasileira, é que me obriga, 

precisamente, a lutar para que o mais recente, o de 1964, não seja uma impostura 

e um pretexto para lançar o país num regime degradante e grotesco, como o que 

resultou do golpe de 1964. (...) Peço transmitir ao governo esta proposta que, em 

caráter pessoal, sem nem sequer consultar – para não constrange-los – os demais 

componentes da “Frente Ampla”, que de nenhum modo ficam obrigados por esta 

decisão. Formulem a Arena e o MDB, essas propostas ao governo de cujo regime 

promanam tais entidades políticas, e aceite o governo tais propostas, acima 

definidas, poderei deixar, como foi minha intenção, a vida pública. Deixo-a a 

quem saiba prever melhor e prover com mais visão e cuidado, o futuro deste 

país. Não falta quem saiba e quem queira. (Carta de Carlos Lacerda para Júlio de 

Mesquita. Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1967. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Percebendo a ofensiva da ARENA contra a Frente Ampla, Lacerda, atuando de forma 

isolada conforme na carta acima, decidiu manifestar-se para mostrar à opinião pública – via O 

Estado de São Paulo porque o seu acesso aos meios de comunicação foi barrado pelo governo 

– que as propostas de abertura política e restauração econômica não eram somente do partido 

do governo. A Frente Ampla já elencara tais itens o que dependia apenas da aceitação e 

execução do presidente. Os arenistas não estavam apresentando nenhuma novidade, mas sim 

algo já proposto. Além disso, pela leitura da missiva, percebe-se a tentativa de Lacerda em 

mostrar que as intenções da Frente Ampla estavam influenciando as ações (e as reações) do 

                                                           
71

 Logo após a publicação do AI-2, políticos ligados a Lacerda tentaram formar o PAREDE (Partido da 

Restauração Democrática), mas a tentativa foi barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral.  



  

103 
 

partido governista. Mesmo marginalizado politicamente, Lacerda recordou a sua participação 

na “revolução” e, novamente, denomina o movimento de março de 1964 como golpe. Quando 

ainda estava no campo político, a “revolução” mantinha uma unidade. Já fora desse campo, 

Lacerda vê o 31 de março como um golpe.  

 Por mais que expressasse o desejo, dificilmente Lacerda sairia da vida pública. Entre 

os anos de 1967 e 1968, ele estava em constante viagem aos Estados Unidos participando de 

conferências em universidades para falar sobre a situação da América Latina no final daquela 

década. Era também convidado por câmaras municipais a fazer palestras cujo assunto 

principal era a política nacional. 

Atendendo ao que foi requerido pelo vereador Antônio Carlos de Oliveira, vimos 

prazeirosamente (sic), à presença de Vossa Excelência, consultá-lo a respeito da 

possibilidade de vir à Uberlândia realizar uma conferência no recinto da Câmara 

Municipal, abordando o momento político nacional (Carta de João Pedro Custin 

para Carlos Lacerda. Uberlândia, 8 de abril de 1968. Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Como anotação externa à carta, há a sigla “F.A.”, que quer dizer “Frente Ampla”. Ou 

seja, o “momento político nacional” a ser abordado por Lacerda seria a organização das 

lideranças civis marginalizadas pelo retorno da democracia no país.  

 A precaução de Lacerda em propiciar um ambiente favorável para a posse de Costa e 

Silva bem como a intenção de não interferir no diálogo entre ARENA e governo sobre pontos 

que coincidiam com os da Frente Ampla provocaram a publicação na imprensa de suposta 

aproximação de Lacerda com o governo Costa e Silva. Na carta escrita a Sandra Warner, 

responsável pela organização das suas palestras nos Estados Unidos, Lacerda colocava em 

questão sua provável indicação para algum cargo público no segundo governo militar. 

Na eventual indicação para algum cargo oficial pelo governo brasileiro, eu acho 

que não deveria cobrar honorários para falar assuntos que fariam parte das 

obrigações dessa nomeação. Nem acho que a Wilde World Bureau
72

 deva ser 

prejudicada por isto. Neste caso, o que faremos? Por favor, acredite que é apenas 

uma hipótese e que pode ou não acontecer. (Carta de Carlos Lacerda para Sandra 

Warner. Rio de Janeiro, 4 de maio de 1967. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 A preocupação em garantir um ambiente favorável para a posse e as primeiras ações 

do governo Costa e Silva por parte de Kubitschek se justifica pela sua condição de cassado 

pelo regime em vigor, o que exigia cautela e evitar qualquer provocação, principalmente no 

meio militar. Mas a carta acima mostra que Lacerda aguardava uma indicação no governo que 

estava se iniciando. Tendo ainda direitos políticos, poderia exercer algum cargo público. Por 

outro lado, pelas atividades na Frente Ampla, o nome de Lacerda não era bem visto por 

aliados do governo. Não se podem esquecer suas pretensões presidenciais e a indicação a um 
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cargo público sem passar pelo crivo eleitoral colocaria em cheque todo o discurso de Lacerda 

feita até aquele momento.  

 O desenrolar do ano de 1968 marcou a radicalização do combate entre o governo e a 

oposição, que se fazia principalmente nas ruas por meio do movimento estudantil
73

. O 

discurso do deputado do MDB, Márcio Moreira Alves, provocou reações no meio militar 

pressionando o presidente Costa e Silva a fechar ainda mais o regime. A não aprovação da 

licença solicitada pelo governo para cassar o mandato de Moreira Alves foi uma indicação de 

que o governo não poderia contar com o apoio dos arenistas no Congresso e que agiria à 

revelia do parlamento.  

 Lacerda escreveu ao deputado emedebista Mário Covas sobre a atitude do governo 

contra o Congresso. Ele se recordou da tentativa do governo Kubitschek (1956-1960) em 

cassar o seu mandato de deputado federal por meio de licença.  

No exercício do mandato não há crime. Se o deputado se excede verbalmente ou 

de modo, no exercício do seu mandato, cabe às Câmaras e a ninguém mais coibi-

lo pela ação dos seus pares, representantes do povo. As Forças Armadas estão 

sujeitas à crítica como toda instituição, justa ou injusta. (...) Tenho certeza de que 

a grande maioria das Forças Armadas não devia fechar o Congresso e nem lançar 

o país numa ditadura completa por causa de um discurso de um deputado. Seria 

amputar uma perna porque dói um calo. Mais uma vez, os que só sabem subir ao 

poder e nele prosperarem e se justificar à custa de expedientes anti-democráticos 

procuram explorar incidentes para assegurar sai presença no poder. (Carta de 

Carlos Lacerda para Mário Covas. Rio de Janeiro, 17 de outubro de 1968. 

“Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 Em outubro de 1968, a Frente Ampla já estava fechada, mediante portaria do ministro 

da Justiça, Gama e Silva. A ação política de Lacerda estava se limitando a cada dia que 

aumentava a crise político-militar. A alternativa encontrada foi apoiar os deputados que se 

manifestaram contra a interferência do governo no Congresso como na carta acima.  

 Costa e Silva, acuado pela ala militar radical, publicou o Ato Institucional número 5, o 

mais violento do regime, restringindo as liberdades individuais e fechando o Congresso 

Nacional por quase um ano. No dia seguinte à publicação do ato, Lacerda foi preso em seu 

apartamento. No dia 30 de dezembro daquele ano, os seus direitos políticos foram cassados 

por dez anos. A justificativa para tal ato foi a de que Lacerda estava quase “dividindo a 

revolução”. Apoiador de golpes e intervenções militares, Carlos Lacerda perdeu seus direitos 

políticos e foi banido definitivamente da política pelo regime que ajudou a construir e pelos 

militares que incitou a agir. 
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3.4) O “fim” do lacerdismo 

 A prisão e posterior cassação dos direitos políticos de Carlos Lacerda colocou um fim 

ao fenômeno político chamado lacerdismo, iniciado nos anos 1950 quando o jornalista e 

deputado federal fazia sua campanha contra presidentes pregando a moralidade na política e a 

criação de um regime de exceção para a realização de reformas que abolisse os resquícios da 

ditadura do Estado Novo (1937 – 1945).  

Pois vi, com assombro, que até um amigo como você desconhecia o que se 

passou comigo no dia seguinte do AI-5. Neste caso, tinham razão meus filhos 

quando, afinal permitida as visitas da família, me diziam que era um sacrifício 

inútil a greve de fome pois ninguém sequer saberia. E Maurício, meu irmão, que 

sempre diz coisas sérias em tom de sátira, quando no mesmo propósito de me 

convencer a desistir daquela resistência, disse-me: “Te conheço, sei que ninguém 

impedirá o que você resolveu fazer. Mas quero te lembrar que é inútil agir como 

personagem de Shakespeare na terra de Dercy Gonçalves”. (Carta de Carlos 

Lacerda para André Faria Pereira Filho. Rio de Janeiro, 7 de julho de 1972. 

Arquivo Carlos Lacerda) 

 

 Lacerda reconhece o seu “assombro” por um interlocutor tão próximo à ele não saber 

dos detalhes da sua prisão ocorrida quatro anos antes. Ou seja, nesse intervalo de tempo, a 

prisão de Lacerda ainda não era sabida por várias pessoas, inclusive as que lhe eram 

próximas. Deve-se levar em consideração a censura a que a imprensa foi submetida após o 

AI-5. Percebendo o desconhecimento do amigo sobre o que aconteceu na Penitenciária Frei 

Caneca em 14 de dezembro de 1968, Lacerda usou da missiva para recordar aquele momento, 

procurando tornar presente o que foi impedido de ser publicado.  

 Na prisão, Lacerda escreveu à família justificando a greve de fome. A missiva 

expressa o ressentimento de quem participou do início do regime que desencadeou para a 

violência que não o poupou. Era o lamento de quem se via marginalizado, impossibilitado de 

alcançar a Presidência da República e fora preterido por políticos “mesquinhos”. Desprovido 

da palavra e da ação, o último recurso encontrado por Lacerda era “a minha vida”. Ao 

contrário de Getúlio Vargas, que sacrificou a vida em 1954, Lacerda poderia intentar tal 

sacrifício, mas, como o próprio irmão Maurício falou: “Carlos, os jornais não estão noticiando 

nada disso; há um sol maravilhoso e está todo mundo na praia; ninguém está tomando 

conhecimento disso! Você vai morrer estupidamente” (Dulles, 2000, p.571).  

Não pude lutar pelas armas. O comportamento imaturo de casta, menos do que 

patriotas, de donzelas ofendidas, com que os espertos levaram os oficiais a 

reagirem a uma provocação, dos políticos, não os deixou sequer raciocinar. 

Agiram por instinto, desprezaram a razão. E permitiram, entre tantos erros e 

crimes, a suprema covardia, injustiça e mesquinharia que são estas prisões, esta 

orgia de arrogância e de estupidez. Pois bem: se eles juraram defender o Brasil, 

também eu tenho esse juramento. E se já não posso defender este povo, mães e 

filhos como vocês, pela palavra, que é a minha arma, pela a ação, que é a minha 

vocação, defendo-o como posso, com a única coisa que me resta: a minha vida. 
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(Carta de Carlos Lacerda para sua família. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 

1968. “Minhas cartas e as dos outros”) 

 

 O AI-5 marcou o fim da marginalização política de Carlos Lacerda. Os militares 

tentaram tutelá-lo desde o golpe quatro anos antes, mas Lacerda rejeitou tal tutela ao buscar 

agir de acordo com os seus projetos políticos e interesses. Somente com a cassação dos seus 

direitos políticos no final de dezembro de 1968 é que os militares conseguiram não somente 

fechar as portas do campo político para Lacerda como ampliar o fosso entre a população e o 

governo.  

 Na condição de cassado, Lacerda teve que ressignificar sua trajetória de vida atuando 

na área editorial. O líder construído na Guanabara, o candidato presidencial que se via 

preparado para chegar à Presidência como consequência da “revolução”, terminou sua vida 

cumprindo a promessa feita quando saiu do Palácio Guanabara: ganhar a vida. Para tanto, 

tornou-se editor e manteve-se às raias da política. Nunca a abandonaria, mas a faria pelos 

livros, mas essa é outra história.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 “Mas, às vezes, general, a gente morrendo também presta serviço. O senhor, como 

militar, sabe disso. Cada um, general, cumpre o seu dever como pode. E os civis também 

sabem morrer
74

”. Dessa forma, Carlos Lacerda respondeu, por telefone, ao pedido do General 

Humberto de Alencar Castello Branco para que abandonasse o Palácio da Guanabara em 31 

de março de 1964, quando as tropas do General Olympio Mourão chegavam ao Rio de 

Janeiro, desencadeando o golpe que depôs João Goulart da Presidência da República. Lacerda 

sairia do Palácio da Guanabara apenas no ano seguinte, já rompido com o presidente Castello 

Branco. Como vimos neste trabalho, antes do golpe completar seu primeiro aniversário, 

Lacerda expôs a sua contrariedade com os rumos do governo Castello.  

 As trajetórias do movimento de 1964 e de Lacerda assemelham-se pela ruptura. O 

movimento pretendia romper com o passado ligado ao governo deposto. Lacerda, como 

primeiro governador da Guanabara, rompia com o passado de “demolidor de presidentes” 

apresentando-se como “construtor de Estado”. Vários aliados do movimento não mantiveram 

tal apoio durante os governos subsequentes por conta da violência contra os opositores – que 

já era percebida nos primeiros meses pós-golpe - e pela permanência dos militares no poder, 

contrariando compromisso de devolver o poder ao civil eleito em outubro de 1965. Lacerda 

era candidato presidencial para essas eleições e julgava ter consigo o apoio dos diretórios 

regionais da UDN (União Democrática Nacional). Contudo, a prorrogação do mandato de 

Castello Branco trouxe a UDN para o governo, afastando Lacerda e a possibilidade de 

obtenção de apoio ao seu projeto político.  

 Lacerda rompeu com a elite civil-militar quando apegou à sua candidatura 

presidencial. Neste trabalho, acompanhamos praticamente passo a passo, como se deu essa 

ruptura já que Lacerda não escondia nas missivas aos seus interlocutores o ressentimento por 

ter sido marginalizado tanto pelo governo Castello como pelos correligionários udenistas. 

Escrevendo para a revista Manchete após a sua saída do governo da Guanabara, Lacerda 

(2001, p. 81) afirmou: 

Nesta fase da vida me preocupa saber que, no passar do tempo, talvez a minha 

oportunidade de ser Presidente da República – cargo para o qual me preparei, 

venha quando a saúde já não me ajudar e as disposições do espírito se recusarem 

as do corpo. Isto que alguns chamam a minha ambição, para esconder a sua, é 

apenas a consciência de uma tarefa a executar, de uma séria missão a cumprir – 

que talvez seja apenas a de ser um bom avô, envelhecendo em paz. Preocupa-me 

menos saber se vou ou não vou ser presidente, o que parece improvável a muitos 
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amigos, mas não aos inimigos, do que saber se ainda estarei em condições de ser 

o que um presidente, no meu entendimento, deve ser.  

 

 Lacerda sentia-se preparado para ser presidente pelo reconhecimento nas missivas da 

modificação na sua imagem, a de “construtor de Estado”. Contudo, não bastava o candidato 

sentir-se preparado. O campo político era hostil à sua candidatura. Os udenistas rumaram para 

o apoio ao governo em detrimento ao projeto lacerdiano. 

 A militarização da política efetivou-se no final de 1965, quando o governo Castello 

decretou o AI-2, que extinguiu os partidos políticos e restringiu o papel da oposição. Dessa 

forma, a ação de Lacerda, que logrou êxito enquanto teve espaço para agir independentemente 

das orientações partidárias, enfraqueceu-se. A única oposição que lhe pareceu possível foi a 

aliança com antigos adversários como Juscelino Kubitschek e João Goulart. Essa 

aproximação foi efetivada pelo fato de Lacerda reconhecer-se um líder nacional 

marginalizado e com representatividade eleitoral como os dois ex-presidentes.  

 A novidade deste trabalho é o epistolário lacerdiano. Por meio desse, pudemos 

perceber a ação de um líder civil, que apoio o golpe de 1964, mas se opôs quando o seu 

projeto político foi obstruído pela elite civil-militar. As cartas possibilitam mapear a ação 

política de Lacerda num contexto de instabilidade e com forte interferência militar.  

 No Arquivo Carlos Lacerda, encontram-se cartas relativas ao Lacerda empresário – 

outra faceta a ser desvendada -, quando fundou a Editora Nova Fronteira, logo após sua saída 

do Palácio da Guanabara. Ou seja, sua experiência administrativa fundamentou seu projeto de 

ser presidente da República como também pautou a organização da editora. Apesar de 

marginalizado politicamente, Lacerda procurou organizar a sua sobrevivência sem depender 

da política, o que não significava evitar posicionamentos sobre política. Na década de 1970, já 

cassado, Lacerda escreveu, entre outros assuntos, sobre política.  

 Lacerda reconhecia a sua condição de momento. Reconheceu-se candidato 

presidencial, líder político marginalizado e empresário afastado da política pelo governo que 

ajudou a construir. São facetas que se complementam, sobrepondo-se umas às outras na 

medida em que o contexto é favorável ao seu personagem.  

 Para este trabalho, interessou-nos o Lacerda que foi golpista, mas que foi golpeado; o 

“demolidor de presidentes” que foi demolido sem ser presidente. O epistolário mostra a 

euforia pelo êxito do golpe, o que significaria a derrota do comunismo infiltrado no governo 

Goulart, se dissolvendo em cada carta e transformando-se em críticas, ressentimentos e 

tentativas de se reverter à militarização da política. Se começamos essas considerações 

mencionando uma conversa telefônica entre Lacerda e Castelo Branco, de que os civis sabiam 



  

109 
 

morrer, convém retomar uma fala do seu irmão Maurício, citada no capítulo 2, enquanto 

Lacerda fazia greve de fome na prisão – um “sacrifício” que ninguém ficaria sabendo -, em 

1968: “Te conheço, sei que ninguém impedirá o que você resolveu fazer. Mas quero te 

lembrar de que é inútil agir como personagem de Shakespeare na terra de Dercy Gonçalves”.  
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