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Apre sen ta ção

Ma nhã de 25 de agos to de 1961. Jâ nio Qu a -

dros re nun cia ao car go de pre si den te da Re pú bli -

ca Fe de ra ti va do Bra sil. A re da ção de sua

car ta-re nún cia não in di ca va de modo di re to os re -

a is mo ti vos de tal de ci são. “For ças ter rí ve is le van -

tam-se con tra mim”, tre cho de sua car ta,

re pre sen ta o ápi ce do es pí ri to in cóg ni to que a po -

pu la ção bra si le i ra da épo ca te ria de ab sor ver. Ru -

mo res pa i ra ram como nu vens ne gras so bre o solo

bra si le i ro. De fato, os pres sá gi os não eram nada

bons. Se es tas “for ças ter rí ve is” não po di am ser

re ve la das, não era di fí cil su ben ten der que Jâ nio

so fre ra al gum tipo de in ti mi da ção. Esta re nún cia

não ti nha uma voz pró pria e ori gi nal. Mu i tos bra si -

le i ros des con fi a ram de ime di a to.

João Gou lart, o Jan go, en tão vice-pre si den te 

da Re pú bli ca, en con tra va-se em vi a gem ofi ci al à

Chi na e por esta ra zão, como as si na la va a Cons ti -

tu i ção Fe de ral, na au sên cia do vice-pre si den te, o

pre si den te da Câ ma ra de De pu ta dos, Ra ni e ri

Maz zil li, as su mia a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Até

aí se cum pri ra a le ga li da de. Po rém, a pers pi cá cia – 

para além da sim ples des con fi an ça – de quem cir -

cu la va nos bas ti do res po lí ti cos in di ca va que se ar -

qui te ta vam ou tros in te res ses. A pos se de Maz zil li

era con ve ni en te para um gol pe mi li tar que se

anun ci a va. Jan go já es ta va ame a ça do de as su mir

o car go de pre si den te da Re pú bli ca. Aliás, ha via

mais: Jan go es ta va ame a ça do de re tor nar ao Bra -

sil. Com isto sur gia tam bém a ne ces si da de de uma 

res pos ta mo ral. Foi esta ini ci a ti va de res pos ta que

Le o nel Bri zo la, en tão go ver na dor do Rio Gran de

do Sul, li de rou sem he si tar em mo men to al gum.

Bri zo la ar ti cu lou uma ação de re sis tên cia –

que fi ca ria co nhe ci da como Cam pa nha da Le ga li -

da de – para que se fi zes se cum prir o que cons ta va

na lei. Nes se sen ti do, in vo cou ci vis e al guns mi li ta -

res a jus ti fi ca rem a con di ção do Bra sil como re pú -

bli ca de mo crá ti ca. Sem dú vi da, tra ta va-se de uma 

ques tão de jus ti ça a um ci da dão – no caso, Jan go

–, mas, so bre tu do, à na ção in te i ra.

A Cam pa nha da Le ga li da de ti nha de cri ar

for ças para, com efe i to, se in sur gir con tra os de -

se jos dos prin ci pa is co man dan tes do apa re lho

mi li tar. Era ne ces sá rio que se tra vas se uma luta

de ide a is e de ima gi ná ri os, uma vez que um con -

fron to bé li co se ria lar ga men te des pro por ci o nal.

Tan to os pro nun ci a men tos pú bli cos de Bri zo la

quan to seus te le fo ne mas se cre tos ti nham de des -

per tar nos ci da dãos bra si le i ros o po ten ci al da co -

ra gem, da fi bra e da dig ni da de. Era pre ci so que

as cons ciên ci as pe le jas sem. Nes se sen ti do, mu i -

tas vir tu des es ti ve ram im plí ci tas sob o sim ples jar -

gão de se bus car o cum pri men to da lei. Por isso,

o lema de so men te ace i tar vi ver uma vida que

pu des se ser vi vi da com ple na dig ni da de fa ria de

Bri zo la al guém a ser ama do por uns e odi a do

por ou tros.

Após al guns dias car re ga dos de in cer te zas, a

cam pa nha ob te ve êxi to. Jan go as su mia, en fim, o

car go de pre si den te da Re pú bli ca, em bo ra ti ves se

se ren di do às con di ções im pos tas de mu dar o sis -

te ma de go ver no. Bri zo la acon se lhou Jan go a não 

ace i tar o re gi me par la men ta ris ta, pois isso tor na ria 

sua go ver nan ça vul ne rá vel. Mas Jan go ale ga va

que se pre o cu pa va em evi tar ba nho de san gue no

país. Esta di fe ren ça tra ça os per fis dis tin tos des tas

duas per so na li da des po lí ti cas. His to ri ca men te,

isso fa ria com que o ima gi ná rio po pu lar ten des se

a as so ci ar a fi gu ra de Jan go à pu si la ni mi da de. Vis -

to por esse viés, o ges to de Jan go con tra di zia su til -

men te a luta li de ra da por Bri zo la con tra a apa tia

po lí ti ca e o com por ta men to re sig na do. Po rém, se -

ria uma le vi an da de des con si de rar as ra zões de

Jan go, as qua is o pró prio Bri zo la, mes mo de cep -

ci o na do, res pe i tou.
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No es for ço de man ter viva a dis cus são dos di -

fe ren tes sig ni fi ca dos de cor ren tes des se ce ná rio

po lí ti co e so ci al bra si le i ro, o Insti tu to Hu ma ni tas

Uni si nos – IHU apre sen ta a 40ª edi ção dos Ca der -

nos IHU em for ma ção, in ti tu la da Cam pa nha da

Le ga li da de: 50 anos de uma in sur re i ção ci vil. Aqui 

es tão re u ni das al gu mas en tre vis tas con ce di das à

equi pe de jor na lis mo do IHU, nas qua is se fala so -

bre a vida des tes dois bra si le i ros que fo ram Bri zo la 

e Jan go e do mo vi men to es sen ci al ao es pí ri to de -

mo crá ti co que es tes pro ta go ni za ram. À Cam pa -

nha da Le ga li da de fica o re gis tro de uma ou sa dia

ca paz de adi ar por três anos a exe cu ção de um

gol pe de Esta do. Seu exem plo con ti nua atu al, na

me di da em que tal vez vi va mos um mo men to po lí -

ti co ca ren te de ou sa di as. Iro ni ca men te, mes mo

sem im pe di ti vos for ma is, vi ve mos hoje a ex pe -

riên cia de um dis cer ni men to frá gil so bre o ver da -

de i ro al can ce de nos so po ten ci al po lí ti co. Nes se

sen ti do, é mu i to opor tu na a fra se de um dos en tre -

vis ta dos, o his to ri a dor Gun ter Axt: “O país não

está pro du zin do lí de res”.

Dr. Mar ce lo Le an dro dos San tos

Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU



“O Bri zo la é um mito na ci o nal”

Entre vis ta com Ta ba ja ra Ruas

Re fle tir so bre o ho mem que foi Le o nel Bri zo -

la é ain da bas tan te im por tan te para que pos sa mos 

en ten der a po lí ti ca e a his tó ria do Bra sil. Ele ti nha

uma gran de re le vân cia po lí ti ca, ten do sua vida

mar ca da pela his tó ria po lí ti ca bra si le i ra, como a

Re vo lu ção de 1923, que vi ti mou seu pai, até a ele -

i ção do pre si den te Lula, em 2003. Nas ci do no in -

te ri or do Rio Gran de do Sul, foi go ver na dor des te

es ta do e do Rio de Ja ne i ro. Fi cou pre so du ran te a

di ta du ra mi li tar por li de rar o mo vi men to da Le ga -

li da de, um mo vi men to de re sis tên cia à in ser ção

dos mi li ta res no go ver no do país. “O Bri zo la não

de i xou uma con cep ção teó ri ca da ação po lí ti ca.

Ele de i xou a me mó ria da sua ação po lí ti ca, do seu

modo de go ver nar, do seu je i to de tra tar po lí ti ca,

da sua in te gri da de e da sua luta”, con tou-nos Ta -

ba ja ra Ruas, co a u tor do li vro Um bra si le i ro

cha ma do Bri zo la (Por to Ale gre: Edi ção do au -

tor, 2007), es cri to com Sér gio Gon za lez, em en tre -

vis ta con ce di da por te le fo ne à IHU On-Line em

20 de de zem bro de 2007.

Ta ba ja ra Ruas é es cri tor e ci ne as ta. For -

mou-se em Arqui te tu ra, pela Uni ver si da de Fe de -

ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS). Entre 1971 e

1981 exi lou-se no Uru guai, Chi le, Argen ti na, Di -

na mar ca, em São Tomé e Prín ci pe e em Por tu gal.

Em 1999, cor re di giu com Beto Sou za, ro te i ri zou e

pro du ziu o lon ga-me tra gem Net to per de sua

alma, ba se a do em seu li vro ho mô ni mo. Entre

2002 e 2003, foi con sul tor es pe ci al da pro du ção

da mi nis sé rie A casa das sete mu lhe res. É au tor de

A Gu er ra dos Far ra pos (Por to Ale gre: L&PM

Qu a dri nhos, 1985), A ca be ça de Gu mer cin do

Sa ra i va (Rio de Ja ne i ro: Re cord, 1997) e Net to

per de sua alma (Rio de Ja ne i ro: Re cord, 2001).

IHU On-Line – Bri zo la é o per fil do ver da -

de i ro bra si le i ro?

Ta ba ja ra Ruas – Eu não sei se do ver da de i ro,

mas é o per fil de um bra si le i ro mu i to im por tan te

para o país. O Bra sil é mu i to di ver so e tem mu i tos

per fis e ma ne i ras de ser. Bri zo la tem um tipo, na

ver da de, que foi con for ma do den tro da tra di ção

po lí ti ca e cul tu ral do Rio Gran de do Sul, que não é 

a mes ma do Rio de Ja ne i ro, do Nor des te, do Nor -

te. Uma das be le zas que faz o Bra sil gran de e rico é 

a sua di ver si da de. Então, o Bri zo la não é um pa ra -

dig ma de bra si le i ro, mas ele foi, sem dú vi da, um

bra si le i ro mu i to es pe ci al.

IHU On-Line – A in fân cia e a ju ven tu de de

Bri zo la já apon ta vam para o sig ni fi ca ti vo

per so na gem po lí ti co que se trans for mou?

Ta ba ja ra Ruas – Eu acre di to que sim, por que a

in fân cia dele foi for ma da e se de sen vol veu em

uma sé rie de fa tos po lí ti cos, de tur bu lên ci as po lí ti -

cas. Inclu si ve, na ver da de, a mais an ti ga in fân cia

dele, de quan do ti nha dois, três anos de ida de, foi

mar ca da por uma tra gé dia po lí ti ca e pes so al, que

foi a mor te do pai. Seu pai foi as sas si na do, em

fun ção das suas ati vi da des po lí ti cas na Re vo lu ção

de 1923. Ele es ta va vol tan do para casa, a guer ra

já ti nha ter mi na do, e ele foi mor to em uma em -

bos ca da, que ti nha mu i to a ver com as sun tos pes -

so a is e as sun tos po lí ti cos. Logo de po is, a mãe per -

deu a pos se da pe que na ter ra que ti nha, e a fa mí -

lia dele se tor nou sem-ter ra. Ele foi obri ga do a

tra ba lhar des de mu i to pe que no, e con se guiu, a

mu i to es for ço, com 13, 14 anos, ir para Por to Ale -

gre, para es tu dar em uma es co la me lhor. Então,

eu acre di to que a ex pe riên cia da sua in fân cia e da

sua ado les cên cia for ma ram o po lí ti co.
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IHU On-Line – Os tem pos de luta de Le o nel

Bri zo la che ga ram ao fim com sua mor te?

Ta ba ja ra Ruas – Eu cre io que a luta do Bri zo la

não era uma luta pes so al e não co me çou com ele.

Por tan to, tam bém não vai ter mi nar com ele, que

era um lu ta dor de ca u sas so ci a is. As ca u sas so ci a is 

vêm des de que o ho mem co me çou a se or ga ni zar

so ci al men te. E a luta pela or ga ni za ção da so ci e da -

de e por jus ti ça so ci al co me çou quan do o ho mem

fez sua pri me i ra or ga ni za ção so ci al. O Bri zo la foi

uma pes soa que se des ta cou, se jo gan do pro fun -

da men te na luta so ci al e uti li zan do sua ex pe riên -

cia, seu ta len to, seu dom na tu ral para agre gar pes -

so as, con du zir pes so as. E uti li zou isso nas lu tas

que eram ca rac te rís ti cas da épo ca em que ele vi -

veu, os anos 1950, 1960 e 1970. Então, se acre di -

ta va mu i to na re vo lu ção, em trans for ma ções so -

ci a is. O mun do vi via um pe río do re vo lu ci o ná rio,

de ide i as li ber tá ri as, de trans for ma ção. E o Bri zo la

acom pa nhou es ses mo vi men tos to dos, den tro da

sua ca rac te rís ti ca bem pes so al, de uma pes soa

cri a da no Rio Gran de do Sul, in for ma da pe los mi -

tos da qui, da so ci e da de lo cal. Ele sem pre teve

uma li de ran ça nas lu tas pela ter ra, pela na ci o na li -

za ção das nos sas ri que zas, por mais igual da de

para to dos e pela edu ca ção, prin ci pal men te. Não

é por que co me çou com ele que vai ter mi nar com

ele. São lu tas pe re nes, lu tas dos po vos. Então, o

Bri zo la foi um lí der, um ex po en te des sa luta.

IHU On-Line – O po pu lis mo é um con ce i to

que mar ca fun da men tal men te Bri zo la?

Ta ba ja ra Ruas – O po pu lis mo mar ca mais o

PTB, que foi o par ti do ori gi nal do Bri zo la, e de po is

o pró prio PDT. Mas não tan to o Bri zo la. O po pu lis -

mo tem na pa la vra um cer to mal-es tar, pa re ce

uma co i sa um tan to pe jo ra ti va. O Bri zo la não era

do po pu lis mo, pois nun ca foi de fa zer pro mes sas

de ma gó gi cas. O po pu lis mo en ga na o povo, ten ta

cri ar fal sas ilu sões. Eu te nho a im pres são, se ob -

ser var mos bem, de que, na ati vi da de prá ti ca, tudo 

o que o Bri zo la fa la va ele cum priu ou ten tou cum -

prir. Nun ca hou ve na his tó ria do Bra sil um go ver -

na dor que fi zes se 6000 es co las. Nun ca hou ve um

go ver na dor, qual quer car go po lí ti co, que de sa -

pro pri as se em pre sas es tran ge i ras, no caso, dos

po de ro sos Esta dos Uni dos. Nun ca hou ve, em

qual quer po si ção do go ver no, um go ver nan te que 

de fato co me ças se a Re for ma Agrá ria, o que o Bri -

zo la fez no Rio Gran de do Sul. Eu não acre di to

que ele fos se um po pu lis ta. Tra ta va-se de um ho -

mem que se guia ri go ro sa men te seu dis cur so e

aqui lo que ele di zia, ele fa zia ou ten ta va fa zer.

IHU On-Line – A per so na li da de de Bri zo la

jo vem é a mes ma de de po is que ele vol ta da

anis tia?

Ta ba ja ra Ruas – Ele mes mo diz em uma en tre -

vis ta que ele mu dou. “Ama du re ci”, con for me ele

diz em um do cu men tá rio. As mu dan ças do Bri zo la 

fo ram mu dan ças hu ma nas, que acon te cem com

to dos nós. Na in fân cia so mos um, na ado les cên cia 

so mos ou tro, e na ju ven tu de ou tro. Ele vi veu ple -

na men te de acor do com cada mo men to da sua

vida e mu dou cons tan te men te. Mas a co e rên cia

dele foi da ne ces si da de dos po vos. Ele sem pre es -

te ve à fren te dos cla mo res po pu la res. E pen so que

isso não mu dou.

IHU On-Line – Para você, o que vem a ser o

bri zo lis mo? Como vê a in fluên cia que Bri -

zo la exer ce ain da hoje so bre a po lí ti ca

bra si le i ra?

Ta ba ja ra Ruas – O bri zo lis mo é como se fos se o

ge tu lis mo, o lu lis mo, o jan guis mo. Ele traz se gui -

do res do Bri zo la. O que o Bri zo la de i xou para os

po lí ti cos das no vas ge ra ções foi o exem plo da sua

ação como go ver nan te e como po lí ti co. Ele nun ca 

foi acu sa do de cor rup ção. E, como eu dis se, tudo

o que fa la va no pa lan que ele fa zia ou ten ta va fa -

zer, tan to no go ver no do Rio Gran de do Sul quan -

to no do Rio de Ja ne i ro. Então, o bri zo lis mo re pre -

sen ta mais a me mó ria e as ações de Bri zo la, por -

que ele não de i xou do cu men tos teó ri cos que

for mem o bri zo lis mo, nem tra ta dos po lí ti cos ex pli -

can do o que esse se ria. Na ver da de, Bri zo la se guia 

a ve lha car ti lha do Ge tú lio, do tra ba lhis mo. Até

hoje, as prin ci pa is leis tra ba lhis tas do Bra sil são do 

Ge tú lio Var gas, da épo ca que ele foi pre si den te e

di ta dor. Então, re i te ro que o Bri zo la não de i xou

uma con cep ção teó ri ca da ação po lí ti ca, mas sim

a me mó ria da sua ação po lí ti ca, do seu modo de

go ver nar, do seu je i to de tra tar po lí ti ca, da sua in -

te gri da de e da sua luta. O bri zo lis mo é isso, e não
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é como o le ni nis mo ou como o trots kis mo, que

são do cu men tos es cri tos so bre a ma ne i ra de trans -

for mar o mun do. O Bri zo la não de i xou nada dis -

so. Ele vi veu a vida e de i xou o exem plo da sua

ação na vida.

IHU On-Line – So bre vi ve ain da o le ga do de

Bri zo la e o con ce i to de tra ba lhis mo?

Ta ba ja ra Ruas – Com cer te za. Tem o PDT, que é 

um par ti do for te. Eles tra ba lham com a ide ia do

tra ba lhis mo, que vem des de o PTB, do Ge tú lio

Var gas. E o con ce i to do Bri zo la, do qual vive o

PDT, quan do es ti ve fa zen do o do cu men tá rio, per -

ce bi con ver san do com os mi li tan tes. Exis te, sim, o

seu le ga do, que abran ge as suas ati tu des, o exem -

plo da sua vida. E o tra ba lhis mo é uma dou tri na

que está toda do cu men ta da, es cri ta. Ela cri ou um

par ti do po lí ti co que tra ba lha em tor no des sa ide ia. 

O tra ba lhis mo, com cer te za, exis te e está bem vivo 

no Bra sil.

IHU On-Line – Em sua opi nião, há in fluên -

cia do le ga do de Bri zo la na po lí ti ca atu al?

Ta ba ja ra Ruas – Olha, eu não sei se tem in fluên -

cia, mas, com cer te za, exis te uma es pé cie de som -

bra ob ser van do o que está acon te cen do no Bra sil

hoje. Eu vejo mu i ta gen te di zen do: “Ahhh, se o

Bri zo la es ti ves se vivo”! Eu acre di to que nes te mo -

men to da vida bra si le i ra, tão fra ca de ati tu des, de

com pro mis sos com a pa la vra, a in fluên cia do Bri -

zo la é a sua ati tu de em vida. É o que ele fez pela

pro fis são de po lí ti co. Ele era um po lí ti co pro fis si o -

nal, como hoje têm tan tos por aí. Mas ele foi um

dos pou cos que, de fato, dig ni fi ca ram os car gos

re ce bi dos da po pu la ção.

IHU On-Line – A fi gu ra de Bri zo la sim bo li -

za, de al gu ma for ma, o ima gi ná rio do ga ú -

cho for te, co e ren te, in cor rup tí vel e, des ta

for ma, é tão ad mi ra do no Rio Gran de do

Sul?

Ta ba ja ra Ruas – Eu acre di to que sim. Ele cri ou

essa aura em tor no dele, ao lon go da vida. To dos

sa be mos que seu fi nal de vida foi me lan có li co,

quan do ele teve me nos vo tos que o Enéas. Ele já

es ta va mu i to ido so e não ti nha for ças. Mas, na sua

vida toda, cri ou um mito, a par tir das ações dele

como go ver na dor do Rio Gran de do Sul, da sua

ação na le ga li da de, quan do im pe diu um gol pe de

Esta do no Bra sil, cha man do o povo ga ú cho às ar -

mas. Ele tem uma ima gem que tem mu i to a ver

com o fato de ser aqui do Sul, ter nas ci do aqui, e

seus gran des mo men tos da vida po lí ti ca te rem

sido no Rio Gran de do Sul, na ci da de de Por to

Ale gre. Ele to mou to das aque las ati tu des da Re -

for ma Agrá ria, da Le ga li da de, das em pre sas do

es tran ge i ro. O Bri zo la é um mito na ci o nal. As pes -

so as olham para a sua fi gu ra, e a ten dên cia é mi ti -

fi cá-lo, ao lon go do tem po. Como qual quer ser

hu ma no, ele teve mu i tos de fe i tos, que das, al tos e

ba i xos. Mas, como as gran des per so na li da des ge -

ram mi tos, a ten dên cia é es que cer as de bi li da des,

as que das, e lem brar dos gran des fe i tos, das ca rac -

te rís ti cas que os fez cri ar esta ima gem mí ti ca. Eu

acre di to que com o Bri zo la acon te ceu isso.

IHU On-Line – Bri zo la era, de fato, her de i ro

de Var gas?

Ta ba ja ra Ruas – Sim, acre di to que sim. De po is

do Ge tú lio Var gas, den tro do PTB e do pró prio

PDT não hou ve um lí der ca ris má ti co. Den tro des -

ses par ti dos, até hoje não tem, e pelo que se vê no

mo men to, no fu tu ro não exis ti rá um lí der tão ca -

ris má ti co quan do o Bri zo la e o Ge tú lio, que cri ou

o tra ba lhis mo. O her de i ro do ge tu lis mo, das ide i as 

do tra ba lhis mo foi o Bri zo la. E eu pen so que o ter -

ce i ro, na su ces são, ain da não apa re ceu.

IHU On-Line – O que Bri zo la di ria do go ver -

no Lula em re la ção à for ma como está tra -

tan do as nor mas tra ba lhis tas e a re for ma

agrá ria?

Ta ba ja ra Ruas – O Bri zo la já fa zia opo si ção ao

Lula, logo no co me ço do seu go ver no. E, com cer -

te za, ele es ta ria cri ti can do uma sé rie de co i sas.

Mas o Bri zo la não cri ti ca va só por cri ti car. Com

cer te za, ele tam bém es ta ria apla u din do as co i sas

boas que o go ver no Lula faz.

8

CADERNOS IHU EM FORMAÇÃO



“Jan go era um con ser va dor re for mis ta”

Entre vis ta com Flá vio Ta va res

O jor na lis ta e es cri tor Flá vio Ta va res con ce deu

uma en tre vis ta ex clu si va, por te le fo ne, à IHU

On-Line em 20 de de zem bro de 2006. Du ran te a

con ver sa, ele re la tou sua con vi vên cia com o ex-pre -

si den te João Gou lart, a si tu a ção po lí ti ca quan do

Jan go foi de pos to e suas opi niões so bre o go ver no

quan do es te ve jun to à Cam pa nha da Le ga li da de.

Flá vio Ta va res é au tor de O dia em que Ge -

tú lio ma tou Allen de (Edi to ra Re cord, 2004), li vro 

que con ta as pro fun de zas do que vi veu como jor -

na lis ta po lí ti co du ran te as dé ca das de 1950 e 1960.

IHU On-Line – Como foi acom pa nhar ati va -

men te a Cam pa nha da Le ga li da de? A for ma

como Jan go to mou pos se de cep ci o nou o

mo vi men to?

Flá vio Ta va res – De cep ci o nou par ci al men te.

Na que le mo men to, nos de cep ci o nou por que

acre di tá va mos na mo bi li za ção que mo vi men tou o 

Rio Gran de in te i ro e, por si, mo bi li zou o res to do

país. Com isso, nós abor ta mos o gol pe de Esta do

que foi de fla gra do em Bra sí lia e no Rio de Ja ne i ro

pe los três mi nis tros mi li ta res. Por isso, nós já que -

ría mos ir além, que ría mos ”Mar char so bre Bra sí -

lia”, como di zia o Bri zo la na épo ca, por que na -

que le mo men to hou ve de fato uma re be lião po -

pu lar como nun ca hou ve na his tó ria bra si le i ra.

Fo ram sete dias ra di o sos; o Rio Gran de do Sul in -

te i ro uni do, até o pes so al da di re i ta, que ti nha res -

tri ções ao Jan go, apo i ou. Então, nes se as pec to,

nos de cep ci o nou na épo ca o fato de Jan go ace i tar 

o cor te de seus po de res e ace i tar o re gi me par la -

men ta ris ta. Hoje, anos de po is, me dei con ta de

que quem ti nha ra zão, na que le mo men to, era o

Jan go. Eu até ex pli co isso no meu li vro O dia em

que Ge tú lio ma tou Allen de.

IHU On-Line – Em seu li vro “O dia em que

Getú lio ma tou Allen de”, o se nhor revê con ce i -

tos que ti nha so bre Jan go, de quem foi ami go

du ran te o exí lio e cri ti ca va quan do jor na lis ta. 

A que con clu são che gou so bre Jan go?

Flá vio Ta va res – Exa ta men te. Eu co nhe ci o Jan -

go quan do ele era Se cre tá rio do Inte ri or de Jus ti ça 

no go ver no Ernes to Dor nel les e eu era di ri gen te

es tu dan til. Na que la épo ca, o Jan go, que sem pre

foi um ho mem mu i to afá vel, mu i to edu ca do, nos

pa re ceu mu i to con ci li a dor e mu i to tí mi do. Assu -

miu o go ver no e, para nós, essa con ci li a ção e ti mi -

dez era um de ta lhe ne ga ti vo, por que nós es tá va -

mos acos tu ma dos com o Bri zo la, que era um re -

vo lu ci o ná rio. E mu i to tem po de po is do gol pe de

Esta do eu me dei con ta de que o Jan go é quem ti -

nha ra zão. Não tí nha mos ma i o ria de pen sa men to, 

o país era mu i to atra sa do. Se a Re for ma Agrá ria

fos se fe i ta em 1964 te ria im pe di do a con cen tra ção 

de mar gi na is nas ci da des, que hoje es tão de di ca -

dos ao cri me e ao ban di tis mo, pois são fru tos da

ex clu são ru ral. Mas não tí nha mos ma i o ria, tí nha -

mos me nos da me ta de dos vo tos. Nes se as pec to,

acho que o Jan go, na sua ca pa ci da de de ne go ci ar

(que era mu i to ma i or que sua ca pa ci da de de de ci -

dir), ti nha ra zão na que le mo men to.

IHU On-Line – E como o se nhor vê es sas

pro pos tas de re for ma que Jan go gos ta ria de

ter re a li za do, mas não pôde, e que na po lí ti -

ca ado ta da pós-di ta du ra fo ram re to ma das?

Flá vio Ta va res – Eu vejo como isso tudo sig ni fi -

ca que o gol pe de Esta do foi uma im po si ção não

só er rô nea, mas es tú pi da. Uma im po si ção de re -

gres so ao pas sa do, por que o Jan go foi der ru ba do

pe las suas vir tu des e não pe los seus de fe i tos. O go -
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ver no de Jan go, como to dos os go ver nos da Amé -

ri ca La ti na, es ta va che io de de fe i tos, ti nha até cor -

rup ção; não como a de hoje, no go ver no Lula,

não como no go ver no de FHC, nem como no go -

ver no de Sar ney ou como nos go ver nos mi li ta res,

mas já ha via quem bo ta va o “tro co” no bol so. Mas 

o Jan go foi der ru ba do por que o pla no de al fa be ti -

za ção do Pa u lo Fre i re, que de po is foi imi ta do na

Eu ro pa e até nos EUA, ate mo ri zou a di re i ta bra si -

le i ra, que era mu i to mais atra sa da do que é hoje.

Ela teve medo des se pla no que ia in cor po rar 20

mi lhões de ele i to res anal fa be tos na que la épo ca, e

acha vam, en tão, que a es quer da ia ga nhar a ele i -

ção e “co mu ni zar” o país.

IHU On-Line – Como o se nhor vê a li ga ção

de Jan go com a es quer da bra si le i ra?

Flá vio Ta va res – Jan go não era co mu nis ta, mu i -

to pelo con trá rio. Ele era um con ser va dor re for -

mis ta. Era um ho mem mu i to rico. Ele ad mi ra va a

URSS e a jus ti ça so ci al, mas não era um co mu nis -

ta. Então, a his tó ria deu ra zão às te ses de João

Gou lart e de mons trou que o gol pe de Esta do foi

algo ur di do de fora, pre pa ra do nos EUA em fun -

ção da po si ção in de pen den te da po lí ti ca ex ter na

bra si le i ra. Nes sa épo ca, os EUA já co me ça vam a

as fi xi ar Cuba e que ri am o apo io bra si le i ro. Mas

en quan to o Bra sil dis ses se não, eles não po di am

ata car Cuba. Hou ve uma la va gem ce re bral do

exér ci to e do em pre sa ri a do bra si le i ro. Era o mo -

men to da Gu er ra Fria, da guer ra en tre co mu nis -

mo e ca pi ta lis mo e para im pe dir que al gu mas co i -

sas avan ças sem, di zia-se que era co mu nis ta. A his -

tó ria deu ra zões às Re for mas de Base e mos trou

que o gol pe foi fe i to nos EUA e que os mi li ta res e

em pre sá ri os fo ram ape nas fan to ches dos in te res -

ses das mul ti na ci o na is nor te-ame ri ca nas.

IHU On-Line – Como foi a sua con vi vên cia

com Jan go du ran te o exí lio?

Flá vio Ta va res – Foi mu i to ín ti ma, ain da que por 

pou cos anos, por que eu me exi lei no Mé xi co e ele

se exi lou no Uru guai. Mas em 1974 nós nos en -

con tra mos em Bu e nos Ai res, pois os pe ro nis tas ti -

nham ga nha do a ele i ção e lá era a “ter ra da li ber -

da de”. Então, lá eu re en con trei o Jan go e aí hou -

ve a in ti mi da de do dia a dia. Nós mo rá va mos

per to e tra ba lhá va mos na mes ma rua. Nos sa con -

vi vên cia foi tão ín ti ma que um dia ele me te le fo -

nou de Pun ta del Este, no Uru guai, pois ti nha lido

num jor nal ar gen ti no que a po lí cia ti nha des co ber -

to um gru po que que ria se ques trar o fi lho dele.

Jan go acre di ta va que era uma in ten ção li ga da à

po lí ti ca e eu dis se: “não pre si den te, isso é um gru -

po de mar gi na is que que ria re a li zar o se ques tro

por di nhe i ro”. Só en tão ele se aqui e tou. Mes mo

as sim ele fi cou numa si tu a ção mu i to in se gu ra,

pois em 1976 hou ve o Gol pe Mi li tar na Argen ti na

e co me ça ram a acon te cer se ques tros de pes so as

es tran ge i ras que vi vi am em Bu e nos Ai res. Fo ram

mor tos dois ami gos uru gua i os de Jan go e ele fi cou 

mu i to ate mo ri za do. Foi para Pa ris, para tra tar seu

pro ble ma no co ra ção. Qu an do vol tou, pas sou em

Mon te vi déu para re sol ver ne gó ci os. No dia 5 de

de zem bro de 1976 ele sai de Mon te vi déu pela es -

tra da, atra ves sa de ca noa a fron te i ra en tre o Uru -

guai e a Argen ti na e pas sa por Pas so de los Li bres,

em fren te a Uru gua i a na. Jan go olhou a ci da de de

lon ge e dis se à es po sa: “Qu al quer dia eu saio cor -

ren do e atra ves so essa pon te e nin guém vai se dar

con ta que sou eu”. No que ela re tru cou: “Com

essa per na man ca nin guém vai no tar que és tu”.

Era um dia mu i to quen te e Jan go che ga a sua es -

tân cia. À no i te, ele ins pe ci o na o gado e du ran te a

ma dru ga da, teve um in far te ful mi nan te e mor reu.

IHU On-Line – O per so na gem Jan go é mu i -

to cri ti ca do até hoje, sen do apon ta do como

o res pon sá vel pe los mi li ta res ins ti tu í rem a

di ta du ra. O se nhor vi veu uma ten ta ti va de

gol pe an tes de Jan go to mar pos se. Como vê

essa ima gem de Jan go?

Flá vio Ta va res – Essa ima gem que se faz do Jan -

go é to tal men te in jus ta, por que as pes so as não le -

vam em con ta um de ta lhe: quan do ele as su miu a

Pre si dên cia da Re pú bli ca, o país es ta va pas san do

por uma cri se bru tal de ri va da da po lí ti ca eco nô mi -

ca de Jâ nio Qu a dros. Jan go as su miu numa si tu a -

ção mu i to di fí cil, com um re gi me novo (par la men -

ta ris mo) que não ser via para um país que tem um

Con gres so como o nos so. Ele con se guiu dar es ta -

bi li da de ao Bra sil, mas des de o iní cio teve que en -

fren tar uma opo si ção mi li tar ter rí vel. Ele não fez o

go ver no que nós que ría mos. Jan go es ta va mu i to
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mais pró xi mo do par ti do co mu nis ta pela si tu a ção

con ci li a do ra e nós, da es quer da não co mu nis ta, não 

que ría mos isso, que ría mos fa zer a re vo lu ção logo.

IHU On-Line – Além de ser tão pró xi mo a

Jan go, o se nhor era pró xi mo de Bri zo la. A

re la ção en tre eles era con tur ba da, ape sar

de o mo vi men to Le ga lis ta ter fa vo re ci do a

pos se de Jan go. Como o se nhor ava lia a re -

la ção dos dois?

Flá vio Ta va res – Fui mais pró xi mo de Bri zo la do

que de Jan go. A re la ção en tre eles era mu i to con -

tur ba da, ain da que fos se uma re la ção mu i to for te.

Eles eram ami gos des de 1947, quan do fo ram de -

pu ta dos es ta du a is, e eram cu nha dos. Mas a re la -

ção era con tur ba da por vá ri as ra zões: di zia-se que

por ri va li da de, mas o cer to é que seus es ti los eram

di fe ren tes. Jan go era um ne go ci a dor, um con ser -

va dor, e Bri zo la era um su je i to de uma fran que za

enor me, a tal pon to que fez ini mi gos por to dos os

la dos. Eram dois es ti los di fe ren tes de fa zer po lí ti -

ca, e isso ex pli ca o fato de fi ca rem 17 anos sem se

fa lar. Só três me ses an tes de o Jan go mor rer é que

se re en con tra ram e se re con ci li a ram, pois a irmã

de Jan go (mu lher de Bri zo la) ado e ceu e ele foi

vi si tá-la.

IHU On-Line – Essa re la ção pode ter con tri -

bu í do com os mo vi men tos con tra Jan go e

que mo ti va ram a se gun da ten ta ti va do gol -

pe mi li tar?

Flá vio Ta va res – Acho que essa re la ção con tri -

bu iu para o gol pe por que se ti ves se ha vi do uma

uni da de nas for ças pro gres sis tas e de es quer da, o

gol pe não te ria ocor ri do.
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Cam pa nha da Le ga li da de – 50 anos.

O de po i men to de um jor na lis ta

Entre vis ta com Flá vio Ta va res

“Foi uma co ber tu ra en ga ja da; to ma mos po -

si ção, por que os jor na is têm obri ga ção de to mar

po si ção con tra o cri me. E o gol pe de es ta do é um

cri me”, diz jor na lis ta ga ú cho que par ti ci pou da

Cam pa nha da Le ga li da de.

Uma co ber tu ra en ga ja da, de po si ção. Assim

foi o tra ba lho re a li za do pelo jor nal Últi ma Hora na 

Cam pa nha da Le ga li da de, em agos to de 1961. O

de po i men to é do jor na lis ta Flá vio Ta va res, na en -

tre vis ta que con ce deu por te le fo ne à IHU

On-Line em 7 de agos to de 2011 para as jor na lis -

tas Gra zi e la Wol fart e Már cia Jun ges.

Em seu pon to de vis ta, os jor na is de vem se

po si ci o nar con tra cri mes como o gol pe de es ta do,

por exem plo. So bre Bri zo la, re cor da seu in te res se

no pro ces so jor na lís ti co, de al guém que “ti nha a

mania de ser jornalista”.

Ao com pa rar o Se na do do iní cio da dé ca da

de 1960 ao de hoje, Ta va res cons ta ta: “o Se na do

era mu i tís si mas ve zes su pe ri or em ter mos de com -

pos tu ra, em ter mos de ní vel cul tu ral de seus mem -

bros, e a câ ma ra dos de pu ta dos mais ain da. Essas

bar ga nhas ver go nho sas que exis tem hoje não

exis ti am. Se con ti nu as se o par la men ta ris mo, tal -

vez o par la men to ti ves se me lho ra do bas tan te,

por que o par la men to do Bra sil, hoje, é o mais na -

u se a bun do que pode exis tir na his tó ria uni ver sal”. 

Fa tos como o re cen te es cân da lo no Mi nis té rio dos

Trans por tes de mons tram o quan to a po lí ti ca bra -

si le i ra vi rou um “bal cão de ne gó ci os”.

Flá vio Ta va res é ga ú cho de La je a do. Mi li tan -

te de or ga ni za ções que lu ta ram con tra a di ta du ra

mi li tar bra si le i ra, foi um dos pre sos po lí ti cos tro ca -

dos pelo em ba i xa dor nor te-ame ri ca no Char les

Bur ke Elbrick.

Aos 20 anos, Flá vio foi ele i to pre si den te da

União Esta du al de Estu dan tes, no Rio Gran de do

Sul. Mi li tan te de es quer da, foi co men ta ris ta po lí ti -

co do jor nal Últi ma Hora.

Com o gol pe mi li tar de 1964, foi pre so pela

pri me i ra vez por suas po si ções po lí ti cas e sol to

logo de po is. Entre 1967 e 1969, foi no va men te

pre so, acu sa do de par ti ci par de uma ação ar ma da 

para li ber tar pre sos po lí ti cos na pe ni ten ciá ria Le -

mos de Bri to, no Rio de Ja ne i ro.

Em se tem bro de 1969, foi en vi a do para o

exí lio, no Mé xi co, no gru po tro ca do pelo em ba i -

xa dor Elbrick, se ques tra do por in te gran tes de or -

ga ni za ções de es quer da que fa zi am a luta ar ma da

no Bra sil. Nos anos 1970, du ran te o exí lio, tra ba -

lhou no jor nal me xi ca no Excel si or e foi seu cor res -

pon den te em Bu e nos Ai res a par tir de 1974.

Vi ven do na Argen ti na, tam bém tra ba lhou

para os jor na is Esta do de São Pa u lo e Fo lha de

São Pa u lo. Em ju lho de 1977, Flá vio foi se ques tra -

do por mi li ta res dos ór gãos de re pres são do Uru -

guai, pas san do 195 dias pre so. Li ber ta do de po is de 

uma cam pa nha in ter na ci o nal, foi mo rar em Lis -

boa, vol tan do ao Bra sil com a anis tia de 1979.

Hoje, vive e tra ba lha em Bú zi os, no Rio de Ja ne i ro.

IHU On-Line – Como foi sua par ti ci pa ção

pes so al na Cam pa nha da Le ga li da de? O

que lem bra de mais sig ni fi ca ti vo, que mais

lhe im pac tou como jor na lis ta, ga ú cho e

bra si le i ro?

Flá vio Ta va res – Mi nha par ti ci pa ção pes so al foi

no pri me i ro pas so da Cam pa nha da Le ga li da de,

que ain da nem ti nha esse nome. Nós, no dia se -

guin te à re nún cia do pre si den te Jâ nio Qu a dros,
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que foi no dia 25 de agos to de 1961,fi ze mos uma

edi ção ex tra do jor nal Últi ma Hora, num sá ba do

ves per ti no. Na que la épo ca, os ves per ti nos não cir -

cu la vam aos do min gos. A edi ção foi fe i ta nos po -

rões do Pa lá cio do go ver no ga ú cho e cir cu lou no

do min go, dia 27 de agos to de 1961, sob a pro te -

ção dos sol da dos da Bri ga da Mi li tar.

Pela pri me i ra vez na his tó ria uni ver sal da im -

pren sa, um jor nal saiu na rua pro te gi do pela po lí -

cia. Em ge ral, a po lí cia sem pre con fis ca e des trói

jor na is. Nes se caso foi di fe ren te, por que nós tí nha -

mos medo de que o Exér ci to con fis cas se os jor na is,

pois esta institu i ção es ta va em pé de guer ra com o

go ver na dor. Fi ze mos aque la edi ção no Pa lá cio

por que a ide ia foi do go ver na dor Le o nel Bri zo la.

E o úni co jor nal que não era hos til a ele era o Últi -

ma Hora. A sede do jor nal era na Rua 7 de Se tem -

bro, mais ou me nos em fren te onde hoje é o Cor -

re io do Povo, mu i to per to dos quar téis do Exér ci -

to. Isso era um pe ri go.

Pas sa mos a no i te in te i ra no Pa lá cio. Eu era

edi tor de po lí ti ca do Últi ma Hora e o re pór ter des -

ta ca do para o Pa lá cio. Eu co bria to das as ati vi da -

des do Bri zo la. Ter mi na mos a edi ção do jor nal

por vol ta de 6 ho ras da ma nhã e ele era im pres so

bem per to do Pa lá cio, na rua Du que de Ca xi as.

Saí de lá para res pi rar um pou co o ar de fora dos

po rões e não dor mi esse dia e nem os de ma is du -

ran te a Cam pa nha da Le ga li da de. Com 27 anos a

gen te aguen ta.

IHU On-Line – Como você de fi ne a co ber tu -

ra jor na lís ti ca da Cam pa nha da Le ga li da de?

Flá vio Ta va res – Foi uma co ber tu ra en ga ja da;

to ma mos po si ção, por que os jor na is têm obri ga -

ção de to mar po si ção con tra o cri me. E o gol pe de

es ta do é um cri me.

IHU On-Line – Em que me di da Bri zo la par -

ti ci pa va do tra ba lho jor na lís ti co du ran te o

mo vi men to? Por que o se nhor afir ma que

ele era um su je i to que “ti nha a ma nia de ser 

jor na lis ta”?

Flá vio Ta va res – Ele ti nha ma nia de ser jor na lis ta

por que gos ta va de ser jor na lis ta. Ele ti nha di ri gi -

do, em 1955, um jor nal ves per ti no cha ma do Cla -

rin, que era do Par ti do Tra ba lhis ta. Ele sem pre ti -

nha opi nião so bre os jor na is, até so bre a par te grá -

fi ca. Já em 1963, du ran te o go ver no de João

Gou lart, Bri zo la di ri giu um jor nal de cir cu la ção se -

ma nal, Pan fle to, onde ele pró prio es cre via o ar ti go 

da con tra ca pa.

IHU On-Line – Como você ava li ou, na épo -

ca, o ace i te de Jan go pelo par la men ta ris -

mo? Hoje, 50 anos de po is, man tém sua

opi nião?

Flá vio Ta va res – Na que la épo ca nós fi ca mos fu -

ri o sos com o Jan go. A tal pon to que ras ga mos, (eu 

e o se cre tá rio de im pren sa do Bri zo la) na fren te

dos mi cro fo nes da rá dio da le ga li da de, um ma ni -

fes to do Jan go, que era a ace i ta ção prá ti ca do par -

la men ta ris mo. Esse ma ni fes to nun ca foi di vul ga do 

na rede da le ga li da de. Nos sa fú ria era em fun ção

de que aque la me di da era uma am pu ta ção dos

po de res do Jan go e das nos sas ide i as de re for mar

o Bra sil e o mun do. Nós tí nha mos fe i to um mo vi -

men to que ti nha im pe di do o gol pe de es ta do e a

di ta du ra no Bra sil. Era 1964 que es ta va sen do an -

te ci pa do para 1961. A mo bi li za ção do povo do

Rio Gran de do Sul le vou o Exér ci to a apo i ar o go -

ver no. Então, nós não po día mos abrir mão da

nos sa vi tó ria. De po is, no fun do, em ter mos de his -

tó ria e con si de ran do os fa tos que ocor re ram mais

tar de, eu pas sei a en ten der que Jan go ti nha ra zão. 

Isso por que o país es ta va di vi di do, em bo ra o Rio

Gran de do Sul es ti ves se uni do. Ha via mu i ta gen te

que não que ria que Jan go as su mis se o po der.

Ba ju la ção e sa fa de za

Qu an do eu che go a Bra sí lia, em 1962/63, co -

me cei a me in te rar da que le jogo po lí ti co, da ba ju -

la ção e da sa fa de za na po lí ti ca. E vejo que aqui no 

Rio Gran de éra mos pu ros de ma is. E que, na que le

mo men to, era pre ci so ce der. Ven do hoje, o par la -

men ta ris mo, na que le mo men to, foi uma boa so lu -

ção. Só que era um par la men ta ris mo ca pen ga,

mas até que deu cer to. Com pa ra ti va men te a hoje, 

o Se na do era mu i tís si mas ve zes su pe ri or em ter -

mos de com pos tu ra, em ter mos de ní vel cul tu ral

de seus mem bros, e a câ ma ra dos de pu ta dos mais 

ain da. Essas bar ga nhas ver go nho sas que exis tem
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hoje não exis ti am. Se con ti nu as se o par la men ta -

ris mo, tal vez o par la men to ti ves se me lho ra do bas -

tan te, por que o par la men to do Bra sil, hoje, é o

mais na u se a bun do que pode exis tir na his tó ria

uni ver sal. Mas o ple bis ci to de 1963, que de vol veu

os po de res a João Gou lart, pelo pre si den ci a lis mo, 

foi mais do que le gí ti mo. Foi a res pos ta a 1961.

Foi nos sa nova vi tó ria.

IHU On-Line – Con si de ran do a tra je tó ria

his tó ri ca da po lí ti ca bra si le i ra, po de mos

iden ti fi car al gum ou tro mo vi men to pa re ci -

do com a le ga li da de em nos so país? 

Flá vio Ta va res – Em ter mos po lí ti cos, não. Por -

que a po lí ti ca se trans for mou num bal cão de ne gó -

ci os (vide o es cân da lo re cen te no Mi nis té rio dos

Trans por tes). A es tru tu ra par ti dá ria bra si le i ra, hoje,

não tem nada a ver com a ve lha es tru tu ra par ti dá -

ria bra si le i ra que ain da era pro gra má ti ca, em que

ha via ain da es quer da, di re i ta, cen tro e par ti dos li -

ga dos às re i vin di ca ções ope rá ri as e cam po ne sas.

IHU On-Line – O Bra sil de hoje te ria for ça

para uma mo bi li za ção po pu lar pa re ci da

com a le ga li da de, usan do as re des so ci a is,

por exem plo?

Flá vio Ta va res – Po der-se-ia ten tar com a for ça

das re des e dos mo vi men tos so ci a is. O que acon -

te ce é que as pes so as es tão mu i to ames qui nha das, 

mu i to se pa ra das umas das ou tras por pe que nas

mes qui nha ri as, em tor no do co man do e do po der. 

O que fal ta é um gran de co man do com ide i as. Isso 

não exis te mais. Nin guém, en tre os di ri gen tes po lí -

ti cos no Bra sil hoje, tem ide i as. A Dil ma é uma

pes soa cor re ta. Se ela qui ses se e pu des se as su mir

isso, ela te ria con di ções. Mas está tra va da pelo

mo de lo de fa zer po lí ti ca em bus ca do po der pes -

so al. Ou tro exem plo é o caso de Lula. Há 15 anos

era uma pes soa cor re tís si ma, ti nha ide i as, po si -

ções. Mas, já an tes de as su mir a pre si dên cia da

Re pú bli ca, co me ça a aban do nar tudo, até ser o

que é hoje.

IHU On-Line – Essa fal ta de co man do a que

se re fe re na po lí ti ca é uma ca rac te rís ti ca

mais bra si le i ra ou é algo glo bal, no sen ti do

da pul ve ri za ção de es pe ran ças e uto pi as?

Flá vio Ta va res – É exa ta men te a pul ve ri za ção

da uto pia, da es pe ran ça e da cren ça de que a so -

ci e da de do con su mo vai nos le var ao de sas tre.

Fal ta isto: essa vi são de uto pia e es pe ran ça e de

cren ça em uma so ci e da de cor re ta, jus ta, em que

as pes so as se jam so li dá ri as, que não se jam le va -

das pelo con su mis mo e por essa exa cer ba ção do

des per dí cio e do con su mo que está nos le van do,

em to dos os as pec tos, ao caos.

IHU On-Line – Como fo ram seus anos no

exí lio e que Bra sil o se nhor en con trou no

seu re tor no?

Flá vio Ta va res – O se ques tro do em ba i xa dor

ame ri ca no me sal vou da mor te. Eu ti nha 30 dias

de pri são, es ta va em con di ções mu i to ru ins de sa ú -

de, pois so fri mu i ta tor tu ra. Che guei ao Mé xi co

sem con se guir pra ti ca men te me xer as mãos. Meus 

dez anos de exí lio fo ram de um apren di za do mu i -

to gran de. Dez anos de po is, quan do vol to ao Bra -

sil, en con tro o país mu i to di fe ren te. As pes so as ti -

nham mais bens de con su mo, mas já não acre di -

ta vam em mais nada, nem na po lí ti ca. Era um país 

que ti nha sido ul tra ja do pelo gol pe mi li tar de

1964. Em 1977, vou para o Uru guai, em uma mis -

são hu ma ni tá ria, quan do sou se ques tra do pelo

Exér ci to uru gua io. Pas sei 28 dias se ques tra do,

tor tu ra do, al ge ma do e de olhos ven da dos e mais

seis me ses pre so. Daí hou ve uma cam pa nha in ter -

na ci o nal mu i to gran de a meu fa vor, in clu si ve o

Papa Pa u lo VI in ter ve io a meu fa vor. Fui li ber ta do

com a con di ção de não vol tar para o Bra sil. Fui

para Por tu gal e de lá vol tei com anis tia po lí ti ca,

em 1979.
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Jan go. Um per so na gem es que ci do na his tó ria po lí ti ca bra si le i ra

Entre vis ta com Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra

A dou to ra em His tó ria, Ma ri e ta de Mo ra es

Fer re i ra, é au to ra do li vro João Gou lart: en tre a 

me mó ria e a his tó ria (Edi to ra FGV, 2006), uma 

co le tâ nea ex ce len te para o Jan go, o per so na gem

po lí ti co, com pre en den do me lhor seu tem po, seus

pro ble mas e as ques tões do Bra sil de hoje. Du ran -

te essa en tre vis ta con ce di da em 16 de de zem bro

de 2006 à IHU On-Line, por te le fo ne, Ma ri e ta fa -

lou do ver da de i ro pa pel que Jan go de sem pe nhou 

na con jun tu ra po lí ti ca bra si le i ra e de como com -

pre en der esse per so na gem para en ten der a po lí ti -

ca ado ta da atu al men te.

Mari e ta de Mo ra es Fer re i ra é dou to ra em

His tó ria pela Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se e

atu al men te é co or de na do ra do pro gra ma de li -

vros di dá ti cos da Fun da ção Ge tú lio Var gas, do

Rio de Ja ne i ro e pro fes so ra ad jun ta do de par ta -

men to de His tó ria da Uni ver si da de Fe de ral do

Rio de Ja ne i ro.

IHU On-Line – No li vro, a se nho ra diz que é

pre ci so co nhe cer o per so na gem po lí ti co de

Jan go para, in clu si ve, com pre en der me lhor

as ques tões do Bra sil de hoje. Como a fi gu -

ra de João Gou lart pôde in flu en ci ar o Bra sil 

atu al e nos aju da a com pre en der o país de

hoje?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – Um dos prin ci -

pa is pon tos que Jan go de fen dia, e que era bas tan -

te po lê mi co, era le var a le gis la ção tra ba lhis ta ao

cam po. Essa era uma pro pos ta que vi nha já des de 

o tem po do go ver no de Ge tú lio Var gas, que de -

sen vol veu a le gis la ção tra ba lhis ta para os tra ba -

lha do res ur ba nos, mas os tra ba lha do res ru ra is fi -

ca ram de fora. Du ran te o go ver no JK, essa ques -

tão fi cou si len ci a da e quan do Jan go as su me,

le van ta essa ban de i ra que era vis ta como algo re -

vo lu ci o ná rio. Cre io que o que Jan go pro pu nha

era um ca pi ta lis mo re for mis ta e, por isso, a con -

jun tu ra que Jan go vi veu e a con jun tu ra de hoje é

mu i to di fe ren te. Mas co nhe cer o go ver no Jan go é

im por tan te para a gen te com pre en der acer tos, de -

sa cer tos, ar ti cu la ções po lí ti cas e em ba tes atu a is,

sem uma re la ção di re ta.

IHU On-Line – Jan go, já em 1961, fa la va

em Re for ma Agrá ria e em mu dan ças na

Cons ti tu i ção, as sun tos que não ti ve ram su -

ces so em seu go ver no, po rém, após a di ta -

du ra fo ram re to ma dos. Como isso foi co lo -

ca do em pa u ta por Jan go? Por que o Bra sil

re ce beu tão mal es sas pro pos tas?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – A ques tão da re -

for ma agrá ria era uma ques tão im por tan te que es -

ta va sen do le van ta da por vá ri as vo zes. Nes se li vro

que lan ça mos há um ar ti go so bre a ques tão agrá -

ria no go ver no Jan go ana li san do que ele se em pe -

nhou mais em le var ao cam po a le gis la ção tra ba -

lhis ta do que pro pri a men te a re for ma agrá ria. O

Jan go ti nha uma pre o cu pa ção mu i to gran de de

de sen vol ver o sin di ca lis mo no cam po de for ma a

or ga ni zar os tra ba lha do res ru ra is fa zer com que

eles ti ves sem aces so à le gis la ção, aos di re i tos tra -

ba lhis tas, fé ri as, re gu la men ta ção de sa lá rio, en tre

ou tras co i sas. Ago ra ele tam bém apo i a va a re for -

ma agrá ria, só que ela se de fron tou com um im -

pas se, por que para fa zer re for ma agrá ria, era ne -

ces sá rio de sa pro pri ar ter ras e isso, se gun do a

cons ti tu i ção, im pli ca va em pa gar com di nhe i ro

aos pro pri e tá ri os que ti ves sem suas ter ras de sa -

pro pri a das e, den tro da que la si tu a ção crí ti ca da

eco no mia bra si le i ra, ha via uma di fi cul da de mu i to
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gran de em ter es ses re cur sos para fa zer essa de sa -

pro pri a ção. Então, a pro pos ta des ses gru pos de

es quer da era a de sa pro pri a ção com tí tu los da dí vi -

da pú bli ca, o que im pli ca va numa mu dan ça da

cons ti tu i ção, po rém essa mu dan ça es bar ra va

numa bar re i ra mu i to gran de por que o con gres so

não ace i ta va fazê-la. Eu cre io que um dos pro ble -

mas gra ves que acon te ce ram e que aca ba ram por

le var Jan go a ser de pos to foi que, de uma ma ne i ra 

ge ral, os vá ri os gru pos de es quer da, e tal vez até o

pró prio Jan go, ti ves sem fe i to uma ava li a ção equi -

vo ca da acer ca da for ça po lí ti ca que a es quer da ti -

nha para ra di ca li zar nes sas ini ci a ti vas. Acre di ta -

va-se que se ti nha uma for ça para ra di ca li zar po li -

ti ca men te quan do, na ver da de, se viu de po is que

não ti nha.

IHU On-Line – A im pren sa cri ti ca va Jan go

cha man do-o de “Ma ri o ne te dos Co mu nis -

tas”. No en tan to, ele vi nha de uma fa mí lia

de la ti fun diá ri os e ti nha uma tra je tó ria a fa -

vor do ca pi ta lis mo. Qual era a li ga ção de

Jan go com a es quer da? E por que se di zia

que o Bra sil es ta va um caos?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – Para en ten der o

per so na gem his tó ri co de Jan go pre ci sa mos olhar

os vá ri os as pec tos da sua tra je tó ria: mi nis tro do

tra ba lho, vice-pre si den te da re pú bli ca, se cre tá rio

es ta du al do Rio Gran de do Sul, pre si den te do

PTB. São fa ce tas e as pec tos to tal men te es que ci -

dos. Só se fala do Jan go da que le úl ti mo ano de

go ver no. Então, é im por tan te olhar tam bém es ses

ou tros mo men tos, es ses ou tros “Jan gos”. Por isso, 

no li vro, há um ar ti go so bre o Jan go como mi nis -

tro do tra ba lho, onde é mos tra do que quan do ele

en tra no Mi nis té rio do Tra ba lho, a for ma de re la -

ci o na men to do Mi nis té rio com o sin di ca to e des te

com os tra ba lha do res se mo di fi ca. Ele foi um Mi -

nis tro que con ver sou e ne go ci ou com os co mu nis -

tas, mes mo nun ca sen do co mu nis ta, nun ca se de -

fi nin do como co mu nis ta. Jan go nun ca teve um

pro je to po lí ti co co mu nis ta que pro pu ses se uma

re vo lu ção, uma ra di cal trans for ma ção da pro pri e -

da de dos me i os de pro du ção. O que ele pro pu nha 

era ne go ci ar com os se to res co mu nis tas que es ta -

vam den tro do meio sin di cal, fa zen do com que

mu i tos se to res con ser va do res vis sem essa aber tu -

ra com os co mu nis tas como uma fi li a ção. Assim

como um gran de her de i ro de Var gas, ele her dou

tam bém um gran de ini mi go de Var gas, ge ran do

con fli tos com a pró pria es quer da, mas prin ci pal -

men te com a di re i ta e a mí dia que ela de ti nha.

IHU On-Line – O con fron to que Jan go e Bri zo -

la ti nham for ta le ceu o gol pe? De que for ma?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – Acho que sim,

não só o con fron to do Jan go, mas a frag men ta -

ção das for ças de es quer da. As vá ri as for ças de

es quer da, ao in vés de tra ba lha rem em con jun to,

no sen ti do de acre di tar que po de ri am for ta le cer

João Gou lart para dar sus ten ta bi li da de ao seu

go ver no, fi ze ram ava li a ções equi vo ca das das for -

ças que elas po de ri am an ga ri ar para en fren tar a

re sis tên ci as des sas for ças con ser va do ras. São

duas co i sas dis tin tas.

IHU On-Line – Du ran te seu exí lio, Jan go

sem pre pen sou em re tor nar ao Bra sil e tra -

ba lhou em mo vi men tos pela li ber da de do

país. Como foi o exí lio dele?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – Aqui no CPDOC

tem o ar qui vo João Gou lart, que são do cu men tos

que co brem al guns mo men tos im por tan tes des se

pe río do. Um fala, prin ci pal men te, da atu a ção dele 

jun to à Fren te Ampla, que é aque le mo men to que

foi ar ti cu la do por La cer da, JK e ou tras li de ran ças

que ti ve ram suas pre ten sões po lí ti cas abor ta das e

seus man da tos cas sa dos. Eles per ce be ram que o

Re gi me Mi li tar não ia de vol ver o po der aos ci vis e

co me ça ram a or ga ni zar essa Fren te Ampla vi san -

do re u nir es ses três pre si den tes da Re pú bli ca que

es ta vam cas sa dos. Vá ri as ne go ci a ções fo ram fe i -

tas, mas esse pro je to aca bou não indo para fren te

por que o Jan go e for ças do an ti go PTB con si de ra -

ram que era um pro je to mu i to pro ble má ti co o fato 

de fa zer uma ali an ça en tre Jan go e La cer da, que

es ta va den tro do Bra sil e se ria, pro va vel men te, o

ma i or be ne fi ciá rio des sa ar ti cu la ção. Já o Jan go

que não po dia vol tar ao país, po de ria en dos sar

uma ar ti cu la ção po lí ti ca da qual ele fi ca ria ex clu í -

do. E ha via tam bém mu i tas ava li a ções ne ga ti vas

do an ti go PTB que eram con tra que essa mo vi -

men ta ção fos se le va da adi an te. Esse foi um gran -

de mo men to de ar ti cu la ção do Jan go em tor no de
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ques tões po lí ti cas aqui no Bra sil, du ran te o exí -

lio. No en tan to, ele teve ou tras ini ci a ti vas, por

exem plo, uma co i sa que era in te res san te, foi a

pre o cu pa ção que ele ti nha com a sua me mó ria e 

como ela se ria tra ta da. Pa re cia pre ver que sua

me mó ria po de ria fi car es que ci da ou ser con si -

de ra da de uma ma ne i ra mu i to pe jo ra ti va. Jan -

go, en tão, se pre o cu pa e fala em re u nir al guns

do cu men tos do seu go ver no para que se trans -

for mas se em li vro, onde se ria res ga ta da a me -

mó ria des ses anos tão tur bu len tos da his tó ria do 

Bra sil e da sua atu a ção.
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João Gou lart e um pro je to de na ção in ter rom pi do

Entre vis ta com Oswal do Mun te al

O Bra sil de João Gou lart: um pro je to

de na ção (Edi to ra Con tra pon to, 2006) é uma

obra que re ú ne pro nun ci a men tos do pre si den te

João Gou lart, in clu si ve o fa mo so dis cur so fe i to na

Cen tral do Bra sil em mar ço de 1964, e um con -

jun to ex pres si vo de tex tos dos prin ci pa is in te gran -

tes da ge ra ção de pen sa do res que o Bra sil já teve:

de Cel so Fur ta do a Ce sar Ben ja min. O li vro foi or -

ga ni za do pe los his to ri a do res Oswal do Mun te al,

Jac que li ne Ven ta pa ne e Adri a no de Fre i xo. A IHU

On-Line con ver sou, por te le fo ne, com Oswal do

Mun te al, que fala, na en tre vis ta pu bli ca da no sí tio

do IHU em 27 de agos to de 2007, das prin ci pa is

ca rac te rís ti cas do go ver no João Gou lart e de seu

pro je to de na ção in ter rom pi do pelo gol pe mi li tar.

Mun te al ana li sa tam bém o go ver no Lula, com pa -

ran do-o com o de Fer nan do Hen ri que Car do so.

“O Bra sil é um país sem opo si ção. Está pra ti ca -

men te todo mun do do mes mo lado”, diz.

Oswal do Mun te al é gra du a do em his tó ria

pela PUC-Rio, onde tam bém re a li zou o mes tra do

em His tó ria So ci al da Cul tu ra. Na UFRJ, dou to -

rou-se em His tó ria So ci al. Atu al men te, é con sul tor 

da Faps – Fó rum dos Pre si den tes das Fun da ções

de Ampa ro à Pes qui sa.

IHU On-Line – Qual é o gran de di fe ren ci al do

go ver no João Gou lart para o Bra sil de hoje?

Oswal do Mun te al – O gran de di fe ren ci al, so bre -

tu do, é que go ver no João Gou lart pre ten deu fa zer 

co i sas além do co mum, do ha bi tu al, do ób vio que

era fe i to pela po lí ti ca das ve lhas oli gar qui as. Foi

um go ver no que apos tou em uma uto pia bra si le i -

ra que não pode ser en ten di da como algo ir re a li -

zá vel. Pelo con trá rio, a uto pia, em seu sen ti do crí -

ti co, quer di zer o que está mais pró xi mo, o que é

pos sí vel re a li zar, o que é efe ti vo, o que é para ago -

ra. Então, acho que esse é o gran de di fe ren ci al do

Bra sil des se go ver no que foi, en fim, cons ti tu ci o -

nal men te ele i to e golpeado.

IHU On-Line – Qual é o pro je to de na ção do

gover no João Gou lart? O pro je to que João

Gou lart pen sou de ve ria ser re to ma do hoje?

Oswal do Mun te al – O pro je to de na ção foi um

pro je to que não foi con clu í do. Por isso, é im por -

tan te que esse pro je to per ma ne ça vivo, por que

ain da es ta mos em for ma ção, não te mos uma na -

ção bra si le i ra, efe ti va men te. Nós te mos um Esta -

do que não con se gue aten der à po pu la ção, e que,

ao lon go do tem po, foi se cor rom pen do. Por ou tro 

lado, as re for mas, como a Re for ma Agrá ria, a Re -

for ma Tri bu tá ria e a Re for ma Uni ver si tá ria, ain da

es tão por fa zer. É cu ri o so que mu i tas pes so as,

quan do le ram o nos so li vro, per gun ta ram: “Como 

não foi fe i to ain da? Isso é tão ne ces sá rio”. Alu nos,

co le gas, pro fes so res e pes qui sa do res ob ser vam:

“Mas isso foi fe i to no Bra sil”. Pois é, es sas re for -

mas ele men ta res, por mais in crí vel que pos sa pa -

re cer, não fo ram fe i tas. E pa re ce que elas se quer

es tão, hoje, na agen da bra si le i ra des se governo.

IHU On-Line – Re to mar esse pro je to de na -

ção pen sa do por João Gou lart se ria ade qua -

do para a nos sa ge ra ção?

Oswal do Mun te al – Sem pre que se fala em re to -

mar um pro je to, dá uma sen sa ção de re pe ti ção ou 

de uma es pé cie de nos tal gia. Por isso, acho que

não se tra ta de re to mar exa ta men te como o pro je -

to foi ide a li za do na que la épo ca, por que o país

mu dou. A cri se se apro fun dou e a nos sa si tu a ção

de de pen dên cia eco nô mi ca se tor nou mu i to mais

agu da. Se, em 1964, a nos sa de pen dên cia de ca -

pi tal es tran ge i ro era gran de e, com a de pen dên cia

18



de um co mér cio ex ter no, a nos sa ba lan ça co mer -

ci al pen dia mu i to mais para os Esta dos Uni dos,

hoje nós es ta mos mu i to mais de pen den tes ain da.

Eu digo que es sas re for mas hoje pre ci sam ser mais 

ra di ca is. Te mos que ra di ca li zar ain da mais, por -

que o país pre ci sa, ago ra, de uma nova Cons ti tu i -

ção, da con vo ca ção de uma nova Cons ti tu in te. O

país pre ci sa de uma de mo cra cia plebiscitária.

A de mo cra cia re pre sen ta ti va for mal, par la -

men tar, já não é su fi ci en te. Esta mos vi ven do isso

pelo mun do afo ra e, es pe ci al men te, no nos so con -

ti nen te. Nos so par la men to se tor na fra gi lís si mo. Ele 

não re pre sen ta nin guém. Então, a ri gor, as re for -

mas de João Gou lart po dem vol tar à pa u ta, mas é

pre ci so um ma i or grau de ra di ca li za ção, por que a

nos sa bur gue sia não su por ta o tran co mí ni mo, e,

ago ra, o tran co pre ci sa ser ma i or ain da. Nes se mo -

men to, a agen da ain da está in con clu sa, só que

num país em que a mi sé ria cres ceu mu i to e a dí vi da 

so ci al é imen sa. O país é mais de pen den te ain da do 

ca pi tal es tran ge i ro. Nós te mos este su pe rá vit pri má -

rio bra si le i ro e 37% dele vão para sal dar a dí vi da

com os ban que i ros es tran ge i ros. Nos sa re ne go ci a -

ção com o fun do foi me dío cre, a res pe i to das ma ni -

fes ta ções das nos sas li de ran ças eco nô mi cas. Então, 

o pro je to João Gou lart é um pro je to que está aí, fe -

liz ou in fe liz men te. Não es tou fa lan do do pon to de

vis ta ide o ló gi co. Estou fa lan do do pon to de vis ta

con cre to, como his to ri a dor e cidadão.

IHU On-Line – O gol pe de 1964 foi todo ba -

se a do em uma ideia li be ral?

Oswal do Mun te al – O pro je to li be ral foi um pro -

je to ven ce dor nes se país. Ele foi ven ce dor na épo -

ca da in de pen dên cia, quan do as se gu rou que os

nos sos li be ra is, res pon sá ve is pela es cra vi dão des -

se país, ja ma is as su mis sem que ela pre ci sa va ser

eli mi na da, com a im ple men ta ção do tra ba lho li -

vre. Nos sos li be ra is apos ta ram em uma Re pú bli ca

Oli gár qui ca, e, ao apos ta rem nela e le va rem o

pre si den te (Ge tú lio) Var gas1 ao su i cí dio, ten ta ram

im pe dir a pos se do pre si den te Jus ce li no Ku bits -

chek2. Do mes mo modo, ten ta ram im pe dir a pos -

se do pre si den te João Gou lart e de po is exi la ram e

ma ta ram o pre si den te da República.

Ma ta ram-no ide o lo gi ca men te e eli mi na ram o 

PTB. O go ver na dor Bri zo la3 teve que fun dar o

PDT, por que o PTB foi en tre gue a quem não era

de di re i to, aos ven di lhões do tem plo, fa lan do bi -

bli ca men te. Nós te mos per de do res e ven ce do res,

e nós, que es ta mos no meio do povo, per de mos.

O povo per deu, o PTB per deu, os tra ba lha do res

per de ram. Os ven ce do res es tão no po der.

IHU On-Line – Lula, en tão, é um ven ce dor,

mes mo nas cen do da luta dos tra ba lha do res?

Oswal do Mun te al – Sem dú vi das. O PT, como

gan cho do li be ra lis mo eco nô mi co e do ne o li be ra -

lis mo, é a úl ti ma es pe ran ça dos con ser va do res da

po lí ti ca e li be ra is da eco no mia. É o úl ti mo re pre -

sen tan te des te gru po que pre ci sa de uma aris to -

cra cia ope rá ria para se man ter no po der. Indi re ta -

men te, o go ver no está sen do mu i to útil.

IHU On-Line – O PT já nas ceu ven ce dor,

en tão?

Oswal do Mun te al – Não vejo con tra di ções no

PT de hoje, como nun ca vi con tra di ções no pre si -

den te Fer nan do Hen ri que Car do so4. Acho que o

pre si den te Lula e o pre si den te Fer nan do Hen ri -

que Car do so são mu i to co e ren tes em tudo. São

Pa u lo, vis to que am bos são pa u lis tas, é mu i to co e -
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1 Ge tú lio Dor nel les Var gas pôs fim, em 1930, à Re pú bli ca Ve lha. Por qua tro ve zes, foi pre si den te do Bra sil. Sua dou tri na e
seu es ti lo po lí ti co fo ram cha ma dos de ge tu lis mo. Sua he ran ça po lí ti ca é re cla ma da por pelo me nos dois par ti dos po lí ti cos atu a -
is: o Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta (PDT) e o Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro (PTB).

2 Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra foi pre si den te do Bra sil en tre 1956 e 1961. Foi o res pon sá vel pela cons tru ção da Nova Ca -
pi tal Fe de ral, Bra sí lia, exe cu tan do as sim o an ti go pro je to da mu dan ça da ca pi tal para pro mo ver o de sen vol vi men to do in te ri or e a
in te gra ção do País. Du ran te todo o seu go ver no, o Bra sil vi veu um pe río do de de sen vol vi men to eco nô mi co e es ta bi li da de po lí ti ca.

3 Le o nel de Mou ra Bri zo la foi um in flu en te po lí ti co bra si le i ro, lan ça do na vida pú bli ca por Ge tú lio Var gas. Bri zo la foi o úni co
po lí ti co ele i to pelo povo para go ver nar dois es ta dos di fe ren tes (Rio Gran de do Sul e Rio de Ja ne i ro) em toda His tó ria do Bra sil.
Exer ceu tam bém a pre si dên cia de hon ra da Inter na ci o nal So ci a lis ta. Sua in fluên cia po lí ti ca no Bra sil du rou apro xi ma da men te
cin quen ta anos, in clu si ve en quan to exi la do pelo Gol pe de 1964, con tra o qual foi um dos lí de res da re sis tên cia.

4 Fer nan do Hen ri que Car do so foi pre si den te do Bra sil de 1995 a 2002. É co fun da dor e, des de 2001, pre si den te de hon ra do
Par ti do da So ci al De mo cra cia Bra si le i ra (PSDB). Atu al men te, Fer nan do Hen ri que Car do so atua como pro fes sor at lar ge no
Insti tu to Wat son para Estu dos Inter na ci o na is, da Uni ver si da de de Brown, nos Esta dos Uni dos.



ren te em le var o Bra sil para o bu ra co. Não há dú -

vi das de que São Pa u lo está sem pre fa zen do o

seu pa pel, que é ar ran car o Bra sil do seu tra je to

e levá-lo para o bu ra co. O pre si den te Fer nan do

Hen ri que Car do so sem pre dis se: “Nós não te -

mos uma bur gue sia na ci o nal com pe ten te para

ala van car o país. Então, nos res ta en di vi dar o

país e cri ar la ços com o ca pi tal es tran ge i ro”. E

ele fez isso.

Já o Lula sem pre dis se: “Eu não sou so ci a lis -

ta, não sou de es quer da. Sou cris tão, acre di to na

ca ri da de”. E está aí: Bol sa Fa mí lia, Bol sa Esco la,

Bol sa Tra ba lho, 13º da Bol sa Fa mí lia, co i sas que

me im pres si o nam, que eu nun ca ti nha vis to. Não

vejo ne nhu ma con tra di ção, en tão, en tre es ses

dois pre si den tes. Exis tem vá ri as cor ren tes, mas a

dominante é a de um partido sindicalista.

Lê nin5 di zia: “O sin di ca lis mo não é para go -

ver nar. É li nha aces só ria do po der. Eles não têm

ca pa ci da de para isso”. Uma co i sa é ter uto pia de

um Bra sil me lhor, ou tra co i sa é ser es per to. Você

pode ser uma ra ta za na e cha mar o ou tro que quer

um Bra sil me lhor de utó pi co, de in gê nuo. Eu pre -

fi ro ser in gê nuo a ser um rato. João Gou lart ti nha

uma uto pia, a uto pia das re for mas. Cha ma ra-no

de presidente utópico, ingênuo, otário.

Vol tan do ao Lê nin, é essa a ide ia. Não é que

não te nha es per te za: é que o sin di ca lis mo faz par te 

da po lí ti ca tra di ci o nal. Não po de mos nos en ga -

nar. O sin di ca lis mo é, tal vez, o re sul ta do, do prag -

ma tis mo po lí ti co, tal e qual o Fer nan do Hen ri que

Car do so o pen sou. Para mim, PT e PSDB são par -

ti dos si a me ses. Qual é a con tra di ção do Ma lan6

em re la ção ao Man te ga7? A po lí ti ca eco nô mi ca é a 

mes ma. É cla ro que tem tó pi cos, o país e a dis cus -

são na ci o nal es tão mais po li ti za dos. O PFL é uma

opo si ção que não dá para le var a sé rio: logo, se

alia a qual quer co i sa que se mova.

Então, a ri gor, o Bra sil é um país sem opo si -

ção. Está pra ti ca men te todo mun do do mes mo

lado. Lula foi per gun ta do so bre os seus con cor -

ren tes e dis se que não há nin guém como ele, pois

os ou tros são mu i to sem gra ça8. Em re la ção a

1964, o povo bra si le i ro tem uma vi são tra u má ti ca. 

E o Lula, quer que i ra, quer não, tem uma ima gem

an ti di ta du ra. Eu acho que esse sím bo lo ain da é

mu i to for te para o Bra sil. Nós ainda não nos

recuperamos totalmente de 1964.

IHU On-Line – Com pre en der o per so na gem

po lí ti co do Jan go faz com que a gen te com -

pre en da me lhor o Bra sil de hoje?

Oswal do Mun te al – O per so na gem João Gou -

lart ain da não foi ana li sa do. Te nho 46 anos de

ida de e, como pes qui sa dor e pro fes sor uni ver si tá -

rio, com todo res pe i to aos meus co le gas do Cen -

tro de Pes qui sas, o seu per fil ain da não foi fe i to. É

mu i to di fí cil ter vi são de Bra sil, exi ge mu i ta ma tu ri -

da de. E a uni ver si da de, de po is da di ta du ra, fez

um pac to im plí ci to e, tal vez, in cons ci en te: “Nós

ace i ta mos as re gras de vo cês e ga ran ti mos os nos -

sos em pre gos”. Foi um pac to ne fas to com a di ta -

du ra. Nós si len ci a mos e fi ca mos qua ren ta anos

sem dis cu tir o as sun to. Fi quei im pres si o na do

quan do a Rede Glo bo fez uma mi nis sé rie so bre o

Jus ce li no9. Nós es cre ve mos li vros so bre JK, mi nis -

sé rie, um ser vi ço com ple to so bre JK. Isso me xeu

mu i to com as eli tes bra si le i ras.

Conhe cer João Gou lart ofe re ce um bom en -

ten di men to da si tu a ção atu al. Ele pa gou um pre -

ço alto pela sua per so na li da de. No dia 13 de

mar ço de 1964, ele ex pôs as suas ide i as e, três
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5 Vla dí mir Ilitch Le nin foi um re vo lu ci o ná rio rus so, res pon sá vel em gran de par te pela exe cu ção da Re vo lu ção Rus sa de 1917, 
lí der do Par ti do Co mu nis ta, e pri me i ro pre si den te do Con se lho dos Co mis sá ri os do Povo da União So vié ti ca. Influ en ci ou te o ri -
ca men te os par ti dos co mu nis tas de todo o mun do. As suas con tri bu i ções re sul ta ram na cri a ção de uma cor ren te teó ri ca de no -
mi na da Le ni nis mo.

6 Pe dro Sam pa io Ma lan foi o Mi nis tro da Fa zen da du ran te os dois man da tos de Fer nan do Hen ri que Car do so. Nes te pe río do,
foi o ne go ci a dor res pon sá vel pela re es tru tu ra ção da dí vi da ex ter na bra si le i ra nos ter mos do pla no Brady.

7 Gu i do Man te ga é o atu al mi nis tro da fa zen da do Go ver no Lula. Com a pos se de Lula, as su miu pri me i ro a pas ta do Mi nis té rio
do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão (res pon sá vel por ge ren ci a men to e cor tes na má qui na pú bli ca), sen do de po is trans fe ri do 
para a pre si dên cia do BNDES, após a re nún cia de Car los Les sa. Em 27 de mar ço de 2006, Man te ga as su miu o Mi nis té rio da Fa -
zen da do Bra sil, subs ti tu in do Anto nio Pa loc ci.

8 Ci ta ção re ti ra da do do cu men tá rio Entre a tos, do di re tor bra si le i ro João Mo re i ra Sal les.
9 É uma mi nis sé rie bra si le i ra exi bi da pela Rede Glo bo em 2006, ba se a da na bi o gra fia do ex-pre si den te do Bra sil Jus ce li no Ku -

bits chek. A mi nis sé rie foi es cri ta pela dra ma tur ga Ma ria Ade la i de Ama ral.



dias de po is, foi gol pe a do. Dis se ram que as re for -

mas de João Gou lart le va ram o Bra sil ao caos.

Nos sas eli tes são mu i to cru éis, vi o len tas e apos tam 

em um país atra sa do. Ain da está por se fa zer um

es tu do ver da de i ro da ima gem do Jan go. Dar ci Ri -

be i ro10 di zia que nós tí nha mos cin co “Bra sis”,

mas, ago ra, qual é o Bra sil ver da de i ro?

So bre o Jan go, acho que tem que se fa zer

jus ti ça. Acho um es cân da lo um pre si den te como

ele não ter sido anis ti a do até hoje. Aliás, é o úni co

que não foi anis ti a do. Acho que de ve ria exis tir

uma Cam pa nha Na ci o nal pela Lei Re vi si o nal de

Anis tia. E, nes sa Lei, os tor tu ra do res têm que pa -

gar pelo que fi ze ram. Acho que pre ci sa ser re to -

ma da a dis cus são da anis tia do pre si den te Gou -

lart. Tive a opor tu ni da de de con ver sar isso com a

fa mí lia do pre si den te, atra vés de en tre vis tas. Acho 

que essa é uma ques tão po lí ti ca, não é sim ples -

men te uma his tó ria que se perdeu no tempo, ou

seja, trata-se de uma questão política atual.

IHU On-Line – Ava li an do Jan go como pre si -

den te, vice-pre si den te, mi nis tro e ou tros car -

gos que ocu pou, como de fi ne João Gou lart?

Oswal do Mun te al – João Gou lart foi um re for -

mis ta utó pi co, no me lhor sen ti do da pa la vra, da

re a li za ção das co i sas, de um Bra sil para o pre sen -

te. Fez do tra ba lhis mo de Ge tú lio Var gas um tra -

ba lhis mo mais avan ça do. Esse é um gran de

mé ri to dele. Ele foi um po lí ti co com qua li da des e

de fe i tos, como to dos. João Gou lart fi cou em evi -

dên cia de 1954 a 1964 e acho que pou cos po lí ti -

cos so fre ram uma pres são tão gran de quan to ele,

em dez anos. Ou seja, do su i cí dio de Var gas, em

1954, até o gol pe, em 1964, pou cos po lí ti cos pas -

sa ram por tan tas cri ses pe sa das. O vejo como um

ho mem mu i to ator men ta do pe las res pon sa bi li da -

des e pelo de sa fio de le var o Bra sil a uma de mo -

cra cia radical.

João Gou lart não cer ce ou ne nhum dos seus

crí ti cos, mes mo os mais fer re nhos e des le a is. Os

jor na is mais vi ru len tos con ti nu a ram ata can do o

pre si den te, dia a dia, e ele nun ca foi para os me i os

de co mu ni ca ção di zer para que pa ras sem de cri ti -

cá-lo. Ele ti nha um es ti lo pró prio. Isso me im pres si -

o na do pon to de vis ta da his tó ria da po lí ti ca bra si le -

i ra con tem po râ nea. A de mo cra cia, no país, teve

um pe río do mu i to cur to de exis tên cia e hou ve pe -

río dos enor mes das oli gar qui as e das di ta du ras.

O Mi nis té rio de João Gou lart foi mu i to in jus -

ti ça do. Ele ti nha o apo io de fi gu ras como Dar ci Ri -

be i ro, Evan dro Lins e Sil va11, Jo sué de Cas tro12,

Cel so Fur ta do13 e San ti a go Dan tas14. Sem con tar

os in te lec tu a is que es ta vam por fora dis so, como

Iná cio Ran gel15, Álva ro Vi e i ra Pin to16 e Nel son
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10 Dar ci Ri be i ro é gra du a do em So ci o lo gia e Po lí ti ca. Com a ele i ção de Jus ce li no Ku bits chek em ou tu bro de 1955 para a pre si -
dên cia da Re pú bli ca, Dar ci Ri be i ro foi con vi da do a co la bo rar na ela bo ra ção das di re tri zes para o se tor edu ca ci o nal do novo go -
ver no, tra ba lhan do com o pe da go go Aní sio Te i xe i ra. Em 1962, foi Mi nis tro da Edu ca ção e Cul tu ra. Em 1964, o agra va men to
da cri se po lí ti co-ins ti tu ci o nal cul mi nou com a de fla gra ção do mo vi men to po lí ti co-mi li tar, que de pôs o pre si den te Gou lart em
abril. Nes sa oca sião, Dar ci foi um dos pou cos mem bros do go ver no a ten tar or ga ni zar uma re sis tên cia em de fe sa do re gi me
de mo crá ti co.

11 Evan dro Ca val can ti Lins e Sil va foi ju ris ta, jor na lis ta, es cri tor e po lí ti co. Foi um dos fun da do res do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i -
ro, em 1947, jun ta men te com Ru bem Bra ga, Joel Sil ve i ra, en tre ou tros. Foi tam bém Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res em 1963.

12 Jo sué de Cas tro vi veu três fa ses da his tó ria na ci o nal (di vi são pro pos ta por Bo ris Fa us to). De 1930 a 1945, vive sob o go ver no 
de Var gas; de 45 a 64 vive a cur ta ex pe riên cia de mo crá ti ca; e de 64 até 73 pre sen cia a to ma da de po der por par te dos mi li ta res.
Já com re la ção ao con tex to po lí ti co in ter na ci o nal, Jo sué de Cas tro tes te mu nha os hor ro res da Se gun da Gu er ra Mun di al e vive
in ten sa men te a po la ri za ção do mun do em tor no de EUA e URSS du ran te a Gu er ra Fria.

13 Cel so Mon te i ro Fur ta do foi um im por tan te eco no mis ta bra si le i ro e um dos mais des ta ca dos in te lec tu a is do país ao lon go do
sé cu lo XX. Suas ide i as so bre o de sen vol vi men to e o sub de sen vol vi men to di ver gi ram das dou tri nas eco nô mi cas do mi nan tes em
sua épo ca e es ti mu la ram a ado ção de po lí ti cas in ter ven ci o nis tas so bre o fun ci o na men to da eco no mia.

14 Fran cis co Cle men ti no de San Ti a go Dan tas foi de pu ta do fe de ral, mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Mi nis tro da Fa zen da e 
um dos cri a do res, jun ta men te com Afon so Ari nos e Ara ú jo Cas tro, da cha ma da “po lí ti ca ex ter na in de pen den te”, in ci al men te
im plan ta da no Go ver no Jâ nio Qu a dros.

15 O eco no mis ta Iná cio Ran gel, jun to com Cel so Fur ta do, foi um dos gran des pen sa do res do de sen vol vi men tis mo da eco no -
mia bra si le i ra. É con si de ra do um pen sa dor com in fluên cia mar xis ta.

16 Álva ro Vi e i ra Pin to é re co nhe ci do como um dos ma i o res fi ló so fos bra si le i ros de to dos os tem pos. Ga nhou pro je ção a par tir
de 1956, quan do pas sou a che fi ar o De par ta men to de Fi lo so fia do Insti tu to Su pe ri or de Estu dos Bra si le i ros (Iseb). É con si de ra -
do dos mais ar ti cu la dos pen sa do res da tec no lo gia.



Wer neck So dré17. Estes ho mens fo ram es que ci dos 

do ce ná rio po lí ti co bra si le i ro; pa re ce até que não

exis ti ram. Foi um Mi nis té rio mu i to com pe ten te,

que deu ân co ra às re for mas. O pre si den te não fez

isso so zi nho. Ou tro as pec to im por tan te foi o tra ba -

lho de equi pe. Aque le Mi nis té rio atu ou como gru -

po de tra ba lho, sem alar de, sem pi ro tec nia po lí ti -

ca. Tra ba lha ram com sustentação. O Ministério

João Goulart foi, sem dúvidas, o melhor e mais

qualificado que o país já teve.

Estou de sen vol ven do uma pes qui sa de

pós-dou to ra do so bre João Gou lart e as Re for mas. 

Te nho ana li sa do os es ca lões do Go ver no, fi gu ras

no tá ve is que tra ba lha vam dia a dia nos pro je tos.

Pa u lo Fre i re18 tra ba lha va na al fa be ti za ção; Aní sio

Te i xe i ra19, no Ensi no Mé dio; e Dar ci Ri be i ro, no

Ensi no Su pe ri or. A UNB, cri a da em 1960, com JK,

avan ça, o que não pode ser es que ci do. O pro je to

de na ção es ta va sen do es tru tu ra do ali. O pro fes -

sor Cel so Fur ta do di zia que o Bra sil vi veu, com o

gol pe, uma cons tru ção na ci o nal in ter rom pi da.

Du ran te o pe río do Var gas, com to das as crí ti cas, o 

Bra sil se es tru tu rou. Avan çou no pe río do do Gou -

lart e per de mos o pas so com a di ta du ra.

A di ta du ra frag men tou mu i to a in te lec tu a li -

da de. Fez com que ti ves se, de um lado, dra ma tur -

gos; do ou tro, ci ne as tas; de ou tro, pro fes so res e

can to res. Espe ci a li za mos a cul tu ra. No pe río do

Jan go, tí nha mos uma clas se ar tís ti ca que ti nha li -

ga ções. Van dré20, como can tor, sa bia quem era o

Oduval do Vi a na Fi lho21, que sa bia quem era

Gla u ber Ro cha22. Chi co Bu ar que23 tem uma fra se

per fe i ta, a qual diz que “A di ta du ra em bur re ceu o

Bra sil”. Esta mos com um de sa fio mu i to gran de,

mu i to mais com ple xo do que em 1964. Se me

per gun to onde o Jan go es ta ria po li ti ca men te hoje, 

pen so que, em ter mos de si gla, em lu gar ne nhum.

O tra ba lhis mo, en ga ta do com ou tras ex pe riên ci as

na ci o na is, não vol ta rá. Deu os úl ti mos pas sos com 

Bri zo la. É pre ci so que esta ex pe riên cia avan ce,

por que o que nós te mos hoje está mu i to lon ge do

tra ba lhis mo.
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17 Nel son Wer neck So dré, até o iní cio da dé ca da de 1950, teve bri lhan te car re i ra mi li tar, mas foi afas ta do em 1951 de vi do às
po si ções na ci o na lis tas e es quer dis tas que as su miu. Des de a cri a ção do ISEB, em 1956, até a sua ex tin ção, com o gol pe mi li tar
de 1964, So dré era res pon sá vel pelo Cur so de For ma ção His tó ri ca do Bra sil. Duas se ma nas após o gol pe mi li tar, So dré teve os
seus di re i tos po lí ti cos cas sa dos por dez anos pela Jun ta Mi li tar que as su miu o po der. Optou por não se exi lar e de di cou-se, nos
anos se guin tes, a re sis tir da úni ca for ma que lhe pa re cia ser pos sí vel: es cre ven do. Como os de ma is me i os de co mu ni ca ção lhe
fo ram in ter di ta dos, pas sou a es cre ver li vros.

18 O edu ca dor Pa u lo Re glus Ne ves Fre i re des ta cou-se por seu tra ba lho na área da Edu ca ção Po pu lar, vol ta da tan to para a es -
co la ri za ção como para a for ma ção da cons ciên cia. É con si de ra do um dos pen sa do res mais no tá ve is na his tó ria da pe da go gia
mun di al, ten do in flu en ci a do o mo vi men to cha ma do pe da go gia crí ti ca.

19 Aní sio Spí no la Te i xe i ra foi ad vo ga do, in te lec tu al, edu ca dor e es cri tor. Per so na gem cen tral na his tó ria da edu ca ção no Bra -
sil, nas dé ca das de 1920 e 1930, di fun diu os pres su pos tos do mo vi men to da Esco la Nova, que ti nha como prin cí pio a ên fa se no 
de sen vol vi men to do in te lec to e na ca pa ci da de de jul ga men to, em de tri men to da me mo ri za ção.

20 Ge ral do Van dré foi can tor e com po si tor. Em 1966, che gou à fi nal do Fes ti val de Mú si ca Po pu lar Bra si le i ra da TV Re cord com
o su ces so “Dis pa ra da”, in ter pre ta da por Jair Ro dri gues. A can ção ar re ba tou o pri me i ro lu gar ao lado de “A ban da”, de Chi co
Bu ar que. Em 1968, par ti ci pou do III Fes ti val Inter na ci o nal da Can ção com “Pra não di zer que não fa lei de flo res” ou “Ca mi -
nhan do”. A com po si ção era um hino de re sis tên cia con tra o go ver no mi li tar.

21 Odu val do Vi an na Fi lho (Vi a ni nha) foi dra ma tur go, ator e di re tor de te a tro e te le vi são bra si le i ro. es pí ri to po lê mi co e sem pre
mu i to com ba ti vo, Odu val do Vi an na Fi lho fez par te do Te a tro de Are na.

22 O ci ne as ta Gla u ber de Andra de Ro cha co me çou a re a li zar fil ma gens ao mes mo tem po em que in gres sou na Fa cul da de de
Di re i to da Ba hia. Sem pre con tro ver ti do, es cre veu e pen sou ci ne ma. Qu e ria uma arte en ga ja da ao pen sa men to e pre ga va uma
nova es té ti ca, uma re vi são crí ti ca da re a li da de. Era vis to pela di ta du ra mi li tar que se ins ta lou no país, em 1964, como um ele -
men to sub ver si vo.

23 Fran cis co Bu ar que de Hol lan da é fi lho de Sér gio Bu ar que de Ho lan da, um im por tan te his to ri a dor e jor na lis ta bra si le i ro. É
mú si co, can tor, com po si tor, te a tró lo go e es cri tor. Ame a ça do pelo Re gi me Mi li tar no Bra sil, es te ve exi la do na Itá lia em 1969,
onde che gou a fa zer es pe tá cu los com To qui nho. Nes sa épo ca teve suas can ções “Ape sar de você” (alu são ne ga ti va ao pre si -
den te Emí lio Gar ras ta zu Mé di ci) e “Cá li ce”, cen su ra das pela cen su ra bra si le i ra.



Na ci o na lis mo e an ti a me ri ca nis mo: a le ga li da de e a

po lí ti ca ex ter na nor te-ame ri ca na

Entre vis ta com Car la Si mo ne Ro deg he ro

Entre vá ri os des do bra men tos ori un dos da

Cam pa nha da Le ga li da de, em 1961, um de les, se -

gun do a pro fes so ra Car la Si mo ne Ro deg he ro, da

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul –

UFRGS, é o fato de que “as for ças que ga ran ti ram

a pos se do Jan go sen ti ram que ti nham a pos si bi li -

da de de in ter fe rir na po lí ti ca na ci o nal. Isso trou xe

uma sen sa ção de vi tó ria e essa vi tó ria cri a va a ex -

pec ta ti va de no vas con quis tas”. Para ela, a Le ga li -

da de aju dou a cri ar uma cons ciên cia po lí ti ca no

pe río do de 1961 a 1964 e fi cou para mu i tas pes -

so as que par ti ci pa ram e as sis ti ram como um mar -

co na per cep ção so bre o mun do. Na en tre vis ta

que con ce deu por te le fo ne para a jor na lis ta Gra -

zi e la Wol fart da IHU On-Line e pu bli ca da no sí tio 

do IHU em 08 de agos to de 2011, Car la con si de ra

a Cam pa nha da Le ga li da de como “um exem plo

de par ti ci pa ção po lí ti ca, de su ces so de ini ci a ti va

po lí ti ca, que mar cou mu i to aque les que ti ve ram

atu a ção po lí ti ca en tre 1961 e 1964”. E com ple ta:

“para o Rio Gran de do Sul, o mo vi men to da le ga -

li da de apa re ce como um mo men to im por tan te

para a cons ti tu i ção de uma cons ciên cia po lí ti ca,

até para essa ide ia de que o Rio Gran de do Sul é

um es ta do bas tan te po li ti za do, para essa ima gem

que os ga ú chos cri a ram de si”.

Dou to ra em His tó ria, Car la Si mo ne Ro deg -

he ro é pro fes so ra do De par ta men to e da Pós-Gra -

du a ção em His tó ria da UFRGS. É au to ra dos li vros 

O di a bo é ver me lho: ima gi ná rio an ti co mu -

nis ta e Igre ja Ca tó li ca no Rio Gran de do Sul 

(1945-1964) (Pas so Fun do: Edi upf, 1998) e Ca -

pí tu los da Gu er ra Fria: o an ti co mu nis mo

bra si le i ro sob o olhar nor te-ame ri ca no

(1945-1964) (Por to Ale gre: Edi to ra da UFRGS,

2007). Tem de sen vol vi do e ori en ta do pes qui sas

so bre an ti co mu nis mo, di ta du ra, anis tia, me mó ria

e his tó ria oral. Ela es ta rá na Uni si nos par ti ci pan do 

do Se mi ná rio 50 anos da Cam pa nha da Le -

ga li da de: me mó ria da de mo cra cia bra si le i -

ra, pro mo vi do pelo IHU de 18 de agos to a 1º de

se tem bro de 2011.

IHU On-Line – Como a se nho ra de fi ne a po -

lí ti ca di plo má ti ca nor te-ame ri ca na no con -

tex to da Cam pa nha da Le ga li da de?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – No mo men to em

que acon te ce o mo vi men to da le ga li da de, os Esta -

dos Uni dos es ta vam ina u gu ran do uma nova po lí -

ti ca para a Amé ri ca La ti na, a Ali an ça para o Pro -

gres so. Tra ta va-se de uma res pos ta à Re vo lu ção

Cu ba na, mar ca da pela ló gi ca de que a pro pa ga -

ção da re vo lu ção na Amé ri ca La ti na po de ria ser

bar ra da por am pla aju da eco nô mi ca, que mos -

tras se que a de mo cra cia (e, não dito, o ca pi ta lis -

mo) po de ria ga ran tir cres ci men to eco nô mi co e

me lho res con di ções de vida. Des de o fi nal da Se -

gun da Gu er ra Mun di al, os Esta dos Uni dos vi -

nham in ves tin do no re er gui men to eco nô mi co da

Eu ro pa e pa í ses como o Bra sil ti nham di fi cul da de

em con se guir re cur sos de pro gra mas de go ver no

para go ver no. Ha via, sim, a pres são para que se

cri as sem ca na is para a en tra da de ca pi ta is pri va -

dos nor te-ame ri ca nos, o que foi mais di fi cul ta do

em al guns mo men tos (como no se gun do go ver no

Var gas) e mais fa ci li ta do em ou tros (du ran te o go -

ver no JK). So bre a po lí ti ca ex ter na nor te-ame ri ca -

na, é pre ci so di zer ain da que ela era mar ca da for -
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te men te pelo an ti co mu nis mo. De po is de 1959,

com Cuba, o olhar nor te-ame ri ca no se di ri ge com

mu i to mais aten ção à sua vi zi nhan ça.

IHU On-Line – Qual a in fluên cia nor te-ame -

ri ca na nos ru mos po lí ti cos bra si le i ros a

par tir do con tex to da le ga li da de e da pos se

de Jan go?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – Re a li zei uma pes -

qui sa com do cu men tos de agên ci as di plo má ti cas

nor te-ame ri ca nas que fun ci o na ram no Bra sil,

onde ana li sei como os nor te-ame ri ca nos ava li a -

vam as cam pa nhas an ti co mu nis tas em cur so no

Bra sil en tre 1945 e 1964. Acom pa nhan do esse

tema, foi pos sí vel per ce ber a pre o cu pa ção que os

nor te-ame ri ca nos ti nham em re la ção a cer tas ca -

rac te rís ti cas da po lí ti ca bra si le i ra. Uma de las era a

for te pre sen ça do Esta do na eco no mia. Em mu i tos 

mo men tos fica ex plí ci to como os nor te-ame ri ca -

nos con si de ra vam isso pre ju di ci al para a eco no -

mia e o de sen vol vi men to do Bra sil, bem como o

fato de que não se abri am os mer ca dos, não se

cri a vam as fa ci li da des para que os ca pi ta is es tran -

ge i ros, no caso os ca pi ta is nor te-ame ri ca nos, aqui

es ti ves sem pre sen tes. Ain da em 1945, úl ti mo ano

do Esta do Novo, e de po is no se gun do go ver no

Var gas, ha via uma di fi cul da de de en ten der e ace i -

tar que essa pre sen ça do Esta do na eco no mia pu -

des se ser po si ti va para o Bra sil. E isso aca ba va

tam bém sen do vis to de for ma ne ga ti va pelo fato

de que, mu i tas ve zes, a ban de i ra do na ci o na lis mo

era en ten di da pe los nor te-ame ri ca nos como mu i -

to pró xi ma da ban de i ra do co mu nis mo. Então,

aca ba vam se mes clan do “pe ri gos” que os nor -

te-ame ri ca nos viam em ter mos de po lí ti ca com as

pre o cu pa ções eco nô mi cas. Esses po lí ti cos que

são her de i ros do ge tu lis mo, como foi o caso de

Jan go e Bri zo la, car re gam – a par tir do olhar nor -

te-ame ri ca no – es ses “de fe i tos” que fo ram cons -

tru í dos pelo ge tu lis mo. Entre es ses “de fe i tos” es -

tão a ques tão da for te pre sen ça do Esta do na eco -

no mia e uma cer ta to le rân cia em re la ção às

or ga ni za ções tra ba lhis tas e sin di ca is. Essa to le rân -

cia fa ria com que os agi ta do res co mu nis tas pu des -

sem ter mais es pa ço de atu a ção. Qu an do ocor re o 

mo vi men to da le ga li da de e a pos se do Jan go, os

nor te-ame ri ca nos não vão se co lo car ex pli ci ta -

men te con tra a pos se, por que é di fí cil na po si ção

em que es tão se co lo car con tra algo que está na

Cons ti tu i ção. No en tan to, eles têm mu i tas des con -

fi anças em re la ção ao Jan go e ao rumo que ele iria

dar para seu go ver no. Esse rumo po de ria ser (e o

medo era esse) a ra di ca li za ção da que las ten dên ci as 

que já vi nham do go ver no de Ge tú lio Var gas. As

des con fi an ças que Jan go her da são ex tre ma das na

sua pes soa, e fo ram ma ni fes ta das por aque les que

en ca be ça ram a ten ta ti va de im pe di men to da sua

pos se. Eles con si de ra vam in viá vel a pos se de Jan -

go, pois ele ti nha uma his tó ria de apro xi ma ção

com os tra ba lha do res, uma his tó ria de to le rân cia

em re la ção às ma ni fes ta ções, às gre ves, à par ti ci pa -

ção de sin di ca lis tas do par ti do co mu nis ta.

IHU On-Line – Qual o pa pel dos mi li ta res

en quan to ato res po lí ti cos du ran te a Cam pa -

nha da Le ga li da de?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – Se hou ve, des de o

mo men to em que Var gas as su me o po der, em

1930, e ao lon go do Esta do Novo, um for te apo io

mi li tar a ele e à di ta du ra do pró prio Esta do Novo,

esse apo io co me ça a di mi nu ir no ano de 1945,

com toda a cam pa nha pelo fim des te Esta do e

com a apro xi ma ção mais efe ti va de Var gas com

os tra ba lha do res a par tir da cri a ção do Par ti do

Tra ba lhis ta Bra si le i ro e do apo io que Var gas re ce -

beu do Par ti do Co mu nis ta. A par tir de 1945, co -

me ça a fi car bem cla ra a di vi são en tre mi li ta res: os

que veem de for ma po si ti va esse pro je to na ci o na -

lis ta e tra ba lhis ta de Var gas, e ou tros que co me -

çam a con si de rar essa apro xi ma ção com os tra ba -

lha do res e com o co mu nis mo uma co i sa ne ga ti va.

Vão se cons tru in do di fe ren tes gru pos po lí ti cos en -

tre os mi li ta res. A po lí ti ca está en tre as for ças ar -

ma das des de mu i to an tes do gol pe. Entre es ses

mi li ta res te re mos os pró-Var gas e os con trá ri os a

ele. Aque les con trá ri os a Var gas vão ser pró xi mos

do prin ci pal par ti do de opo si ção, que é a UDN e

vão se re vol tar em vá ri os mo men tos; ten ta rão im -

pe dir a pos se do JK, e al guns de les irão or ga ni zar

re be liões du ran te o go ver no de Jus ce li no e ou tros, 

ocu pan do esse pos tos nos mi nis té ri os mi li ta res do

go ver no Jâ nio, vão ten tar im pe dir a pos se des te

úl ti mo. Só que além des ses mi li ta res, que ge ral -

men te são ofi ci as da alta hi e rar quia, toda a dis cus -
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são em tor no do pro je to de de sen vol vi men to, da

cri a ção da Pe tro bras, em 1954, vai fa zen do com

que se to res su bal ter nos das for ças ar ma das co me -

cem a se in te res sar por po lí ti ca e co me cem a fa zer

com que aque las di vi sões en tre ofi ci a is e su bal ter -

nos, en tre a alta e a ba i xa hi e rar quia den tro das

for ças ar ma das, co me cem a ga nhar uma di men -

são mais po lí ti ca e não só cor po ra ti va. Em 1961,

te re mos um pro ta go nis mo im por tan te de ca bos e

de sar gen tos que vão de ci dir pelo apo io à Cons ti -

tu i ção. Ou seja, a Cons ti tu i ção diz que o vice-pre -

si den te ocu pa o lu gar do pre si den te nes ses ca sos e 

a Cons ti tu i ção deve ser cum pri da. Esses mi li ta res

su bal ter nos não to mam por aca so essa ini ci a ti va

em 1961 em Por to Ale gre. Essa ini ci a ti va é re sul -

ta do de um pro ces so de dis cus são po lí ti ca que já

acon te cia den tro das for ças ar ma das e que não

atin gia es ses su bal ter nos, que sem pre se sen ti ram

mu i to des pre za dos, des va lo ri za dos, e aos pou cos

co me ça ram a per ce ber que a sua atu a ção ti nha

que ser tam bém po lí ti ca, no âm bi to do Con gres so

Na ci o nal, das Assem ble i as Le gis la ti vas e que po -

de ri am, a par tir des sa par ti ci pa ção, mu dar a sua

con di ção como mem bros das for ças ar ma das.

IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is des do -

bra men tos ou mar cas po lí ti cas que o mo vi -

men to da le ga li da de de i xa no Bra sil?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – Os fa tos que são

co nhe ci dos como mo vi men to da le ga li da de são

as res pos tas da das a par tir do Rio Gran de do Sul,

do go ver na dor Bri zo la, à ten ta ti va de im pe di men -

to da vol ta e da pos se de João Gou lart. Hou ve

mu i tas fa ce tas nos acon te ci men tos que mar ca ram

es sas duas se ma nas que fo ram o mo vi men to da

le ga li da de. A prin ci pal fa ce ta é a li de ran ça de Le o -

nel Bri zo la e da mo bi li za ção bas tan te efi caz que

ele ini cia e que tem a di men são da rede da le ga li -

da de, das emis so ras de rá dio que pas sa ram a di -

vul gar os dis cur sos do go ver na dor – sem pre mu i to 

in fla ma dos – em de fe sa da vol ta de Jan go e em

de fe sa de vá ri as ou tras ban de i ras que fa zi am par te 

des se pro je to na ci o na lis ta, tra ba lhis ta, ge tu lis ta.

Uma das ou tras fa ce tas é a pre pa ra ção mi li tar em

tor no do Pa lá cio Pi ra ti ni e a im por tân cia que nes -

sa pre pa ra ção mi li tar ti ve ram es ses ofi ci a is da Bri -

ga da Mi li tar e mi li ta res su bal ter nos, tan to da Bri -

ga da como das for ças ar ma das e quar téis do Exér -

ci to, e tam bém de uni da des da Ae ro náu ti ca. Aí te -

mos a ques tão da or dem de que o Pi ra ti ni fos se

bom bar de a do e do pro ta go nis mo dos sar gen tos

que, em Ca no as, des mon ta ram as bom bas, es va -

zi a ram os pne us dos aviões, im pe din do que de co -

las sem. Jun to com isso, te mos a mo bi li za ção po -

pu lar, por que mu i tas pes so as pas sa ram a se di ri gir 

às ime di a ções do Pa lá cio Pi ra ti ni, com car ta zes e

fa i xas de apo io à pos se do Jan go, à ini ci a ti va de

Bri zo la. Isso tam bém re ve la que exis tem se to res

den tro da so ci e da de ga ú cha que são so li dá ri os à

pro pos ta do Bri zo la. Na que le mo men to, a po pu -

la ção na rua foi sen si bi li za da e con quis ta da pelo

dis cur so em prol da le ga li da de. O fato de que Bri -

zo la já ti nha sido pre fe i to de Por to Ale gre e que já

es ta va, ha via al guns anos, como go ver na dor do

es ta do fa ci li tou para que ele con se guis se ca pi ta li -

zar apo i os con quis ta dos a par tir de di ver sas ini ci a -

ti vas. Por exem plo, Bri zo la se des ta cou mu i to em

re la ção a tudo o que fez pela edu ca ção.

O prin ci pal des do bra men to da le ga li da de,

en tão, é a pos se do Jan go, que não acon te ce da

for ma como se ria es pe ra da por Bri zo la e por

aque les que apo i a ram a cam pa nha, já que é uma

pos se sob o re gi me par la men ta ris ta, na in ten ção

de di mi nu ir os po de res de João Gou lart. Jan go

ace i ta o par la men ta ris mo, como in dí cio de que

tal vez es ti ves se mais dis pos to a ne go ci ar do que o

pró prio Bri zo la, e se ini cia um go ver no com base

na des con fi an ça, na opo si ção, ten do que pro var

que não é o que se ima gi na que seja. O go ver no

de Jan go, para se sus ten tar e so bre vi ver den tro do 

re gi me que foi im pos to, pre ci sa va con ci li ar for ças.

Por ou tro lado, aque las for ças que ga ran ti ram a

pos se do Jan go sen ti ram que ti nham a pos si bi li da -

de de in ter fe rir na política nacional. Isso trouxe

uma sensação de vitória e essa vitória criava a

expectativa de novas conquistas.

Ou tro gran de des do bra men to do mo vi men to 

da le ga li da de é o dis tan ci a men to da po si ção que

Jan go e Bri zo la as su mem. Logo de po is, em no -

vem bro de 1962, Bri zo la será ele i to de pu ta do fe -

de ral pela Gu a na ba ra, o es ta do po li ti ca men te

mais im por tan te do Bra sil na que le mo men to. E

ele se co lo ca no cen tro das dis cus sões po lí ti cas na -

ci o na is. Com isso, os nor te-ame ri ca nos se ques ti o -
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na vam, com pre o cu pa ção, até que pon to a po lí ti -

ca ra di cal de Bri zo la es ta ria con du zin do o go ver no 

de Jan go. Às ve zes eles di zi am que Jan go era um

cara mu i to fra co, pres si o na do por Bri zo la e uti li za -

do pe los co mu nis tas. E, de al gu ma ma ne i ra, ele

po de ria dar um “gol pe bran co”, vi san do mu dar a

Cons ti tu i ção e ga ran tir sua re e le i ção e sua per ma -

nên cia no po der. Era algo pa ra do xal. Em al guns

mo men tos, ele era vis to como sen do mu i to es per -

to, por que iria con se guir uti li zar o apo io de Bri zo la 

e dos co mu nis tas para per ma ne cer no po der; e,

em ou tros mo men tos, ele apa re cia como mu i to

fra co, como al guém que es ta va no po der, fa zen -

do, sem se dar con ta, aque les pla nos do Bri zo la e

dos comunistas.

IHU On-Line – Como com pre en der que os

bri ga di a nos en ga ja dos na Cam pa nha da Le -

ga li da de viam em Bri zo la a fi gu ra de um lí -

der? Que ca rac te rís ti cas de Bri zo la o cons -

ti tu íam como um lí der para es ses mi li ta res?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – Como a Cam pa -

nha da Le ga li da de teve uma di men são de pre pa -

ra ção ar ma da, isso fez com que os bri ga di a nos fi -

cas sem mu i to pró xi mos do Bri zo la. Eles eram in -

dis pen sá ve is à con quis ta do que Bri zo la es ta va

pen san do. Tal vez a im pe tu o si da de e o ca ris ma de

Bri zo la de pro por mu i tas ve zes aqui lo que es ta va

lon ge do al can ce ti ves sem con quis ta do es ses bri -

ga di a nos. O fato de que Bri zo la as su me como de -

pu ta do, e não mais num car go do po der Exe cu ti -

vo, é algo que cria mais fa ci li da des para que se ex -

pres sem e pro po nham cer tas co i sas. Na que la

épo ca não ha via ne nhu ma li de ran ça com a dis po -

si ção e com a vi si bi li da de que ti nha o Bri zo la, que

pu des se ser es co lhi do como um líder.

IHU On-Line – Con si de ra a le ga li da de como

uma cam pa nha na ci o na lis ta?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – Sim, por ser uma

cam pa nha que de fen de a pos se de um pre si den te

her de i ro de um pro je to na ci o na lis ta que foi ini ci a -

do por Ge tú lio Var gas.

IHU On-Line – Em que me di da a Cam pa nha 

da Le ga li da de con tri bui para a cons ti tu i ção 

e con so li da ção da de mo cra cia no Bra sil?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – Mu i ta gen te fala

mal da de mo cra cia que ti ve mos en tre 1945 e

1964, que te ria sido mar ca da pelo po pu lis mo,

pela de ma go gia, e essa foi uma in ter pre ta ção mu i -

to for te quan do acon te ceu o gol pe e não hou ve

re sis tên cia ne nhu ma. Esses 19 anos tal vez te nham 

sido a pri me i ra ex pe riên cia de de mo cra cia com li -

vre fun ci o na men to dos par ti dos, da im pren sa, do

Con gres so Na ci o nal, das as sem ble i as le gis la ti vas.

Cons tru iu-se um mito em tor no da Cam pa nha da

Le ga li da de, prin ci pal men te a par tir de 1979,

quan do Bri zo la vol ta. Temo que as co me mo ra -

ções ofi ci a is do cin quen te ná rio da le ga li da de sim -

ples men te re to mem esse mito, acri ti ca men te.

IHU On-Line – Po de mos afir mar que o mo -

vi men to da le ga li da de aju dou a for mar uma

cons ciên cia po lí ti ca no Bra sil? O que res ta

dis so ain da hoje?

Car la Si mo ne Ro deg he ro – A le ga li da de aju -

dou a cri ar uma cons ciên cia po lí ti ca no pe río do de 

1961 a 1964 e fi cou para mu i tas pes so as que par -

ti ci pa ram e as sis ti ram como um mar co na per cep -

ção so bre o mun do. É um exem plo de par ti ci pa -

ção, de su ces so de ini ci a ti va po lí ti ca, que mar cou

mu i to aque les que atu a ram en tre 1961 e 1964.

Des te ano em adi an te, te re mos qua se que uma

pro i bi ção de to car no as sun to e de se re fe rir de for -

ma po si ti va a es sas li de ran ças e a esse even to que

foi a Cam pa nha da Le ga li da de. Para o Rio Gran -

de do Sul, este mo vi men to apa re ce como um pe -

río do im por tan te para a cons ti tu i ção de uma cons -

ciên cia po lí ti ca, e até para essa ide ia de que o Rio

Gran de do Sul é um es ta do bas tan te po li ti za do,

para essa ima gem que os ga ú chos cri a ram de si.
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João Gou lart en tre a me mó ria e a his tó ria

Entre vis ta com Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra

Na opi nião da pro fes so ra Ma ri e ta de Mo ra es

Fer re i ra, a Cam pa nha da Le ga li da de pode nos

aju dar a re fle tir so bre a im por tân cia da par ti ci pa -

ção po lí ti ca. “Ain da hoje esse exem plo da mo bi li -

za ção po lí ti ca em tor no de gran des ban de i ras de

in te res se da so ci e da de bra si le i ra é algo que pode

con tri bu ir para o nos so apren di za do po lí ti co”, ex -

pli ca. Na en tre vis ta con ce di da por te le fo ne para a

jor na lis ta Gra zi e la Wol fart da IHU On-Line, e pu -

bli ca da no sí tio do IHU em 08 de agos to de 2011,

Ma ri e ta de fen de que “a Cam pa nha da Le ga li da de 

faz par te des sa cul tu ra po lí ti ca bra si le i ra de aci o -

nar a po pu la ção em tor no de va lo res im por tan tes

para ga ran tir a de mo cra cia no país. Ain da te mos

mu i to a con quis tar, mas o Bra sil cada vez mais

tem apri mo ra do e va lo ri za do os prin cí pi os de uma 

cul tu ra de mo crá ti ca”.

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra é dou to ra em

His tó ria pela Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se.

Re a li zou pós-dou to ra do na Éco le des Ha u tes Etu -

des em Sci en ces So ci a les – EHSS, Pa ris. É edi to ra

exe cu ti va da Edi to ra FGV e pro fes so ra do De par -

ta men to de His tó ria do Insti tu to de Fi lo so fia e

Ciên ci as So ci a is da Uni ver si da de Fe de ral do Rio

de Ja ne i ro – IFCS/UFRJ des de 1988. Pu bli cou o li -

vro Em bus ca da Ida de do Ouro (Rio de Ja ne i -

ro: Edi to ra da UFRJ, 2002), e or ga ni zou João

Gou lart: Entre a Me mó ria e a His tó ria, (Rio

de Ja ne i ro: Edi to ra FGV, 2006). Ela es ta rá na Uni -

si nos par ti ci pan do do Se mi ná rio 50 anos da

Cam pa nha da Le ga li da de: me mó ria da de -

mo cra cia bra si le i ra, pro mo vi do pelo IHU de 18 

de agos to a 1º de se tem bro de 2011.

IHU On-Line – Como a se nho ra de fi ne João

Gou lart en quan to per so na gem his tó ri co e

po lí ti co? Qual sua con tri bu i ção para a his -

tó ria po lí ti ca do Bra sil, prin ci pal men te na

épo ca do gol pe mi li tar de 1964?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – Exis te uma me -

mó ria em tor no da fi gu ra de João Gou lart du ran te 

o pe río do da di ta du ra mi li tar, e mes mo pos te ri or -

men te, que é ou mu i to ne ga ti va ou de si len ci a -

men to. Sem pre eram des ta ca dos ele men tos ne ga -

ti vos da sua per so na li da de, como fra que za e in -

com pe tên cia. Essa me mó ria não se sus ten ta a

par tir de uma pes qui sa his tó ri ca mais con sis ten te.

João Gou lart es ta va lon ge de ser esse po lí ti co in -

com pe ten te, de sas tra do, in ca paz de fa zer ava li a -

ções ade qua das so bre a con jun tu ra. Por exem plo, 

se acom pa nhar mos sua atu a ção como mi nis tro

do tra ba lho de Ge tú lio Var gas, no pe río do de

1953, ve re mos que teve um pa pel im por tan te

como ne go ci a dor de gre ves que es ta vam ocor ren -

do no país. Ele tam bém le vou as agên ci as do Mi -

nis té rio do Tra ba lho para vá ri os es ta dos da fe de -

ra ção, no in tu i to de fa zer va ler a le gis la ção tra ba -

lhis ta já im ple men ta da pelo go ver no Var gas.

Gou lart foi pre si den te do PTB du ran te vá ri os anos

e, como tal, teve um pa pel im por tan te na or ga ni -

za ção do par ti do, bem como na in cor po ra ção de

no vas de man das. De po is, quan do em pos sa do

pre si den te da Re pú bli ca, em 1961, ca ta li sou as

cha ma das re for mas de base que a so ci e da de bra -

si le i ra es ta va de man dan do na que le mo men to, es -

pe ci al men te a ques tão da re for ma agrá ria. Jan go

es ti mu lou o pro ces so de sin di ca li za ção ru ral, que

nor mal men te é algo pou co ex plo ra do, bem como

o de sen vol vi men to des sa no ção de tra ba lha dor

do cam po. To dos es ses as pec tos fo ram mu i to im -

por tan tes do pon to de vis ta da atu a ção de Gou -

lart. Com o gol pe mi li tar, ele foi de pos to. E al gu -
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mas vo zes o acu sam pelo fato de não ter em bar ca -

do na pro pos ta de or ga ni zar uma re sis tên cia

ar ma da quan do co me çou o mo vi men to mi li tar

que de pôs o seu go ver no. Mas, na ver da de, hoje

fica evi den te que João Gou lart teve uma po si ção

acer ta da, por que te ria sido mu i to di fí cil se ele ti -

ves se op ta do por uma de fe sa ar ma da con tra os

ele men tos que es ta vam ar ti cu lan do o mo vi men to

mi li tar em 1964. De po is, já du ran te a vi gên cia do

gol pe, um fato im por tan te foi a cha ma da Fren te

Ampla, quan do João Gou lart ace i tou con ver sar

com Car los La cer da e com ou tras li de ran ças po lí -

ti cas que ti nham apo i a do o mo vi men to mi li tar,

mas que pos te ri or men te ha vi am se de sen can ta do. 

O pró prio La cer da foi cas sa do. João Gou lart par -

ti ci pou des sas ne go ci a ções, mas a Fren te Ampla

tam bém não foi adi an te. É im por tan te des ta car

que as di fi cul da des que eram das es quer das bra si -

le i ras da épo ca fo ram atri bu í das a ele. João Gou -

lart ti nha uma po si ção mais ca u te lo sa, mas ele era

o tem po todo pres si o na do e ins ta do para ra di ca li -

zar por Bri zo la e por ou tras li de ran ças do PTB e

ou tras for ças po lí ti cas de es quer da da épo ca.

IHU On-Line – Qu a is fo ram os prin ci pa is

im pas ses de seu go ver no?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – Dois pro ble mas

fo ram mais com ple xos. Um era a ques tão da re -

for ma agrá ria. Ha via uma pres são mu i to gran de

des sas for ças de es quer da e de pró pri os se to res do 

PTB, que lu ta vam por uma le gis la ção que per mi -

tis se a re for ma agrá ria por meio de uma mu dan ça

da Cons ti tu i ção, que pos si bi li tas se ser as de sa pro -

pri a ções pa gas com tí tu los da dí vi da pú bli ca. Esse

pon to cri ou uma po lê mi ca mu i to gran de e uma re -

sis tên cia por par te de se to res que não con cor da -

vam com essa mu dan ça. Con se quen te men te, isso

en tra va va o avan ço da re for ma agrá ria. Até que

Jan go, já nos mo men tos fi na is, vai ten tar apro var

essa me di da à re ve lia das re sis tên ci as dos par ti dos

de cen tro e de di re i ta. Isso efe ti va men te foi um im -

pac to mu i to gran de em seu go ver no. Ou tro pro ble -

ma com ple xo fo ram as re vol tas mi li ta res no fi nal de 

seu go ver no, o que co lo cou para as al tas pa ten tes

um te mor pela que bra da hi e rar quia mi li tar.

IHU On-Line – Como de fi ne o con tex to so -

ci al e po lí ti co bra si le i ro da épo ca da Cam -

pa nha da Le ga li da de?

Mari e ta de Mo ra es Fer re i ra – Está va mos ini -

ci an do a dé ca da de 1960, com uma mo bi li za -

ção po lí ti ca mu i to gran de na so ci e da de bra si le i ra,

de po is do go ver no JK. A pró pria ele i ção de Jâ nio

Qu a dros para pre si den te já mos trou uma mo bi li -

za ção e, por ou tro lado, uma po la ri za ção po lí ti ca.

Foi ele i to um can di da to a pre si den te apo i a do pela 

UDN e um vice-pre si den te – no caso, Jan go –

apo i a do pelo PTB. A vi tó ria des ses dois no mes já

in di ca uma po la ri za ção das for ças po lí ti cas e par ti -

dá ri as da so ci e da de bra si le i ra. Por ou tro lado, a

re nún cia pre ma tu ra de Jâ nio Qu a dros e a co lo ca -

ção em pa u ta da pos se do Jan go ex pres sa ram es -

sas di fi cul da des e con tra di ções que já ti nham se

mos tra do na ele i ção pre si den ci al, por que Jan go re -

pre sen ta va as for ças mais à es quer da, vin cu la das

às ca ma das po pu la res. Con se quen te men te, a ele i -

ção para pre si den te não ti nha sido de um can di da -

to afi na do com es sas ide i as. Logo, ma ni fes ta ram-se 

re a ções con tra a pos se do Jan go. Se to res das for -

ças ar ma das que ri am im pe dir a sua pos se. Se, por

um lado, hou ve um pro ces so de ne go ci a ção no

sen ti do de mu dar a for ma de go ver no para um re -

gi me par la men ta ris ta, por ou tro lado, a Cam pa nha 

da Le ga li da de teve um pa pel im por tan te no sen ti -

do de for çar a pos se do Jan go na me di da em que

ela se apo i a va, como o pró prio nome já diz, na le -

ga li da de. As for ças po lí ti cas que es ta vam an ga ri an -

do e apo i an do essa cam pa nha pelo di re i to à pos se

do Jan go na pre si dên cia da Re pú bli ca es ta vam am -

pa ra das num prin ci pio muito for te, que era a le ga li -

da de, o res pe i to à Cons ti tu i ção, que di zia que, na

fal ta do pre si den te da Re pú bli ca, o vice de ve ria to -

mar pos se. Em nome dis so, ha via uma mo bi li za ção 

da po pu la ção, das vá ri as ca ma das so ci a is e mes mo 

de se to res mais con ser va do res, que acha vam que a 

Cons ti tu i ção de ve ria ser res pe i ta da. Isso aju dou

mu i to Bri zo la que lan ça, a par tir do Rio Gran de do

Sul, a Cam pa nha da Le ga li da de, des de uma ca -

de ia de rá dio que co me ça a pro du zir no tí ci as e a

co lo car no ar pro gra mas e fa las de per so na gens

apo i an do a pos se do vice-presi den te.
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IHU On-Line – Como era a re la ção de Jan go 

com o seu par ti do, o PTB?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – Jan go teve um

pa pel mu i to im por tan te no PTB des de o fi nal do

go ver no Var gas. Este par ti do ti nha mu i tos con fli -

tos in ter nos, dis pu tas, e Ge tú lio traz Jan go para

sua li de ran ça no in tu i to de que ele pu des se me -

lhor or ga ni zá-lo e pa ci fi cá-lo. A par tir do fi nal dos

anos 1950, já co me ça ram a ha ver al gu mas di fi cul -

da des, por que den tro do pró prio PTB ha via se to -

res que pre ten di am ra di ca li zar nes sa luta po lí ti ca

pela apro va ção das cha ma das re for mas de base, e 

o pró prio Bri zo la era uma voz que, du ran te o go -

ver no João Gou lart, teve uma pre sen ça mu i to for -

te no sen ti do de le var a uma ma i or ra di ca li za ção

po lí ti ca. Na épo ca, usa va-se mu i to a ex pres são

“re for ma agrá ria na lei ou na mar ra”. Ao lon go do

seu go ver no, Jan go teve apo io de se to res do seu

par ti do, mas tam bém so freu pres são no sen ti do de 

que ele avan ças se na im ple men ta ção de cer tas ini -

ci a ti vas e me di das eco nô mi cas e po lí ti cas que

cri a vam um con fli to mu i to gran de com ou tros se -

to res da so ci e da de. A li de ran ça dele so bre PTB

du ran te seu go ver no foi bas tan te pro ble má ti ca.

Em vá ri os mo men tos ocor re ram im pas ses.

IHU On-Line – Como era a re la ção de Jan go 

com Ge tú lio Var gas e com Bri zo la?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – A re la ção de

Jan go com Ge tú lio foi sem pre de pro fun da ad mi -

ra ção. Ge tú lio Var gas foi seu gran de mes tre e seu

ini ci a dor na vida po lí ti ca. Ha via ad mi ra ção e con -

fi an ça mú tua en tre os dois. Mes mo nos mo men tos 

de di fi cul da des, quan do Var gas é obri ga do a re ti -

rar Jan go do Mi nis té rio do Tra ba lho por pres sões

de se to res mais con ser va do res, João Gou lart

con ti nua in di re ta men te atu an do den tro do mi nis -

té rio. De po is, a pró pria mor te de Var gas mos tra o 

tipo de con fi an ça que Ge tú lio ti nha em Jan go,

quan do dá a ele a Car ta Tes ta men to. De fato, ha -

via uma pre o cu pa ção de Jan go, mes mo nos mo -

men tos pos te ri o res, de man ter de ter mi na dos

prin cí pi os e apren di za dos do fun ci o na men to da

po lí ti ca que ti nha ab sor vi do do seu con ta to com

Var gas. Já com Bri zo la a si tu a ção foi mu i to di fe -

ren te. Jango teve mu i tos dis sa bo res e di ver gên ci as

com Bri zo la, prin ci pal men te quan do este o pres -

si o nou para que re sis tis se e Jan go op tou por não

exer cer essa re sis tên cia.

IHU On-Line – Em que me di da o epi só dio

da le ga li da de nos aju da a com pre en der as

ques tões po lí ti cas do Bra sil de hoje?

Ma ri e ta de Mo ra es Fer re i ra – A le ga li da de

pode nos aju dar a re fle tir so bre a im por tân cia da

par ti ci pa ção po lí ti ca. Ou tras cam pa nhas que tam -

bém ten ta ram mo bi li zar a po pu la ção fo ram a

cam pa nha das di re tas e do im pe ach ment do Col -

lor. Algu mas des sas cam pa nhas fo ram vi to ri o sas,

outras não, mas ain da hoje esse exem plo da mo -

bi li za ção po lí ti ca em tor no de gran des ban de i ras 

de in te res se da so ci e da de bra si le i ra é algo que

pode con tri bu ir para o nos so apren di za do po lí ti -

co. A Cam pa nha da Le ga li da de faz par te des sa

cul tu ra po lí ti ca bra si le i ra de aci o nar a po pu la -

ção em tor no de va lo res im por tan tes para ga -

ran tir a de mo cra cia no país. Ain da te mos mu i to

a con quis tar, mas o Bra sil cada vez mais tem

apri mo ra do e va lo ri za do os prin cí pi os de uma

cul tu ra de mo crá ti ca.
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O Jan go da me mó ria e o Jan go da His tó ria

Entre vis ta com Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do

Ao re fle tir so bre o epi só dio da le ga li da de, é

im pos sí vel não fa lar de João Gou lart, per so na gem 

cen tral do epi só dio ao lado de Bri zo la. O ex-pre si -

den te é o tema prin ci pal da en tre vis ta con ce di da à 

jor na lis ta Gra zi e la Wol fart por e-mail pela pro fes -

so ra Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do, da UNB, e 

pu bli ca da em 8 de agos to de 2011 no sí tio do IHU. 

Para ela, “Jan go foi her de i ro di le to de Ge tú lio

Var gas, mas em mu i tos as pec tos di fe ren ci ou-se do 

ve lho es ta dis ta, que pa ra do xal men te foi tam bém

um di ta dor. Jan go be beu nas águas do ge tu lis mo,

mas cri ou sua pró pria mar ca, de um tra ba lhis mo

mais mo der no e ar ro ja do. Pen so que ain da pre ci -

sa mos fa zer jus à sua me mó ria e à sua tra je tó ria,

não de uma for ma ufa nis ta e in con se quen te, mas

sim re co nhe cen do seus li mi tes e suas qua li da des

de ho mem pú bli co”. Lu cí lia tam bém fala so bre o

PTB, e o co lo ca como “fi lho do ge tu lis mo, mas um 

fi lho que ga nhou au to no mia de voo à me di da que 

foi se con so li dan do como par ti do. O PTB ja ma is

de i xou de ser ge tu lis ta, mas pas sou a ser mais do

de que so men te ge tu lis ta. Com o tem po fi cou mais 

tra ba lhis ta do que ge tu lis ta”.

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do é pro fes -

so ra dos cur sos de gra du a ção e pós-gra du a ção

em His tó ria da Uni ver si da de de Bra sí lia – UNB.

Pos sui gra du a ção em His tó ria pela Uni ver si da de

Fe de ral de Juiz de Fora, mes tra do em Ciên cia Po -

lí ti ca pela Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is e

dou to ra do em Ciên ci as Hu ma nas/Ciên cia Po lí ti ca 

pela Uni ver si da de de São Pa u lo. É au to ra de, en -

tre ou tros, Co man do Ge ral dos tra ba lha do res 

no Bra sil (1961-1964) (Pe tró po lis: Vo zes,

1986); e PTB: do ge tu lis mo ao re for mis mo

(1945-1964) (São Pa u lo: Mar co Zero, 1989).

IHU On-Line – Como fi cou de se nha da a fi -

gu ra po lí ti ca de João Gou lart na me mó ria e

no ima gi ná rio so ci al bra si le i ro?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – Infe liz -

men te, João Gou lart, que foi um dos ma i o res lí de -

res tra ba lhis tas do Bra sil, é um gran de in jus ti ça do

pela His tó ria. De pos to por um gol pe po lí ti co em

1964, teve sua me mó ria es tig ma ti za da e des qua li -

fi ca da pe los mi li ta res, que pre ci sa vam jus ti fi car o

rom pi men to da or dem de mo crá ti ca e sua as cen -

são ao po der po lí ti co da na ção bra si le i ra por uma

via não cons ti tu ci o nal e não de mo crá ti ca. Após o

gol pe de 1964, toda po lí ti ca ofi ci al em re la ção a

João Gou lart teve duas ori en ta ções: des qua li fi ca -

ção e ur di du ra do es que ci men to. Os jor na is, sob

cen su ra, fo ram re le gan do no tí ci as so bre Gou lart a

um se gun do pla no. Par te da in te lec tu a li da de de

es quer da, com base na te o ria do po pu lis mo, tam -

bém con si de rou Jan go um po lí ti co ou inex pres si -

vo ou pou co com pe ten te e, fi nal men te, seg men tos 

de es quer da que atu a ram na luta pela de mo cra ti -

za ção do país, a par tir do fi nal da dé ca da de 1970, 

tam bém des con si de ra ram a im por tân cia de Gou -

lart na po lí ti ca bra si le i ra, pois que ri am ser iden ti fi -

ca dos como os me lho res e tal vez os úni cos re pre -

sen tan tes da es quer da na His tó ria do Bra sil. Só re -

cen te men te pas sa mos a ve ri fi car um es for ço por

par te de his to ri a do res e ou tros in te lec tu a is no sen -

ti do de re a va li ar a pre sen ça de Jan go na His tó ria

do Bra sil e de re con si de rar sua im por tan te con tri -

bu i ção como lí der tra ba lhis ta bra si le i ro. A mais re -

cen te pu bli ca ção que re a va lia a tra je tó ria po lí ti ca

de Gou lart é a alen ta da e bem fun da men ta da bi o -

gra fia es cri ta por Jor ge Fer re i ra, in ti tu la da: João

Gou lart. Uma bi o gra fia. Tra ta-se de um li vro den -

30



so, pi o ne i ro como bi o gra fia do ex-pre si den te e

mu i to con sis ten te nas aná li ses que apre sen ta.

Con si de ro tam bém, que o li vro de mi nha au to ria,

es cri to em 1989 e ago ra lan ça do em se gun da edi -

ção pela LTr, tam bém faz jus à im por tân cia de

Gou lart como lí der po lí ti co tra ba lhis ta que abra -

çou a ca u sa do re for mis mo so ci al.

IHU On-Line – Exis tem di fe ren ças en tre o

Jan go da me mó ria e o Jan go da His tó ria?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – Cla ro

que sim. O Jan go da me mó ria que in clui o es que -

ci men to é apre sen ta do como um po lí ti co pí fio, in -

com pe ten te e de ma go go. O Jan go da His tó ria é

um po lí ti co que apre sen ta uma tra je tó ria con sis -

ten te, que in clu iu vi tó ri as ele i to ra is ex pres si vas e a

par ti ci pa ção em car gos como de pu ta do es ta du al,

de pu ta do fe de ral, Mi nis tro do Tra ba lho, vice-pre -

si den te da Re pú bli ca, por duas ve zes, e, por fim,

pre si den te do Bra sil. Além dis so, foi pre si den te do

PTB, par ti do ao qual foi fi li a do des de ten ra ida de.

Sua co e rên cia como po lí ti co tra ba lhis ta, pre o cu -

pa do com ca u sas so ci a is, re for mis tas e na ci o na lis -

tas, é um mar co im por tan te de sua tra je tó ria.

Como pre si den te da Re pú bli ca, Gou lart go ver nou 

sob a égi de de uma cri se ins ti tu ci o nal pro fun da.

Mes mo as sim, fez um go ver no de im por tan tes re a -

li za ções. Só a tí tu lo de re gis tro, po de mos lem brar

da cri a ção da Ele tro brás, da apro va ção do Esta tu -

to do Tra ba lha dor Ru ral, da Lei do Dé ci mo Ter ce i -

ro Sa lá rio e da fun da ção da Uni ver si da de de Bra -

sí lia. Além dis so, cabe tam bém re gis trar a ori en ta -

ção de sua po lí ti ca ex ter na não ali nha da, o que

era uma ou sa dia, no tem po da Gu er ra Fria.

IHU On-Line – Na tra je tó ria his tó ri ca e po lí -

ti ca do PTB, qua is os prin ci pa is acon te ci -

men tos que pon tu am o ca mi nho do ge tu lis -

mo ao re for mis mo?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – O Par ti -

do Tra ba lhis ta Bra si le i ro nas ceu ao fi nal do Esta -

do Novo como um par ti do mar ca da men te ge tu lis -

ta. Sua fun da ção ob je ti va va tam bém fa zer fren te à 

expansão do Par ti do Co mu nis ta quan do da re -

de mo cra ti za ção de 1945. Mas a his tó ria do PTB,

in ter co nec ta da à His tó ria do Bra sil, ca mi nhou na

di re ção da ado ção da ca u sa de um re for mis mo

so ci al pro fun do e de um na ci o na lis mo con tun -

den te. Mes mo ten do na pes soa de Ge tú lio Var -

gas uma re fe rên cia ge nu í na, in cor po rou uma

nova li de ran ça tra ba lhis ta, que, po de mos di zer,

avan çou à es quer da em re la ção ao pro gra ma

fun da dor do par ti do.

IHU On-Line – Como a his tó ria do PTB se re la -

ci o na com Ge tú lio Var gas e com o ge tu lis mo?

Lucília de Alme i da Ne ves Del ga do – O PTB é 

fi lho do ge tu lis mo, mas um fi lho que ga nhou au -

to no mia de voo à me di da que foi se con so li dan -

do como par ti do. O PTB ja ma is de i xou de ser ge -

tu lis ta, mas pas sou a ser mais do de que so men te

ge tu lis ta. Com o tem po fi cou mais tra ba lhis ta do

que ge tu lis ta.

IHU On-Line – Como a se nho ra de fi ne a re -

la ção do mo vi men to sin di cal com o PTB?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – Tra ta-se

de uma re la ção um bi li cal. Mu i tos dos mais im por -

tan tes lí de res sin di ca is do Bra sil no pe río do de

1945 a 1964 eram tam bém pe te bis tas. Na ver da -

de, o mo vi men to sin di cal do Bra sil na que les anos

con tou tam bém com a atu a ção de li de ran ças ca -

tó li cas e co mu nis tas, mas os tra ba lhis tas eram, a

bem di zer, he ge mô ni cos, em es pe ci al no pe río do

ime di a ta men te an te ri or ao gol pe po lí ti co de 1964.

IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is pon tos

da evo lu ção pro gra má ti ca do PTB?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – Cer ta -

men te foi a ado ção da ban de i ra da re for ma agrá -

ria e de ma is re for mas de base, a de fe sa do ter ce i -

ro-mun dis mo e um for te na ci o na lis mo. Po de mos

di zer que, com o pas sar dos anos, o PTB tor nou-se 

re fe rên cia de um tra ba lhis mo de mo crá ti co, ori en -

ta do por pro fun das pre o cu pa ções so ci a is. Com

cer te za fi cou mais pró xi mo da so ci al-de mo cra cia

do que da li be ral-de mo cra cia.

IHU On-Line – Qual era o per fil po lí ti co-so -

ci al dos prin ci pa is di ri gen tes do PTB?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – Nos pri -

me i ros tem pos do par ti do, eles eram ba si ca men te

ge tu lis tas. Com o pas sar do tem po sur gi ram pe te -

bis tas mais teó ri cos e dou tri ná ri os. Na se quên cia,
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vi e ram lí de res vin cu la dos ao ge tu lis mo, mas com

mar cas mais re for mis tas e me nos an ti co mu nis tas.

Gou lart está in clu í do nes te gru po. Já Bri zo la pode

ser iden ti fi ca do como o mais so ci a lis ta dos di ri -

gen tes do PTB.

IHU On-Line – Como o ca to li cis mo apa re ce 

na con jun tu ra do go ver no João Gou lart?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – O ca to li -

cis mo, no pla no in ter na ci o nal, pas sou por im por -

tan tes trans for ma ções no fi nal dos anos de 1950 e

no de cor rer da dé ca da de 1960. No Bra sil, quan -

do do go ver no João Gou lart, po de mos di zer que

ha via dois gru pos no seio do ca to li cis mo. Um mais 

con ser va dor e ou tro mais pro gres sis ta. Os pro -

gres sis tas ga nha ram for ça a par tir do pa pa do de

João XXIII e de po is de Pa u lo VI. O se tor mais pro -

gres sis ta do ca to li cis mo bra si le i ro, no iní cio da dé -

ca da de 1960, ado tou po si ções em fa vor da re for -

ma agrá ria, da al fa be ti za ção uni ver sal e da su pe -

ra ção do sub de sen vol vi men to. Este ve ao lado dos 

mo vi men tos so ci a is que tam bém abra ça vam es sas 

ca u sas. Já o ca to li cis mo mais con ser va dor não

apo i a va a re for ma agrá ria e nem mes mo a cres -

cen te au to no mia da so ci e da de ci vil. Em 1964, so -

ma ram-se aos par ti dos, mi li ta res, or ga ni za ções so -

ci a is e po lí ti cos que se uni ram para de por João

Gou lart.

IHU On-Line – Após a pos se de Jan go no re -

gi me par la men ta ris ta, qual foi o sen ti men to 

da po pu la ção ga ú cha e bra si le i ra?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – Par te

ex pres si va da po pu la ção bra si le i ra e, com cer te za

da po pu la ção do Rio Gran de do Sul, não con cor -

dou com a ado ção do par la men ta ris mo, que foi

uma so lu ção ne go ci a da para ga ran tir a pos se de

João Gou lart na pre si dên cia da Re pú bli ca, quan -

do da re nún cia de Jâ nio Qu a dros. A ado ção do

par la men ta ris mo foi, a bem di zer, in cons ti tu ci o -

nal. Sua ina de qua ção ex tre ma à re a li da de po lí ti ca 

bra si le i ra era vi sí vel. Pou co tem po de po is da sua

ado ção, a ma i o ria da po pu la ção bra si le i ra, em um 

ple bis ci to, que mo bi li zou o país, vo tou pelo re tor -

no ao pre si den ci a lis mo.

IHU On-Line – Po de mos con si de rar Jan go o 

her de i ro po lí ti co de Ge tú lio Var gas?

Lu cí lia de Alme i da Ne ves Del ga do – Com

cer te za, Jan go foi her de i ro di re to de Ge tú lio Var -

gas, mas em mu i tos as pec tos di fe ren ci ou-se do ve -

lho es ta dis ta, que pa ra do xal men te foi tam bém um 

di ta dor. Jan go be beu nas águas do ge tu lis mo,

mas cri ou sua pró pria mar ca, de um tra ba lhis mo

mais mo der no e ar ro ja do. Pen so que ain da pre ci -

sa mos fa zer jus à sua me mó ria e à sua tra je tó ria,

não de uma for ma ufa nis ta e in con se quen te, mas

re co nhe cen do seus li mi tes e suas qua li da des de

ho mem público.
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“As di re i tas apren de ram com os acon te ci men tos de 1961”

Entre vis ta com Jor ge Fer re i ra

“A Cam pa nha da Le ga li da de tra duz seus

pró pri os pro pó si tos: a ma nu ten ção da or dem le -

gal, a pre ser va ção do sis te ma po lí ti co, o cum pri -

men to da Cons ti tu i ção. Essas ban de i ras mo bi li za -

ram a so ci e da de bra si le i ra”. A cons ta ta ção é do

pro fes sor Jor ge Fer re i ra, da Uni ver si da de Fe de ral

Flu mi nen se – UFF, em en tre vis ta con ce di da por

e-mail à jor na lis ta Gra zi e la Wol fart e pu bli ca da na

Re vis ta IHU On-Line edi ção 369 de 15 de agos to 

de 2011. Ele com pa ra o Bra sil da le ga li da de, em

1961, quan do “a luta era pela de fe sa da or dem

cons ti tu ci o nal vi gen te (...) as es quer das e os se to -

res pro gres sis tas e de mo crá ti cos in fli gi ram gran de

der ro ta aos gol pis tas e di re i tis tas”, com o Bra sil de

1964, quan do “o mo vi men to das es quer das foi

ou tro. A luta não era pela de fe sa da Cons ti tu i ção,

mas pela im plan ta ção de re for mas. Re for mas que

ne ces si ta ri am de re vi são cons ti tu ci o nal – para vi a -

bi li zar, por exem plo, a re for ma agrá ria. As di re i tas, 

de ma ne i ra hi pó cri ta, de fen de ram o lema de que

‘a Cons ti tu i ção é in to cá vel’”. E con clui: “as di re i -

tas apren de ram com os acon te ci men tos de 1961”. 

Fer re i ra ain da des ta ca que “Bri zo la re cu sou-se a

aca tar o gol pe de Esta do. Ele foi a úni ca li de ran ça

ci vil na his tó ria con tem po râ nea bra si le i ra a re sis tir

a um gol pe mi li tar, di vi dir as For ças Arma das e

der ro tar os gol pis tas”.

Jor ge Fer re i ra é pro fes sor de His tó ria do Bra -

sil da Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se e au tor de

Jan go. Uma bi o gra fia (Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za -

ção Bra si le i ra, 2011). Ele es ta rá na Uni si nos par ti -

ci pan do do Se mi ná rio 50 anos da Cam pa nha 

da Le ga li da de: me mó ria da de mo cra cia bra -

si le i ra, pro mo vi do pelo IHU de 18 de agos to a 1º

de se tem bro de 2011.

IHU On-Line – Que as pec tos da bi o gra fia de 

Jan go são fun da men ta is para en ten der o

pro ces so da Cam pa nha da Le ga li da de?

Jor ge Fer re i ra – Cre io que duas ques tões são fun -

da men ta is. A pri me i ra, sua for ma ção po lí ti ca fun -

da men ta da no re gi me da de mo cra cia re pre sen ta -

ti va. Jan go in gres sou na po lí ti ca em tem pos de

gran de pres tí gio da de mo cra cia-li be ral, em

1945-1946. Esse é um as pec to im por tan te a ser

res sal ta do. Ele nun ca es te ve en vol vi do com pro -

pos tas de gol pes con tra as ins ti tu i ções de mo crá ti -

cas. Daí sua de ter mi na ção em to mar pos se na pre -

si dên cia da Re pú bli ca em cum pri men to da Cons -

ti tu i ção. A se gun da, uma ca rac te rís ti ca de sua

per so na li da de. Jan go era ho mem do diá lo go, do

en ten di men to, do acor do. Mas acor dos que avan -

ças sem na ques tão po lí ti ca e so ci al. Assim, en tre

ace i tar o acor do que im plan tou o par la men ta ris -

mo e o con fron to que po de ria re sul tar em guer ra

ci vil, ele pre fe riu a primeira opção.

IHU On-Line – O que sig ni fi ca va, na que le

con tex to, a pos se de João Gou lart?

Jor ge Fer re i ra – O cum pri men to da Cons ti tu i -

ção e a con ti nu i da de do pro ces so de mo crá ti co.

Isso foi con se gui do por um am plo acor do no Con -

gres so Na ci o nal e por di ver sas for ças po lí ti cas com 

a im plan ta ção do par la men ta ris mo.

IHU On-Line – Como en ten der a for ça da fi -

gu ra po lí ti ca de Bri zo la no sen ti do de con -

se guir le van tar o mo vi men to da le ga li da de

aqui do Rio Gran de do Sul para todo o país?

Jor ge Fer re i ra – Le o nel Bri zo la des pon tou na

po lí ti ca bra si le i ra, des de 1945, com ar ro jo po lí ti -
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co. Ele e Gou lart eram ami gos, pa ren tes e cor re -

li gi o ná ri os do mes mo par ti do. Cri ou-se uma in -

ter de pen dên cia en tre eles. Gou lart, no pla no

na ci o nal, apo i a va Bri zo la no Rio Gran de do Sul.

Bri zo la, por sua vez, apo i a va Jan go nos mo men -

tos di fí ce is. Foi o que ocor reu em agos to/se tem bro 

de 1961. Bri zo la re cu sou-se a aca tar o gol pe de

Esta do. Ele foi a úni ca li de ran ça ci vil na his tó ria

con tem po râ nea bra si le i ra a re sis tir a um gol pe mi li -

tar, di vi dir as For ças Arma das e der ro tar os gol pis -

tas. Ele con vo cou a po pu la ção para a re sis tên cia e,

in clu si ve, dis tri bu iu ar mas ao povo. A ca u sa era

jus ta e le gí ti ma: de fen der o re gi me de mo crá ti co.

Daí que seus ar gu men tos fo ram ou vi dos e a po pu -

la ção se en ga jou na luta pela pos se de Gou lart.

IHU On-Line – O que mo ti vou a ati tu de de

so li da ri e da de po lí ti ca ao go ver na dor Bri zo -

la por par te da mul ti dão de vo lun tá ri os ci vis 

que ade ri ram à Cam pa nha da Le ga li da de?

Jor ge Fer re i ra – Ha via na so ci e da de bra si le i ra

for tes vín cu los com o sis te ma de de mo cra cia re -

pre sen ta ti va. As ten ta ti vas de gol pes em agos to de 

1954, no vem bro de 1955 e agos to/se tem bro de

1961 de mons tram que os gru pos gol pis tas não

con se gui ram ar re gi men tar am plos se to res so ci a is

– e in clu si ve das pró pri as For ças Arma das – para a 

con su ma ção do gol pe. No Rio Gran de do Sul, a

po pu la ção da ca pi tal e das ci da des do in te ri or en -

ga jou-se nes se sen ti do: a de fe sa da le ga li da de e

da Cons ti tu i ção. Em Go iás, o go ver na dor Ma u ro

Bor ges, tam bém agiu no mes mo sen ti do, en con -

tran do am plo apo io de es tu dan tes e ope rá ri os. No 

Rio de Ja ne i ro ocor reu o in ver so: a po pu la ção foi

para as ruas exi gir a pos se de Gou lart e a po lí cia

ci vil e mi li tar, a man do do go ver na dor Car los La -

cer da, re pri miu du ra men te as ma ni fes ta ções. Em

ou tras pa la vras, não foi ape nas no Rio Gran de do

Sul que o povo se en ga jou na de fe sa da Cons ti tu i -

ção, em bo ra te nha sido no es ta do em que o des ti -

no do país foi decidido.

IHU On-Line – O que fez com que o exér ci to 

mu das se de lado e apo i as se o mo vi men to li -

de ra do por Bri zo la?

Jor ge Fer re i ra – Os mi li ta res têm seus có di gos de 

con du ta ba se a dos na dis ci pli na e na hi e rar quia.

Con tu do, eles não são obri ga dos a obe de cer a or -

dens es drú xu las ou ab sur das. Exem plo dis so foi a

ordem do mi nis tro da Gu er ra, Odí lio Denys, para

que o co man dan te do III Exér ci to, José Ma cha do

Lo pes, bom bar de as se o Pa lá cio Pi ra ti ni. O ge ne ral

Ma cha do Lo pes to mou uma de ci são jun to com seu 

Esta do-Ma i or ba se a do em cál cu los po lí ti cos. Para

obe de cer ao mi nis tro do Exér ci to, te ria que ma tar

cen te nas de pes so as no Pa lá cio Pi ran ti ni. De po is,

pra ti car ver da de i ra car ni fi ci na no es ta do do Rio

Gran de do Sul. So men te as sim ele con se gui ria im -

por a “or dem”. Di an te de ta ma nho cus to, ele e seu

Esta do-Ma i or pre fe ri ram o bom-sen so: obe de cer à

Cons ti tu i ção e à le ga li da de de mo crá ti ca.

IHU On-Line – Qual o sig ni fi ca do po lí ti co,

na épo ca, da mu dan ça de re gi me de go ver -

no para par la men ta ris mo?

Jor ge Fer re i ra – O par la men ta ris mo re sul tou de

am plo con sen so no Con gres so Na ci o nal e en tre as 

for ças po lí ti cas em con fli to. Gou lart as su mi ria a

pre si dên cia, mas te ria seus po de res res trin gi dos.

IHU On-Line – O que ca rac te ri zou a re sis -

tên cia po pu lar que le vou Jan go ao po der?

Jor ge Fer re i ra – A ca rac te rís ti ca mar can te da -

que les acon te ci men tos foi a de fe sa da con ti nu i da -

de do pro ces so de mo crá ti co. Fe de ra ções de em -

pre sá ri os e as so ci a ções co mer ci a is, em nota, exi gi -

ram o cum pri men to da Cons ti tu i ção; sin di ca tos de 

tra ba lha do res em vá ri as par tes do país de cla -

ram-se em gre ve, en quan to a di re to ria da UNE foi

para Por to Ale gre; os par ti dos po lí ti cos, in clu si ve a 

UDN, de fen de ram a pos se de Gou lart, re je i tan do a 

co a ção dos mi nis tros mi li ta res que que ri am a vo -

ta ção do im pe ach ment dele; a OAB, a ABI e a

CNBB tam bém re i te ra ram a ne ces si da de do cum -

pri men to da Cons ti tu i ção; as For ças Arma das se

di vi di ram; di ver sas re li giões, de ca tó li cos a um -

ban dis tas, de fen de ram a pos se de Gou lart; até

mes mo di re to ri as de clu bes de fu te bol apo i a ram a

pos se de Jan go. O que se ob ser va, nes se mo men -

to, é a so ci e da de bra si le i ra or ga ni za da em suas

en ti da des re pre sen ta ti vas na luta pela con ti nu i da -

de do pro ces so de mo crá ti co.

IHU On-Line – Como o se nhor de fi ne a cri -

se po lí ti ca que se abriu com a re nún cia de

Jâ nio Qu a dros e que he ran ça essa cri se
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de i xa para a tra je tó ria his tó ri ca da po lí ti -

ca bra si le i ra?

Jor ge Fer re i ra – Jâ nio Qu a dros, nos pou cos me -

ses na pre si dên cia da Re pú bli ca, re a li zou um go -

ver no con ser va dor. Nes se sen ti do, nada de sur -

pre en den te. Mas uma úni ca ati tu de dele foi ex tre -

ma men te ne ga ti va para o pro ces so de mo crá ti co

bra si le i ro: a re nún cia. Com o ato, ele de sa cre di tou 

o sis te ma de mo crá ti co, as ele i ções, os par ti dos po -

lí ti cos e todo o sis te ma re pre sen ta ti vo. Mais ain da,

ele apos tou na cri se ins ti tu ci o nal, pois sa bia que a

pos se do vice-pre si den te cri a ria gra ves con fli tos

po lí ti cos no país. Jâ nio apos tou no que po de ria

acon te cer de pior no sis te ma po lí ti co bra si le i ro: o

co lap so das ins ti tu i ções democráticas.

IHU On-Line – Qu a is eram os bens sim bó li -

cos que es ta vam em jogo na dis pu ta pela

au to ri da de e le gi ti mi da de po lí ti ca du ran te a 

Cam pa nha da Le ga li da de?

Jor ge Fer re i ra – O que es ta va em jogo, em ter -

mos sim bó li cos, era o sig ni fi ca do de de mo cra cia.

Para os con ser va do res e di re i tis tas, Gou lart e o

Par ti do Tra ba lhis ta Bra si le i ro man ti nham diá lo go

cons tan te com os tra ba lha do res e o mo vi men to

sin di cal. Para o con ser va do ris mo po lí ti co bra si le i -

ro, a par ti ci pa ção do mo vi men to sin di cal na po lí ti -

ca era uma ame a ça às ins ti tu i ções de mo crá ti cas.

As no tas dos mi nis tros mi li ta res e os pro nun ci a -

men tos de Car los La cer da são cla ros nes se sen ti -

do. De mo cra cia, nes sa con cep ção, era uma prá ti -

ca eli tis ta que ex clu ía os tra ba lha do res da par ti ci -

pa ção po lí ti ca. Daí o pe ri go que a pos se de Jan go

re pre sen ta va. Para as es quer das e am plas par ce -

las da po pu la ção, de mo crá ti co era man ter os fun -

da men tos da Cons ti tu i ção de 1946.

IHU On-Line – Quem foi o gran de mito po lí -

ti co da Cam pa nha da Le ga li da de?

Jor ge Fer re i ra – Em ter mos po lí ti cos, sem dú vi -

da Le o nel Bri zo la saiu do epi só dio com a ima gem

en gran de ci da. No go ver no do Rio Gran de do Sul,

ele ha via ad qui ri do a ad mi ra ção das es quer das e

dos na ci o na lis tas com o pro je to de sen vol vi men tis -

ta e a es co la ri za ção em mas sa. Seu pres tí gio cres -

ceu ain da mais quan do na ci o na li zou duas em pre -

sas nor te-ame ri ca nas. Lem bro que es ta ti zar mul ti -

na ci o na is era o gran de pro gra ma das es quer das

la ti no-ame ri ca nas. Mas com o des te mor que en -

fren tou os mi nis tros mi li ta res na Cam pa nha da

Le ga li da de, Bri zo la al can çou pres tí gio po lí ti co di -

fí cil de ser men su ra do. Ao se can di da tar como de -

pu ta do fe de ral pela Gu a na ba ra, ob te ve vo ta ção

ex tra or di ná ria. A par tir daí, ele aglu ti na ria di ver -

sas es quer das sob a Fren te de Mo bi li za ção Po pu -

lar, ra di ca li zan do cada vez mais à esquerda.

IHU On-Line – Em que me di da a Cam pa -

nha da Le ga li da de in flu en ci ou no ce ná rio

que cons ti tu iu o gol pe mi li tar, três anos

mais tar de?

Jor ge Fer re i ra – É mu i to cu ri o so que a so ci e da -

de bra si le i ra, tão ci o sa da de mo cra cia e da le ga li -

da de em agos to/se tem bro de 1961, te nha as sis ti -

do, pra ti ca men te de bra ços cru za dos, à mar cha de 

re cru tas do ge ne ral Mou rão em mar ço de 1964. A

Cam pa nha da Le ga li da de tra duz seus pró pri os

pro pó si tos: a ma nu ten ção da or dem le gal, a pre -

ser va ção do sis te ma po lí ti co, o cum pri men to da

Cons ti tu i ção. Essas ban de i ras mo bi li za ram a so ci -

e da de bra si le i ra: em 1961, a luta era pela de fe sa

da or dem cons ti tu ci o nal vi gen te. Nes se sen ti do, as 

es quer das, os se to res pro gres sis tas e de mo crá ti cos 

in fli gi ram gran de der ro ta aos gol pis tas e di re i tis tas. 

Em 1964, o mo vi men to das es quer das foi ou tro. A 

luta não era pela de fe sa da Cons ti tu i ção, mas pela 

im plan ta ção de re for mas. Re for mas que ne ces si -

ta ri am de re vi são cons ti tu ci o nal – para vi a bi li zar,

por exem plo, a re for ma agrá ria. As di re i tas, Car los 

La cer da em par ti cu lar, de ma ne i ra hi pó cri ta, de -

fen de ram o lema de que “a Cons ti tu i ção é in to cá -

vel”. As di re i tas apren de ram com os acon te ci men -

tos de 1961.
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Cam pa nha da Le ga li da de: um mo vi men to de

de fe sa da de mo cra cia for mal

Entre vis ta com João Tra ja no Sen to-Sé

Qu es ti o na do a res pe i to da con tri bu i ção da

Cam pa nha da Le ga li da de para a con so li da ção da

de mo cra cia no Bra sil, João Tra ja no Sen to-Sé

con si de ra ter sido pe que na. Afi nal, ex pli ca, “me -

nos de três anos de po is o Bra sil foi ce ná rio de um

gol pe que ras gou a Cons ti tu i ção e lan çou o país

num re gi me bru tal de au to ri ta ris mo. Sua lem bran -

ça, po rém, deve ser cul ti va da, já que foi um mo -

men to em que a pu si la ni mi da de das eli tes da épo -

ca, a pre po tên cia mi li tar e o des pre zo pela or dem

le gal fo ram con fron ta dos co ra jo sa men te. Não te -

mos, in fe liz men te, mu i tos epi só di os se me lhan tes

em nos sa his tó ria re pu bli ca na”. Na en tre vis ta que

con ce deu por e-mail à jor na lis ta Gra zi e la Wol fart

da IHU On-Line, e pu bli ca da em 8 de agos to de

2011 no sí tio do IHU, Tra ja no afir ma que “a Cam -

pa nha da Le ga li da de deve ser vis ta como um mo -

vi men to de de fe sa da de mo cra cia for mal, num

con tex to em que ela era pou co va lo ri za da no Bra -

sil por suas eli tes po lí ti cas. Além de ter sido um

epi só dio com for te mar ca de he ro ís mo, ela é in te -

res san te por ter sido ca pi ta ne a da por uma li de ran -

ça que, iro ni as da po lí ti ca, pas sou a vida sen do

acu sa da de não nu trir ma i or apre ço pela de mo -

cra cia”. Ao fa lar de Bri zo la, o pro fes sor da UERJ

ar gu men ta que o al can ce do seu ges to “tem a ver

com a ex pres si vi da de po lí ti ca ga ú cha na que le

con tex to e da enor me po pu la ri da de des se po lí ti co

no es ta do. Ele foi ca paz de gal va ni zar uma es pé cie 

de es pí ri to de re sis tên cia ga ú cho e con fe rir a ele

um al can ce na ci o nal”.

João Tra ja no de Lima Sen to-Sé é gra du a do

em Ciên ci as So ci a is pela Uni ver si da de Fe de ral do

Rio de Ja ne i ro – UFRJ, mes tre e dou tor em Ciên -

cia Po lí ti ca pelo Insti tu to Uni ver si tá rio de Pes qui -

sas do Rio de Ja ne i ro. Do cen te da Uni ver si da de

do Esta do do Rio de Ja ne i ro – UERJ, tam bém é

mem bro do cor po edi to ri al da Re vis ta Bra si le i ra

de Infor ma ção Bi bli o grá fi ca em Ciên ci as So ci a is e

da Inter se ções.

IHU On-Line – Como o se nhor de fi ne o ca ris -

ma po lí ti co de Bri zo la, que po de ria jus ti fi car 

o su ces so da Cam pa nha da Le ga li da de?

João Tra ja no Sen to-Sé – Na oca sião da re nún -

cia de Jâ nio e da con se quen te cri se su ces só ria,

Bri zo la era ain da um lí der re gi o nal. Seu pres tí gio

era gran de, sua pe ne tra ção po pu lar bas tan te ex -

pres si va, mas res tri ta ao es ta do do Rio Gran de do

Sul. Acho que o al can ce do ges to de Bri zo la tem a

ver com a ex pres si vi da de po lí ti ca ga ú cha na que le

con tex to e da enor me po pu la ri da de des se po lí ti co

no es ta do. Ele foi ca paz de gal va ni zar uma es pé cie 

de es pí ri to de re sis tên cia ga ú cho e con fe rir a ele

um al can ce nacional.

IHU On-Line – Quem foi o Bri zo la da épo ca

da le ga li da de e quem foi o Bri zo la pós-le ga -

li da de, no Rio de Ja ne i ro?

João Tra ja no Sen to-Sé – Bri zo la, na épo ca da

Cam pa nha da Le ga li da de, era um jo vem lí der as -

cen den te do ma i or par ti do de base po pu lar da -

que le pe río do. Ele re pre sen ta va, de cer ta for ma, a

cor ren te mais com ba ti va do PTB. Sua po si ção, na -

que le mo men to, per mi tia-lhe as su mir um pa pel

im por tan te en tre os seg men tos que se ba ti am pe -

las re for mas de base e pelo na ci o na lis mo eco nô -

mi co, en tão mu i to em voga. Com bi na das, es sas

duas ban de i ras fa zi am dele al guém ca paz de cir -

cu lar si mul ta ne a men te en tre se to res po pu la res e
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em cer tos seg men tos das clas ses mé di as e em pre -

sa ri a is. Como go ver na dor do Rio de Ja ne i ro, Bri -

zo la en car na va uma es pé cie de re to ma da do pro -

ces so que fora bru tal men te in ter rom pi do com o

gol pe mi li tar de 1964. Ao mes mo tem po, bus ca va

ga nhar es pa ço po lí ti co tra zen do uma sé rie de

ques tões até en tão iné di tas na agen da po lí ti co

par ti dá ria, como a de fe sa das mi no ri as. Por ou tro

lado, em seu pri me i ro go ver no do Rio de Ja ne i ro

Bri zo la de mons trou cer ta di fi cul da de de li dar com

as eli tes em pre sa ri a is. Com o tem po, acho que

sua ima gem fi cou des gas ta da, o ce ná rio po lí ti co

bra si le i ro mu dou, no vas li de ran ças e par ti dos se

con so li da ram e Bri zo la viu seu ma i or pa tri mô nio

de cres cer: a enor me ca pa ci da de de trans for mar a 

ade são a sua fi gu ra em vo tos. Com isso, sua au -

to ri da de não di mi nu iu, mas seu po der de fogo

ine vi ta vel men te foi es ma e cen do.

IHU On-Line – Como era a re la ção de Bri zo -

la e João Gou lart?

João Tra ja no Sen to-Sé – Até onde sei, nun ca

fo ram das mais tran qui las. Bri zo la as cen de como

uma li de ran ça ca paz de ri va li zar pelo pos to de

ma i or fi gu ra tra ba lhis ta com Jan go. Cre io que mu i -

to em fun ção dos lu ga res que cada um ocu pa va,

seus es ti los eram bem di ver sos. Jan go era mais mo -

de ra do, ten ta va tor nar-se pa la tá vel jun to aos se to -

res mais con ser va do res da po lí ti ca bra si le i ra e, as -

sim, tor nar seu go ver no ope ra ci o nal. Bri zo la era

mais jo vem, ti nha uma ori gem hu mil de e ocu pou

um es pa ço no in te ri or do tra ba lhis mo que es ta va

dis po ní vel: o de lí der de al gu mas das ban de i ras

mais po lê mi cas da dé ca da de 1960. Como eram

do mes mo par ti do, re co nhe ci dos como her de i ros

do var guis mo e ti nham a mes ma ori gem re gi o nal,

dis pu nham de pon tos em co mum. Como lí de res

tra ba lhis tas, cor ri am em ra i as mu i to pró xi mas. Du -

ran te os me ses em que exer ceu o car go de pre si -

den te com ple nos po de res, Jan go en fren tou di fi cul -

da des com o es ti lo bri zo lis ta. Tan to que no PTB era

co mum que bri zo lis tas en ca ras sem Jan go como ex -

ces si va men te mo de ra do e con ci li a dor, en quan to

jan guis tas nu tri am se ve ras re ser vas em re la ção ao

de sem pe nho com ba ti vo e ba ru lhen to de Bri zo la.

IHU On-Line – Pode ex pli car o con ce i to de

es te ti za ção da po lí ti ca em Bri zo la?

João Tra ja no Sen to-Sé – Uma res pos ta sa tis fa -

tó ria para essa per gun ta de man da ria mu i to es pa -

ço. Daí se rei bre ve e ine vi ta vel men te im pre ci so. O

lí der de mas sas é um per so na gem tí pi co e qua se

in dis so ciá vel das de mo cra ci as mo der nas. Ain da

as sim, é mu i to co mum que seja en ca ra do pela li te -

ra tu ra de for ma ne ga ti va. Em ge ral, ele é vis to

como um per so na gem ma ni pu la dor, que tira pro -

ve i to do su pos to pri ma ris mo das mas sas para con -

du zi-las. Dis cor do des sa in ter pre ta ção. Acho que

um lí der de mas sas é um per so na gem ca paz de es -

ta be le cer em pa tia jun to a gran des por ções po pu -

la res em fun ção de sua ca pa ci da de de dar for ma e

con fe rir sig ni fi ca dos a va lo res, ex pec ta ti vas e sen -

ti dos que ca lam fun do em am plos seg men tos de

uma de ter mi na da po pu la ção. O re sul ta do des se

en con tro pode pro du zir epi só di os gran di o sos e

he ro i cos, as sim como pode ser o com bus tí vel para 

cri mes me do nhos e gran des tra gé di as. Em qual -

quer dos ca sos, acho im por tan te en ten der qua is

são os me ca nis mos que pro du zem tal en con tro.

Fiz isso no que diz res pe i to a Bri zo la por que acho

que foi uma das mais im por tan tes e cu ri o sas li de -

ran ças de mas sa no Bra sil do sé cu lo XX. O fato de

não ter che ga do a pre si dir o Bra sil só tor na sua en -

ver ga du ra mais ad mi rá vel. Ali, onde seus crí ti cos

só en xer ga vam “po pu lis mo” e mis ti fi ca ções, ha -

via um per so na gem fas ci nan te, in clu si ve por suas

con tra di ções, in con gruên ci as e fra cas sos. A for ma

que in ter pre to esse fe nô me no está em meu li vro

so bre o as sun to e em al guns ar ti gos es par sos. Gos -

ta ria que ou tros tra ba lhos com essa mes ma pers -

pec ti va fos sem pro du zi dos so bre Bri zo la e ou tras

li de ran ças tí pi cas da de mo cra cia de mas sas que

emer gi ram no Bra sil.

IHU On-Line – A Cam pa nha da Le ga li da de

pode ser ci ta da como exem plo de ma ni fes -

ta ção na ci o na lis ta e po pu lis ta?

João Tra ja no Sen to-Sé – Acho que a Cam pa -

nha da Le ga li da de deve ser vis ta como um mo vi -

men to de de fe sa da de mo cra cia for mal, num con -

tex to em que ela era pou co va lo ri za da no Bra sil

por suas eli tes po lí ti cas. Além de ter sido um epi só -

dio com for te mar ca de he ro ís mo, ela é in te res san -

te por ter sido ca pi ta ne a da por uma li de ran ça que, 

iro ni as da po lí ti ca, pas sou a vida sen do acu sa da

de não nu trir ma i or apre ço pela de mo cra cia.
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IHU On-Line – Em que sen ti do o epi só dio

da le ga li da de con tri bu iu para a con so li da -

ção da de mo cra cia no Bra sil?

João Tra ja no Sen to-Sé – Na ver da de, mu i to

pou co. Afi nal, me nos de três anos de po is o Bra sil

foi ce ná rio de um gol pe que ras gou a Cons ti tu i ção 

e lan çou o país num re gi me bru tal de au to ri ta ris -

mo. Sua lem bran ça, po rém, deve ser cul ti va da, já

que foi um mo men to em que a pu si la ni mi da de

das eli tes da épo ca, a pre po tên cia mi li tar e o des -

pre zo pela or dem le gal fo ram con fron ta dos co ra -

jo sa men te. Não te mos, in fe liz men te, mu i tos epi só -

di os se me lhan tes em nos sa his tó ria re pu bli ca na.

IHU On-Line – Como o se nhor des cre ve a

saga bri zo lis ta in se ri da no de ba te so bre os

ru mos da po lí ti ca bra si le i ra?

João Tra ja no Sen to-Sé – Acho que a his tó ria

po lí ti ca bra si le i ra da se gun da me ta de do sé cu lo

XX não pode ser con ta da sem que haja al guns ca -

pí tu los em que o bri zo lis mo apa re ça com des ta -

que. Sem ele, nos sa his tó ria per de em com ba ti vi -

da de, em uto pia e em hu mor tam bém. Bri zo la foi

um per so na gem con tra di tó rio, por ve zes in con se -

quen te, fre quen te men te exas pe ran te. Este ve no

cen tro dos prin ci pa is de ba tes e cri ses pe los qua is

pas sa mos, sem pre como uma peça re le van te no

in tri ca do ta bu le i ro de xa drez que é a po lí ti ca, e

sem pre com uma hor da ba ru lhen ta a sua vol ta,

dis pos ta a tudo para es tar a al tu ra de seu lí der. Isso 

não é pou ca co i sa.
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“O em brião de 1964 es ta va pre sen te na re a ção mi li tar à

pos se de Jan go”

Entre vis ta com João Gil ber to Lu cas Co e lho

Na vi são do ex-vice-go ver na dor do Rio

Gran de do Sul, João Gil ber to Lu cas Co e lho, “a

Cam pa nha da Le ga li da de tem con te ú dos de re a -

ção po pu lar e mi li tar do Rio Gran de do Sul for te -

men te aglu ti na do em tor no de uma li de ran ça ca -

ris má ti ca e de re la ções po lí ti cas tem pe ra men ta is”.

Por isso, ele vê na Le ga li da de “as pec tos épi cos e

be li ge ran tes que mar ca ram a fase ca u di lhes ca em

nos so es ta do, es pe ci al men te na úl ti ma dé ca da do

sé cu lo XIX e nas pri me i ras do sé cu lo XX”. E ex pli -

ca: “não se tra ta de um ju í zo de va lor: en con tro na 

Cam pa nha da Le ga li da de vir tu des e de fe i tos da -

que le tem po e da que le sis te ma. Cre io que te nha

sido a úl ti ma ma ni fes ta ção sig ni fi ca ti va des se tipo

de cul tu ra e de re la ção po lí ti ca”. Na en tre vis ta a

se guir, con ce di da por e-mail à jor na lis ta Gra zi e la

Wol fart da IHU On-Line, e pu bli ca da em 8 de

agos to de 2011 no sí tio do IHU. Co e lho con si de ra

Le o nel de Mou ra Bri zo la uma li de ran ça mu i to for -

te e re pre sen ta ti va do Bra sil no sé cu lo XX. “Tra -

ta-se de fi gu ra de tran si ção, en tre for mas an ti gas

ou tra di ci o na is da po lí ti ca ga ú cha e a mo der ni da -

de das trans for ma ções no mun do”.

João Gil ber to Lu cas Co e lho foi de pu ta do fe -

de ral (PSDB) e vice-go ver na dor na ges tão de

Alceu Col la res (PDT). Na Assem ble ia Le gis la ti va

ga ú cha, pre si diu o Fó rum De mo crá ti co de De sen -

vol vi men to Re gi o nal.

IHU On-Line – O se nhor pode ex pli car em

que sen ti do a Cam pa nha da Le ga li da de

con tri bu iu para a afir ma ção da de mo cra cia

no Bra sil?

João Gil ber to Lu cas Co e lho – Evi tou um gol -

pe nas ins ti tu i ções de mo crá ti cas na que le mo men -

to, que se ria o im pe di men to da pos se do vice-pre -

si den te ele i to após a re nún cia do pre si den te. A

re sis tên cia abriu ca mi nho para uma so lu ção ne go -

ci a da com a im plan ta ção de uma for ma par la -

men ta ris ta de go ver no, de po is re vo ga da atra vés

de ple bis ci to. Nes se sen ti do, tal vez, de vês se mos

ter ex plo ra do me lhor a ex pe riên cia par la men ta ris -

ta para pre ve nir re tro ces sos fu tu ros, como o mo vi -

men to de 1964 e o lon go pe río do au to ri tá rio por

ele im plan ta do. E, prin ci pal men te, a mo bi li za ção

po pu lar es ti mu la da na Le ga li da de foi im por tan te

e per ma ne ceu no ima gi ná rio co mu ni tá rio para ser 

re vi vi da mais adi an te em ou tros epi só di os que le -

va ram à re sis tên cia e à re de mo cra ti za ção.

IHU On-Line – Em que me di da o se nhor per -

ce be o lado ca u di lhes co do ga ú cho no mo vi -

men to da le ga li da de?

João Gil ber to Lu cas Co e lho – A Cam pa nha da 

Le ga li da de tem con te ú dos de re a ção po pu lar e mi -

li tar do Rio Gran de do Sul, for te men te aglu ti na do

em tor no de uma li de ran ça ca ris má ti ca e de re la -

ções po lí ti cas tem pe ra men ta is. Por isso vejo na Le -

ga li da de as pec tos épi cos e be li ge ran tes que mar ca -

ram a fase ca u di lhes ca em nos so es ta do, es pe ci al -

men te na úl ti ma dé ca da do sé cu lo XIX e nas

pri me i ras do sé cu lo XX. Não se tra ta de um ju í zo de 

va lor: en con tro na Cam pa nha da Le ga li da de vir tu -

des e de fe i tos da que le tem po e da que le sis te ma.

Cre io que te nha sido a úl ti ma ma ni fes ta ção sig ni fi -

ca ti va des se tipo de cul tu ra e de re la ção po lí ti ca.

IHU On-Line – Como ca rac te ri za o es ti lo ga u -

ches co tra di ci o nal de fa zer po lí ti ca? Como

isso apa re ceu na Cam pa nha da Le ga li da de?

39



João Gil ber to Lu cas Co e lho – Como já re fe ri -

do, na Cam pa nha da Le ga li da de fi cou bem pre -

sen te a tra di ção do ga ú cho de re a gir, in clu si ve de

for ma in sur gen te. Nela está pre sen te o com pro -

mis so de de fen der a Cons ti tu i ção e a Le ga li da de.

E, prin ci pal men te, a ca pa ci da de de cons tru ir uma

ex cep ci o nal uni da de de for ças em mo men tos cru -

ci a is, o que já acon te ce ra em 1930 e em ou tros ra -

ros epi só di os de enor me im por tân cia.

IHU On-Line – Como en ten der o po der da

Cam pa nha da Le ga li da de, no sen ti do de

que, se gun do sua opi nião, ela re tar dou o

gol pe de 1964?

João Gil ber to Lu cas Co e lho – Para mim, é

bem cla ro que o em brião de 1964 es ta va pre sen te

na re a ção mi li tar à pos se de Jan go e, se lo gras sem

êxi to ple no, te ri am im plan ta do, já na que le mo -

men to, o re gi me de ex ce ção. Foi a Cam pa nha da

Le ga li da de que mos trou, na oca sião, re sis tên cia

ao ím pe to gol pis ta e abriu ca mi nho para uma sa í -

da ne go ci a da que, in fe liz men te, de po is não se

sus ten tou por mu i to tempo.

IHU On-Line – Qual a ma i or con tri bu i ção

de Bri zo la para a tra je tó ria his tó ri ca po lí ti -

ca bra si le i ra?

João Gil ber to Lu cas Co e lho – Le o nel de Mou -

ra Bri zo la é uma li de ran ça mu i to for te e re pre sen -

ta ti va do Bra sil no sé cu lo XX. Tra ta-se de fi gu ra de

tran si ção, en tre for mas an ti gas ou tra di ci o na is da

po lí ti ca ga ú cha e a mo der ni da de das trans for ma -

ções no mun do. Assi mi lou con te ú dos de am bas.

Era tem pe ra men tal, cen tra li za dor e com mé to dos

an ti gos de ação po lí ti ca, mas tam bém aber to às

no vi da des, à mu dan ça e ao pro gres so, as si mi lan -

do no vas ten dên ci as. Se fos se es co lher sua prin ci -

pal con tri bu i ção à po lí ti ca bra si le i ra, de i xa ria de

lado os ges tos épi cos como a pró pria Cam pa nha

da Le ga li da de ou a re nún cia ao man da to de de -

pu ta do fe de ral às vés pe ras de 1964, para es co lher

sua pre o cu pa ção com a edu ca ção e as ini ci a ti vas

que teve nes sa área no Rio Gran de do Sul e no

Rio de Ja ne i ro.

IHU On-Line – Ti ve mos atos se me lhan tes à

Cam pa nha da Le ga li da de no Bra sil? Ela é

uma ins pi ra ção para o ce ná rio po lí ti co

atu al em nos so país?

João Gil ber to Lu cas Co e lho – A his tó ria bra si -

le i ra in clui even tos épi cos e mo bi li za ções até ma i o -

res do que a Cam pa nha da Le ga li da de. To da via,

ne nhum de les pos sui as ca rac te rís ti cas des te acon -

te ci men to. Qu an to a ser ins pi ra ção: acre di to que a 

mo bi li za ção po pu lar da Le ga li da de fi cou la ten te e

in flu en ci ou a re sis tên cia ao au to ri ta ris mo, a Cam -

pa nha das Di re tas, etc. Vejo que ela con tem en si -

na men tos para os mo men tos atu a is e, por isto, é

bom que seja lem bra da, re vis ta, es tu da da.

IHU On-Line – Que res quí ci os o gol pe mi li -

tar de i xou na po lí ti ca e na es tru tu ra de mo -

crá ti ca bra si le i ra?

João Gil ber to Lu cas Co e lho – O re gi me au to -

ri tá rio im plan ta do em 1964 foi lon go e, por tan to,

con ta mi nou ins ti tu i ções, com por ta men tos e cul tu -

ra po lí ti ca. Por ou tro lado, ge rou o te mor de no vos 

re tro ces sos e re a ção com ím pe to li be ra li zan te ra -

di ca li za do. Nes se sen ti do, o com pro mis so pela

“go ver na bi li da de de mo crá ti ca” le vou o Bra sil, no

epi só dio Col lor da dé ca da de 1990, a con du zir

um pro ces so de im pe di men to do pre si den te da

Re pú bli ca sem ar ra nhões às ins ti tu i ções e sem ris -

co de gol pes, o que ou tros pa í ses não ha vi am con -

se gui do até en tão. Mas, tam bém, ge rou a cul tu ra

de ver o fan tas ma do au to ri ta ris mo em mu i tas ini -

ci a ti vas que, sim ples men te, eram atos de au to ri -

da de, den tro das re gras de mo crá ti cas, e com isso

tem fra gi li za do ins ti tu i ções e po lí ti cas públicas.

IHU On-Line – Como a es tru tu ra par ti dá ria no 

Rio Gran de do Sul foi in flu en ci a da pela Cam -

pa nha da Le ga li da de e pelo gol pe mi li tar?

João Gil ber to Lu cas Co e lho – Não vejo gran -

de in fluên cia da Cam pa nha da Le ga li da de so bre a 

es tru tu ra par ti dá ria ga ú cha. De cer ta for ma, al -

can çou um con ví vio en tre for ças po lí ti cas di ver -

gen tes na que la oca sião. Isso já ti nha ocor ri do na

his tó ria ga ú cha em ra ros mo men tos mu i to sig ni fi -

ca ti vos. Nou tro ce ná rio, se ria re pe ti do já no au to -

ri ta ris mo en tre os go ver nis tas e a al ti va opo si ção

ga ú cha por uma ques tão de de sen vol vi men to

eco nô mi co: a con quis ta do Polo Pe tro quí mi co de

Tri un fo. Já o re gi me au to ri tá rio im plan tou o bi -
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par ti da ris mo e com isso for ta le ceu a ten dên cia his -

tó ri ca de bi po la ri za ção po lí ti ca no es ta do e su fo -

cou al gu mas or ga ni za ções par ti dá ri as me no res,

to da via, sig ni fi ca ti vas. Um exem plo é o Par ti do Li -

ber ta dor, com um só li do ní vel de dou tri na, pre -

sen ça res pe i tá vel na po lí ti ca rio-gran den se e fiel à

pre ga ção do par la men ta ris mo, o qual não re tor -

na ria quan do da redemocratização.
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“Usan do ape nas a pa la vra, Bri zo la mu dou a cara do país e

abor tou um gol pe de Esta do”

Entre vis ta com Flá vio Ta va res

Usan do ape nas a pa la vra, Bri zo la mu dou a

cara do país e abor tou um gol pe de Esta do. Assim

Flá vio Ta va res, em en tre vis ta con ce di da à IHU

On-Line de 28 de ju nho de 2004, evo ca o po lí ti -

co ga ú cho, cuja au dá cia e pa i xão pela po lí ti ca o

le va ram a li de rar o mo vi men to da Le ga li da de.

Essas qua li da des des ta ca vam-se, en tre ou tras, no

ho mem Bri zo la, afir ma Flá vio Ta va res – ele pró -

prio tam bém um per so na gem da his tó ria po lí ti ca

bra si le i ra. Jor na lis ta, foi um dos or ga ni za do res do

Mo vi men to Na ci o na lis ta Re vo lu ci o ná rio (MNR),

ide a li za do por Bri zo la para en fren tar a di ta du ra

mi li tar. Foi pre so, tor tu ra do e ba ni do do país em

1969, re tor nan do em 1980, de po is da Anis tia.

For ma do em di re i to, pro fes sor da Uni ver si da de

de Bra sí lia, de di cou-se ao jor na lis mo. Foi co lu nis -

ta po lí ti co da rede de jor na is Últi ma Hora, re da -

tor e cor res pon den te do Excel si or do Mé xi co,

edi to ri a lis ta do Esta do de São Pa u lo e cor res -

pon den te da Fo lha de S.Pa u lo na Argen ti na.

Acom pa nhou de per to, como jor na lis ta e mi li tan te 

de es quer da, epi só di os que le va ram ao gol pe mi li -

tar de 64, à re pres são e à luta ar ma da. Do seu

con ví vio com Bri zo la, des ta ca, ain da, a co e rên cia, 

que, mu i tas ve zes, o le va va a per der vo tos, para

con ti nu ar de fen den do suas ide i as – co i sa que o

dis tin gue dos po lí ti cos atu a is que, em ge ral, pro cu -

ram di zer ape nas o que o in ter lo cu tor quer ou vir.

Mas não de i xa de apon tar os seus de fe i tos, mar ca -

dos por tra ços ca u di lhes cos. Flá vio Ta va res é au -

tor de Me mó ri as do es que ci men to. Rio de Ja -

ne i ro: Edi to ra Glo bo, 1999. Ele re tra ta as ex pe -

riên ci as vi vi das no li vro O dia em que Ge tú lio

ma tou Allen de, pela edi to ra Re cord, onde con ta 

as pro fun de zas do que viu como jor na lis ta nos

cen tros do po der, nos anos de 1950 à 1960.

IHU On-Line – Como se deu o seu con ví vio

com o Bri zo la?

Flá vio Ta va res – Co nhe ci o Bri zo la quan do eu

era pre si den te do grê mio es tu dan til do Jú lio de

Cas ti lhos em Por to Ale gre, em 1951, 1952, e ele

era de pu ta do es ta du al, mas já uma pes soa mu i to

in flu en te, mu i to di nâ mi ca. Com a aju da dele re -

sol vi pe que nos pro ble mas ou até mes mo ma i o res

com o go ver no do es ta do, o go ver na dor era o

Ernes to Dor nel les, que era do par ti do do Bri zo la,

era tra ba lhis ta24. De po is, na ele i ção do Bri zo la

para pre fe i to, na pri me i ra ele i ção do Bri zo la, eu fi -

quei no ou tro lado por que eu era do Par ti do So -

ci a lis ta, que lan çou como can di da to na épo ca o

Cân di do Nor ber to25, com o apo io dis cre to do

João Gou lart, que ain da não era vice-pre si den te

da Re pú bli ca, mas se pre pa ra va para ser can di da -
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24 Ernes to Dor nel les (1897-1964) foi Inter ven tor Fe de ral no Rio Gran de do Sul de 1943 a 1945, no me a do por Ge tú lio Var gas.
Inte gra va o Par ti do So ci al De mo crá ti co (PSD), do qual foi um dos or ga ni za do res e que sur giu, como é sa bi do, es ti mu la do por
Var gas. Ele i to pelo voto po pu lar e com o apo io de Var gas, go ver nou o Rio Gran de do Sul de 1951 a ja ne i ro de 1955 (Nota do
IHU On-Line).

25 Jor na lis ta e ra di a lis ta ga ú cho, nas ceu em 1927. For mou-se em ad vo ca cia e foi de pu ta do es ta du al por qua tro man da tos con se -
cu ti vos, pelo Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro (PSB). Foi cas sa do pe los mi li ta res, em 1966. Gra du ou-se em jor na lis mo na pri me i ra
tur ma for ma da pela Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul (UFRGS), em 1954. Afas ta do par ci al men te das ati vi da des pro -



to ao car go. Mas foi um apo io dis cre to, tan to que

o Bri zo la aca bou sen do ele i to por uma ava lan che

de vo tos.

IHU On-Line – Mas am bos, João Gou lart e

Bri zo la não eram tra ba lhis tas já?

Flá vio Ta va res – Ambos eram tra ba lhis tas, cu -

nha dos já, mas João Gou lart era mu i to ami go do

Cân di do Nor ber to. Ele apo i ou os dois. Apo i ou

dis cre ta men te, por que ha via mu i ta gen te do Par ti -

do So ci a lis ta, como o Jo sué Gu i ma rães, que era

li ga do ao João Gou lart, que ti nha sido che fe de

ga bi ne te do João Gou lart em Por to Ale gre, quan -

do João Gou lart era Se cre tá rio de Jus ti ça. De po is, 

eu con ti nuo di ri gen te es tu dan til, sem pre man ten -

do con ta to com Bri zo la, seja quan do ele foi Se cre -

tá rio do Esta do, seja quan do ocu pou o car go de

pre fe i to. Na épo ca, cri a mos o Res ta u ran te Uni ver -

si tá rio, des ti na do aos es tu dan tes da Uni ver si da de

Fe de ral do Rio Gran de do Sul. As ins ta la ções, du -

ran te a di ta du ra, fo ram trans for ma das na Esco la

de Po lí cia, na Aze nha, fo ram li te ral men te rou ba -

das dos es tu dan tes. A mi nha re la ção com Bri zo la

se trans for ma de po is que eu pas so a ser re pór ter

po lí ti co e ele go ver na dor do es ta do e não aca bou

mais. O Bri zo la se trans for ma na que le ho mem au -

da ci o so, bus can do sem pre uma so lu ção para os

pro ble mas po pu la res, faz a na ci o na li za ção da em -

pre sa de ele tri ci da de e de po is da em pre sa dos te -

le fo nes, am bas eram nor te-ame ri ca nas. Eu era

edi tor po lí ti co da Últi ma Hora de Por to Ale gre e

além do mais co bria o Pa lá cio. Últi ma Hora era

um jor nal ves per ti no, de li nha po pu lar, que já ti -

nha apo i a do a po lí ti ca na ci o na lis ta de Ge tú lio

Var gas, mas era um jor nal de alto ní vel, não era

um jor nal po pu lar num sentido de hoje.

IHU On-Line – Em se gui da, o se nhor par ti -

ci pa do epi só dio da Le ga li da de...

Flá vio Ta va res – O epi só dio que nos apro xi mou

e nos tor nou, di ga mos, ín ti mos pra ti ca men te, foi o 

epi só dio da Le ga li da de, da re nún cia do pre si den -

te Jâ nio Qu a dros, quan do os mi nis tros mi li ta res

ve tam a pos se do vice-pre si den te João Gou lart

por con si de rá-lo um gol pis ta que es ta va em vi si ta

ofi ci al à Chi na co mu nis ta e à União So vié ti ca. Bri -

zo la su ge re, en tão, que a Últi ma Hora de Por to

Ale gre faça uma re e di ção es pe ci al, lan çan do a

cam pa nha pela pos se do João Gou lart. Na que la

épo ca, os ves per ti nos não cir cu la vam aos do min -

gos, as sim como os ma tu ti nos, como o Cor re io do

Povo, não cir cu la vam às se gun das-fe i ras. E num

do min go nós lan ça mos uma edi ção ex tra da Últi -

ma Hora, cuja man che te era mais ou me nos a se -

guin te “Rio Gran de diz não ao Gol pe: Jan go na

Pre si dên cia”, e foi a pri me i ra e úni ca vez na his tó -

ria tal vez, que uma edi ção de jor nal sai pro te gi da

pela Bri ga da Mi li tar, pela po lí cia, por que nós

achá va mos que o Exér ci to ia im pe dir a cir cu la ção

do jor nal. O Exér ci to não im pe diu, o que sig ni fi -

cou que al gu ma co i sa es ta va acon te cen do no

Exér ci to em Por to Ale gre, no Rio Gran de do Sul,

que o Exér ci to não obe de cia to tal men te às li nhas

dos mi nis tros mi li ta res em Bra sí lia que ve ta vam a

pos se de João Gou lart. Então, o epi só dio da Le -

ga li da de foi o mais va li o so e o mais im por tan te da

his tó ria bra si le i ra da se gun da me ta de do sé cu lo

vin te, foi mo bi li za dor de mas sas, é im por tan tís si -

mo. Vin gou pelo Bra sil in te i ro por que o Bri zo la

teve a ide ia de re qui si tar as es ta ções de rá dio e

com elas for mar uma ca de ia que pas sou a se cha -

mar a Ca de ia da Le ga li da de, que trans mi tia vin te

e qua tro ho ras por dia dos po rões do Pa lá cio e

que che ga va a todos os pontos do país.

IHU On-Line – Como foi que o se nhor se

apro xi mou tan to de Bri zo la a pon to de en -

vol ver-se em um mo vi men to ar ma do?

Flá vio Ta va res – A mi nha re la ção com o Bri zo la

se de sen vol veu por que eu con ti nu a va como jor -

na lis ta da Últi ma Hora e mi li tan te po lí ti co, e quan -

do ele de i xa o go ver no do es ta do do Rio Gran de

do Sul e é ele i to de pu ta do pelo Rio de Ja ne i ro. Vai 

para Bra sí lia e me en con tra lá, como co lu nis ta po -

lí ti co da rede de jor na is Últi ma Hora, quer di zer,

da Últi ma Hora do Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo,

Por to Ale gre, Cu ri ti ba, Re ci fe e Belo Ho ri zon te.

Era uma rede de jor na is de li nha na ci o na lis ta, po -

pu lar, re for mis ta, que apo i a va o Pro gra ma de Re -

for mas de Base do pre si den te João Gou lart, e eu
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era o co lu nis ta po lí ti co, a mi nha co lu na sa in do em 

to dos os jor na is da rede. Essa cir cuns tân cia me

apro xi ma mu i to de Bri zo la, até que vem o gol pe

mi li tar, e ele é obri ga do a se exi lar no Uru guai, isso 

no dia 1º de abril de 1964. Em 1º de ja ne i ro de

1965, eu vim pas sar o fe ri a do em Por to Ale gre e

aqui to mei um avião e le gal men te fui a Mon te vi -

déu e vi si tei o João Gou lart e o Bri zo la. E nos sa re -

la ção to mou uma nova fe i ção. Eu vi que o Bri zo la

es ta va de ci di do a re sis tir e me in te grei ao mo vi -

men to de re sis tên cia que ele co man da va no Bra sil

e aos pou cos fui sen do a sua pes soa de con fi an ça

numa área do Bra sil. Eu pas sei a ser o co or de na -

dor da área do Pla nal to Cen tral, da par te do Nor te 

Bra sil, do Mo vi men to Na ci o na lis ta Re vo lu ci o ná -

rio, o MNR, que foi o or ga nis mo cri a do pelo Bri zo -

la, no exí lio, como uma ten ta ti va de re sis tên cia ao

gol pe mi li tar. Nós ten ta mos im plan tar uma sé rie

de fo cos de guer ri lha. O MNR im plan tou três fo cos

de guer ri lha no Bra sil que de po is não de ram cer -

to, e eu aca bei sen do pre so. Co me çou a des mo ro -

nar com a pri são de um foco guer ri lhe i ro, a pri são

de to dos os mem bros de um foco em Mi nas Ge ra is, 

lo ca li za do na fron te i ra com o es ta do do Rio, na

Ser ra de Ca pa raó. Era in te gra do por um pes so al

qua se todo da qui do Rio Gran de do Sul. Ini ci al -

men te, eles se es ta be le ce ram no nor te do Rio

Gran de do Sul, mas de po is, com o as sas si na to na

pri são aqui em Por to Ale gre do ex-sar gen to, Ma -

no el Ra i mun do So a res – foi as sas si na do pela po lí -

cia e pelo Exér ci to – com isso o pla no foi des man -

te la do e to dos os in te gran tes do foco guer ri lhe i ro

se mu da ram para Mi nas Ge ra is e lá, na Ser ra do

Ca pa rão, fo ram cap tu ra dos. Isso nos ba i xou mu i -

to a mo ral, por que era uma si tu a ção que nos des -

mo ra li za va mu i to pe ran te nós mes mos, não pe -

ran te a opi nião pú bli ca. Mas con ti nu a mos com as

nos sas ou tras duas ten ta ti vas de foco guer ri lhe i ro,

até que eu sou pre so em Bra sí lia por uma de la ção. 

A po lí cia des co briu al gu ma co i sa por um gru po

que nos apo i a va em Uber lân dia, em Mi nas Ge ra is.

Sem co or de na dor na re gião cen tral, no Pla nal to

Cen tral e no Nor te do Bra sil, as nos sas duas ten ta -

ti vas de guer ri lha co me çam a ser des man te la das.

De po is dis so, eu saio da pri são. Mas an tes dis so

um ou tro epi só dio, in ter na ci o nal, faz com que o

pró prio Bri zo la e to dos nós, pas sás se mos a re ver

os nos sos con ce i tos so bre a guer ri lha ru ral: em

1967, o Che Gu e va ra é fe ri do, cap tu ra do e as sas -

si na do na Bo lí via. Eu es ta va na pri são no in te ri or

de Mi nas Ge ra is, na ci da de de Juiz de Fora, quan -

do re ce bi os jor na is com a no tí cia. Isso para nós foi 

um gol pe mu i to for te, mu i to duro e daí para di an -

te nós re vi sa mos o que pre ten día mos fa zer. Mas a

mi nha ma i or vin cu la ção com o Bri zo la vem des sa

épo ca. A úl ti ma vez que nos en con tra mos foi na

sua úl ti ma apa ri ção pú bli ca, no dia 31 de maio

des te ano, no lan ça men to do meu li vro O Dia em 

que Ge tú lio Ma tou Allen de, no Rio de Ja ne i -

ro. Ele com pa re ceu e ain da me cha mou pelo meu

nome de guer ra na épo ca da re sis tên cia: “Fé lix.”

IHU On-Line – A guer ri lha con ta va com di -

nhe i ro cu ba no ou so vié ti co?

Flá vio Ta va res – Não, so vié ti co não, pelo con -

trá rio, a União So vié ti ca es ta va con tra a guer ri lha.

Nós re ce be mos di nhe i ro de Cuba O Bri zo la re ce -

beu, nós não. Ele re co nhe ceu isso pu bli ca men te,

isso fa zia par te da vi são de so li da ri e da de in ter na -

ci o nal que Cuba ti nha na que la épo ca, que era a

vi são gue va ris ta da guer ri lha. Ou seja, como o

cris ti a nis mo que é uni ver sal – o cris ti a nis mo não

tem pá tria, se não te ria de es tar cir cuns cri to ao es -

ta do de Isra el, de onde era Cris to – as gran des

ca u sas são uni ver sa is. O so ci a lis mo li ber tá rio de

Gu e va ra tam bém é uni ver sal. Então uns têm que

aju dar os ou tros. A aju da não foi uma in ter fe rên -

cia de Cuba, foi uma aju da leal que Cuba deu ao

Bri zo la e a vá ri os ou tros aqui no Bra sil.

IHU On-Line – Esse di nhe i ro foi uti li za do

na es tru tu ra ção da guer ri lha?

Flá vio Ta va res – Sim, os re cur sos fo ram pe que -

nos, em dó la res, foi pou ca co i sa. Não sei di zer em

nú me ros de hoje... Ele re co nhe ceu isso pu bli ca -

men te numa en tre vis ta logo que che gou do exí lio,

fa lan do para uma rá dio em Por to Ale gre. Fo ram

uns du zen tos mil dó la res, não foi mais do que isso. 

É pou ca co i sa, para um mo vi men to guer ri lhe i ro.

IHU On-Line – Do con ví vio com Bri zo la, o

que lhe mar cou mais?

Flá vio Ta va res – Entre as suas vá ri as qua li da des

e al guns dos seus de fe i tos, têm duas co i sas que eu
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res sal to: a au dá cia e a pa i xão. Bri zo la era au da -

ci o so. Foi com a sua au dá cia que ele fez aque le

gran de mo vi men to da Le ga li da de, que mu dou a

cara do país, que fez abor tar o gol pe de es ta do. O

Bri zo la des man te lou o gol pe pela au dá cia dele

como go ver na dor, usan do ape nas a sua pa la vra.

Na que la épo ca, o Bri zo la con ven cia pela pa la vra

e era jo vem! Ele mo bi li zou mas sas no Rio Gran de

do Sul e no Bra sil pelo rá dio como nin guém o fez.

Bom, pri me i ro a au dá cia, se gun do, a pa i xão. A

pa i xão que ele ti nha pela po lí ti ca. Não pela po lí ti -

ca como con ta gem de vo tos, como a qua se to ta li -

da de dos po lí ti cos faz hoje. Eles são ca ça do res de

vo tos, e o Bri zo la não era. O Bri zo la, às ve zes, per -

dia vo tos para de fen der as suas ide i as. Entre os

vo tos e as suas ide i as, fi ca va com as suas ide i as e

per dia vo tos. Isso o di fe ren cia mu i to dos po lí ti cos

de hoje que não têm ide i as, que di zem aqui lo que

o in ter lo cu tor está pen san do.

IHU On-Line – Essa pos tu ra não o te ria des -

lo ca do da for ma con tem po râ nea de fa zer

po lí ti ca?

Flá vio Ta va res – Sim. Por que a for ma con tem -

po râ nea de fa zer po lí ti ca é fa ri sa i ca em que a fal si -

fi ca ção, a ilu são e a men ti ra têm mais va lor que a

pa la vra co e ren te. Então, eu acho que, re al men te,

o Bri zo la, nos úl ti mos anos, fi cou des lo ca do, por -

que ele ter mi nou co e ren te, ele con ti nu ou co e ren -

te, não ab di cou das suas ide i as, ao in vés de, por

exem plo, de se ati rar para as em pre sas de pu bli ci -

da de e fa zer pro gra mas de te le vi são bo ni ti nhos,

como se es ti ves se ven den do um re fri ge ran te,

como se es ti ves se ven den do um sa bo ne te, ele ia

para fren te da te le vi são e di zia o que pen sa va, en -

quan to to dos os ou tros, ab so lu ta men te to dos, até

o Lula, que eu acho uma fi gu ra ho nes ta, até o

Lula, re cor reu às em pre sas de pu bli ci da de, ven -

deu as suas ide i as como se ti ves se fa zen do pu bli ci -

da de de um re fri ge ran te ou de um sa bo ne te.

IHU On-Line – A que se pode atri bu ir a di fi -

cul da de do Bri zo la de con vi ver com li de ran -

ças no vas?

Flá vio Ta va res – O Bri zo la, em al gu mas si tu a -

ções, era au to ri tá rio, ou mais exa ta men te, ca u di -

lhes co, eu não di ria au to ri tá rio. Mas isso ocor ria

em fun ção da sua co e rên cia de ide i as. O Bri zo la

não ab di ca va da que las co i sas das qua is ele es ta va

con ven ci do. Ele era um pou qui nho ca be çu do. Às

ve zes, ele se to ma va de amo res por uma pes soa e

a de fen dia a vida in te i ra. Mas, no as pec to fun da -

men tal, o Bri zo la nun ca ab di cou da sua co e rên cia

po lí ti ca, nun ca tra iu as suas ca u sas, con ti nu ou

sem pre defen den do a so be ra nia na ci o nal, o na -

ci o na lis mo, a ca pa ci da de bra si le i ra de re a li zar o

fu tu ro do país com seus pró pri os me i os, com a sua 

pró pria in ven ti vi da de e cri a ti vi da de. Sem pre teve

uma pos tu ra fron tal com re la ção a es sas mul ti na -

ci o na is, essa in va são eco nô mi ca, fi nan ce i ra e até

cul tu ral que há no país. Hoje, tudo nes se país vem

de fora, só o que vem de fora é im por tan te, nós

pas sa mos a ser pa pa ga i os, re pe ti mos o que nos

man dam de fora, pas sa mos a ser pes so as in ca pa -

zes de qual quer cri a ti vi da de. O Bri zo la sem pre se

re be lou con tra isso. Acho que esta é a sua gran de

con tri bu i ção: ele ti nha uma vi são so ci al pro fun da

e além dis so uma vi são da cri a ti vi da de na ci o nal,

da cul tu ra na ci o nal, de cada re gião, de res pe i to às

cul tu ras lo ca is... Acho que isso o dis tan ci ou de

uma sé rie de pes so as que se trans for ma ram em

pa pa ga i os e só sa bem re pe tir aqui lo que a so ci e -

da de de con su mo, com o seu ego ís mo, pro pa ga

para o mun do in te i ro.

IHU On-Line – Qu a is os er ros que o Bri zo la

te ria co me ti do que o se nhor la men tou?

Flá vio Ta va res – Eu acho que o gran de erro do

Bri zo la, e eu e al gu mas pes so as pró xi mas a ele di -

ze mos sem pre isso, o gran de erro dele foi con fi ar

nos adu la do res, prin ci pal men te nos que o cer ca -

vam den tro da es tru tu ra par ti dá ria. O gran de erro

do Bri zo la foi ter dado apo io a uma sé rie de de ma -

go gos e adu la do res, de qua dros par ti dá ri os de to -

dos os ní ve is, mu ni ci pal, es ta du al, na ci o nal. Bri zo -

la não sou be se des ven ci lhar da que las pes so as

que uni ca men te, por opor tu nis mo po lí ti co se

apro xi ma vam dele e usa vam o seu nome, ou con -

ti nu am usan do o seu nome, sem ter ne nhum dos

com pro mis sos so ci a is, li ber tá ri os, e o na ci o na lis -

mo que ele teve. Ou seja, o gran de erro do Bri zo la

nos úl ti mos anos da vida, foi ter ad mi ti do que os

adu la do res se apro xi mas sem dele e o ro de as sem.
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IHU On-Line – Bri zo la foi po pu lis ta?

Flá vio Ta va res – Essa ide ia é in cor re ta, no sen ti -

do de que se quer dar ao po pu lis mo uma vi são de

pura de ma go gia ele i to ral e po lí ti ca. O po pu lis mo

foi de fi ni do pe los, en tre as pas, aca dê mi cos, como

algo ne ga ti vo, pas sou a ser uma ad je ti va ção pe jo -

ra ti va. É um ter mo ar ti fi ci al cri a do pe los aca dê mi -

cos que que ri am um mar xis mo puro ou en tão

eram de di re i ta Nes se as pec to, é in cor re to di zer

que o Bri zo la era um po pu lis ta. Mas é cor re to se

for dito que o po pu lis mo é um com pro mis so com

a área po pu lar, um com pro mis so com o povo e

um com pro mis so com as suas ide i as. Então, é in -

cor re to di zer que o Bri zo la era um po pu lis ta quan -

do se dá ao po pu lis mo aque le sen ti do de mera de -

ma go gia ele i to ral. Po pu lis tas são to dos es ses aí, a

ma i o ria des ses que ro de i am o Bri zo la, ou que es -

tão con tra o Bri zo la, ou que até fa lam em nome da 

es quer da ou dos tra ba lha do res, por que o po pu lis -

mo, o cha ma do po pu lis mo no as pec to ne ga ti vo,

se ria pe los atos, tan to pode ser um di ri gen te sin di -

cal e ser po pu lis ta, pode ser um po lí ti co e ser po -

pu lis ta, está che io de po pu lis ta hoje na po lí ti ca

bra si le i ra, na di re i ta e na es quer da. O Ma luf é um

po pu lis ta, no en tan to, ele pode ser con si de ra do

his to ri ca men te como ho mem da área po pu lar?

Não. Ago ra, quem vota no Ma luf é o povo, o povo 

mais po bre de São Pa u lo é que vota no Ma luf. O

Col lor. Quem vo tou no Col lor? O povo mais po -

bre do país in te i ro. Então, o po pu lis mo as sim to -

ma do pe los aca dê mi cos é uma abs tra ção do po -

pu lar, é uma con tra fa ção do po pu lar, é o opos to

do po pu lar e eu acho que o Bri zo la foi um lí der

po pu lar, não foi um líder populista.

IHU On-Line – O que se pode es pe rar do tra -

ba lhis mo e da po lí ti ca de po is do Bri zo la?

Flá vio Ta va res – Olha, eu acho que re al men te o

Bri zo la en cer ra um pe río do, é a fi gu ra que de sen -

vol ve toda uma tese que mor re com ele. O tra ba -

lhis mo fi cou em nome de quê? Fi cou em nome de

uma es tru tu ra par ti dá ria. Nós po de mos cha mar o

PTB, que foi um par ti do cri a do pela di ta du ra mi li -

tar, que rou bou in clu si ve a de no mi na ção das

mãos do Bri zo la, o PTB que se diz tra ba lhis ta, nós

po de mos con fi ar em al guém do PTB, que é um

saco de ga tos, cu jos fi li a dos vêm de to das as ori -

gens po lí ti cas? Bom, no ou tro par ti do, o PDT, não

sei. O PDT terá que re sol ver a sua nova ação, o

PDT terá que re sol ver o seu fu tu ro, se ele per ma -

ne ce fiel a seu fun da dor, o Le o nel Bri zo la, ou se

ele ado ta as pos tu ras po pu lis tas, de ma gó gi cas de

al guns de seus qua dros, ou se trans for ma em um

par ti do de alu guel em que qual quer pes soa en tra,

como en trou ago ra, em São Pa u lo, o Pa u li nho, da 

For ça Sin di cal que pas sou a ser um, en tre as pas,

di ri gen te do PDT. Com re la ção ao qua dro po lí ti co

par ti dá rio bra si le i ro, sou um pes si mis ta. Com es -

ses par ti dos que nós te mos, com essa es tru tu ra

ele i to ral que nós te mos, é di fí cil mu dar. Eu não em 

cre io ne les. Em ge ral, os po lí ti cos bra si le i ros são

pes so as pre o cu pa das uni ca men te com suas ima -

gens, com as suas ele i ções, e não com as gran des

mas sas po pu la res. Bri zo la era um dos pou cos ho -

nes tos. Mas eu acho que há ain da al guns po lí ti cos

re al men te ho nes tos.
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Bri zo la: um ho mem con tra di to ri a men te co e ren te

Entre vis ta com Pa u lo Mar kun

Epi só dio úni co na his tó ria do Bra sil e pro va -

vel men te do mun do. A fi gu ra ca ris má ti ca de Le o -

nel Bri zo la foi o úni co a le van tar a voz e li de rar

uma mo bi li za ção con tra um gol pe an ti cons ti tu ci o -

nal. É o que des ta ca Pa u lo Mar kun, em en tre vis ta

te le fô ni ca a IHU On-Line e pu bli ca da na edi ção

107 de 28 de ju nho de 2004 e tam bém na 1ª edi -

ção dos Ca der nos IHU em for ma ção no ano de 

2005. Mar kun é jor na lis ta des de 1971. Ba cha rel

em Jor na lis mo pela USP, Mar kun já foi re pór ter,

edi tor, co men ta ris ta, che fe de re por ta gem, e di re -

tor de re da ção em emis so ras de te le vi são, jor na is

e re vis tas. Atu al men te, apre sen ta o Roda Viva da

TV Cul tu ra, faz co men tá ri os de po lí ti ca no Jor nal

do Ter ra, e pre si de o Sin di ca to da Indús tria Au di -

o vi su al do Esta do de San ta Ca ta ri na, onde vive

des de 1998. Pa u lo Mar kun cri ou ve í cu los de co -

mu ni ca ção, como Pas quim São Pa u lo, Impren sa,

Ra dar, De ad li ne, Jor nal do Nor te, e di ri giu do cu -

men tá ri os e ví de os. No mo men to, o jor na lis ta está 

con clu in do a bi o gra fia com pa ra da de Fer nan do

Hen ri que Car do so e Luís Iná cio Lula da Sil va. É

au tor de di ver sos li vros, en tre eles Dom Pa u lo

Eva ris to Arns, o car de al do povo. Edi to ra Alfa 

ôme ga, 1978 (com Ge tú lio Bit ten court); Ma ri el

Ma ris cott, a má fia man da flo res. Edi to ra Glo -

bal, 1981 (com Ernes to Ro dri gues); Como per -

der as ele i ções. Fe e ling/Edi to ra Três, 1989;

Ani ta Ga ri bal di, uma he ro í na bra si le i ra. Se -

nac São Pa u lo, 1999; e Mu i to além de um so -

nho, a his tó ria da Uni sul. Edi to ra Uni sul, 2001

(com Duda Ha mil ton).

IHU On-Line – Qual é a im por tân cia his tó ri -

ca da Ca de ia da Le ga li da de?

Pa u lo Mar kun – Foi a úni ca vez, no Bra sil, e uma 

das pou cas no mun do, em que um mo vi men to ci -

vil con se guiu im pe dir o gol pe mi li tar que ti nha a

ade são dos três Mi nis tros Mi li ta res e 70% da for ça

mi li tar do país. Jâ nio Qu a dros ha via re nun ci a do –

nun ca se sou be até hoje qual era a ra zão des sa re -

nún cia. Tudo leva a crer que ele pen sa va que se ria 

um mo vi men to de re nún cia ra pi da men te re ver ti -

do numa es pé cie de for ta le ci men to de sua po si ção 

e vol ta ria nos bra ços do povo, mas não hou ve o

pro tes to po pu lar e o Con gres so não dis cu tiu a re -

nún cia, sim ples men te ace i tou. Foi uma jo ga da

dos con gres sis tas. Jâ nio fi cou, tudo nos leva a crer

isso, mu i to frus tra do e foi em bo ra do país. Des se

va zio de po de res, os três mi nis tros mi li ta res não

que ri am que Jan go as su mis se e de ram pos se ao

pre si den te do Con gres so Na ci o nal como pre si -

den te da Re pú bli ca. Nes se mo men to Bri zo la é o

pri me i ro que se re vol ta con tra essa ide ia e co me -

ça, ime di a ta men te, a trans mi tir por rá dio – to das

as emis so ras ti nham sido co lo ca das sob cen su ra,

sal vo uma, a Gu a í ba de Por to Ale gre. A par tir da

Gu a í ba ele co me ça a trans mi tir e isso co me ça a

dar re per cus são. Ao lon go do tem po ele mo di fi ca

in clu si ve a di re ção em que o si nal da emis so ra era

trans mi ti do, de on das cur tas, para jus ta men te

atin gir o res to do Bra sil, e ou tras emis so ras vão

cap tan do até que ao lon go des ses doze dias, que

de mo rou o pro ces so, ha via 104 emis so ras in te gra -

das numa rede e com isso, con se guiu in cen di ar o

país, a par tir de Por to Ale gre. Nun ca ti nha sido fe i -

to tam bém, em ter mos téc ni cos, uma rede de rá -

dio tão po de ro sa e, no mo men to em que o co -

man dan te do 3º Exér ci to ins ta la do no Rio Gran de 

do Sul, Ge ne ral Ma cha do Lo pes, ade re a essa

rede da Le ga li da de, o qua dro, de al gu ma for ma,
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se equi li bra me lhor do pon to de vis ta mi li tar por -

que o 3º Exér ci to, na épo ca, era o exér ci to mais

po de ro so do país em fun ção da de sa ven ça com a

Argen ti na e aí co me çou a fi car pos sí vel al gum tipo

de re sis tên cia. Até en tão, ele só se apo i a va na Bri -

ga da Mi li tar, que é a for ça pú bli ca do Rio Gran de

do Sul, e na mo bi li za ção de vo lun tá ri os. Che gou a 

ins cre ver qua ren ta mil vo lun tá ri os num mo vi men -

to de re sis tên cia. Isso vi rou o pro ces so e aca bou

com o gol pe. Hou ve uma or dem ex pres sa do go -

ver no fe de ral, dos Mi nis tros Mi li ta res para bom -

bar de ar o Pa lá cio Pi ra ti ni e si len ci ar o Go ver na -

dor a qual quer pre ço, mas os sar gen tos da Ae ro -

náu ti ca im pe di ram que os aviões le van tas sem

voo. Fi ze ram uma es pé cie de bo i co te, ti ra ram pe -

ças dos aviões, e, nesse meio tempo, o General

mudou de posição.

IHU On-Line – Em que se ba se a va a li de ran -

ça de Bri zo la, nes sa épo ca, para ser ca paz

de uma mo bi li za ção tão gran de?

Pa u lo Mar kun – Na sua fan tás ti ca ora tó ria. Na

ca pa ci da de que ele ti nha de co mu ni ca ção pelo rá -

dio. Ele era mu i to ex pe ri en te, fa zia des de que ti -

nha sido Pre fe i to de Por to Ale gre e de po is como

Go ver na dor, pro gra mas de rá dio toda a se ma na

em que ele, du ran te mais de uma hora ou às ve zes 

duas ho ras se gui das, fi ca va con tan do o que es ta -

va acon te cen do, fa zen do uma pre ga ção ra di o fô -

ni ca. O ou tro fato é que aque le mo men to da re -

nún cia do Jâ nio de sor ga ni zou com ple ta men te a

so ci e da de por que nin guém es pe ra va aqui lo, nem

a de ci são dos mi li ta res de pro i bir a pos se do pre si -

den te que de ve ria as su mir. O vice-pre si den te ti -

nha sido ele i to– por que na que la épo ca não se vo -

ta va no pre si den te ape nas, vo ta va-se numa cé du -

la no pre si den te e na ou tra no vice-pre si den te.

Jan go ti nha sido ele i to com Jus ce li no, por que era

do PTB, ali a do com o PSB e, de po is, ti nha tido

mais vo tos do que o pró prio Vice do Jâ nio Qu a -

dros, da UDN. Jâ nio ti nha le gi ti mi da de, en tão,

essa tese de que era pre ci so ga ran tir a pos se do

vice-pre si den te no car go era mu i to fá cil de de fen -

der. Além dis so, o Ma re chal Te i xe i ra Lott, o ho -

mem mais res pe i ta do no Exér ci to, ti nha sido Mi -

nis tro da Gu er ra, can di da to a pre si den te da Re pú -

bli ca e per di do para Jâ nio Qu a dros, de fen deu a

pos se do Jan go e foi pre so por ca u sa dis so, pe los

mi li ta res. Então, era um gol pe pa la ci a no, uma

quar te la da que eles que ri am dar por te le fo ne. Se

Bri zo la não ti ves se co man da do essa re sis tên cia,

jus ta men te por essa ca de ia de rá di os, não te ria se

pas sa do nada.

IHU On-Line – Como acon te ceu a apro xi -

ma ção en tre Bri zo la e Fi del Cas tro, na dé -

ca da de 1960?

Pa u lo Mar kun – Em 1964, ele saiu do Bra sil e foi 

para Uru guai. Lá man te ve con ta to com Fi del Cas -

tro e re ce beu di nhe i ro dele para mon tar uma

guer ri lha no Bra sil. Essa guer ri lha es ta va para ser

de sen vol vi da na re gião cen tral do Bra sil, mas aca -

ba ram des co brin do, an te ci pa da men te, um ou tro

foco e ela foi des mon ta da. Isto re cen te men te foi

re la ta do pelo jor na lis ta Flá vio Ta va res, em seu li -

vro O dia em que Ge tú lio ma tou Allen de.

Flá vio Ta va res, in clu si ve, era um des ses in te gran -

tes do gru po guer ri lhe i ro fi nan ci a do por Bri zo la. O 

ape li do de guer ra de Bri zo la era Pe dri nho e o gru -

po fun ci o na va, ni ti da men te, com re cur sos for ne ci -

dos por Fi del Cas tro, mas, de po is do fra cas so Flá -

vio Ta va res aca bou sen do pro ces sa do e con de na -

do. E esta his tó ria até hoje não foi cla ra men te

des ven da da. Está co me çan do a se es cla re cer nes -

te mo men to, mas a li de ran ça era, cla ra men te, de

Bri zo la. Ago ra Fi del man dou um te le gra ma al ta -

men te elo gi o so para ele. De po is dis so, Bri zo la se

afas tou des sa ide ia da guer ri lha, mas, cer ta men te,

o pri me i ro mo vi men to de re sis tên cia ar ma da à di -

ta du ra mi li tar foi ins pi ra do pelo Bri zo la, co man da -

do por ele lá do Uruguai.

IHU On-Line – Ao vol tar do exí lio Bri zo la

mu dou?

Pa u lo Mar kun – Eu vejo que há dois mun dos,

um an tes da Gu er ra Fria e ou tro de po is. Quem

mu dou não foi o Bri zo la, foi o mun do. Ele tal vez

não te nha com pre en di do su fi ci en te men te quan to

o mun do ti nha mu da do e, até mes mo, no que

toca à co mu ni ca ção. Ele era um ho mem mu i to efi -

ci en te para fa lar no rá dio, mas nun ca en ten deu a

te le vi são. Ten ta va man ter aque le mes mo dis cur so 

lon go, de mo ra do, che io de pa u sas. O que fun ci o -

na va no rá dio, na te le vi são não fun ci o nou e o dis -
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cur so dele no que re pre sen ta a ques tão do na ci o -

na lis mo, da im por tân cia da edu ca ção, das res tri -

ções ao ca pi tal es tran ge i ro, da par ti ci pa ção

po pu lar, pa re cia fora de tem po. Tan to que se exa -

mi na mos tam bém as re la ções dele com o PT que

é, na prá ti ca, o her de i ro do tra ba lhis mo – o PT não 

é tra ba lhis ta no sen ti do de vín cu los com o João

Gou lart ou com o Ge tú lio Var gas, mu i to me nos

com Bri zo la, mas ele é tra ba lhis ta no sen ti do que

bus ca or ga ni zar os tra ba lha do res –, as re la ções

sem pre fo ram mu i to ten sas. Ele até ad mi tiu a

apro xi ma ção com o PT e foi até vice do Lula. Mas

ao mes mo tem po foi quem cha mou Lula de sapo

bar bu do e a pri me i ra bri ga dele – isso está no li vro

que eu es tou pu bli can do ago ra em ou tu bro26 – foi

logo que ele vol tou ao Bra sil por que al guém dos

sin di ca lis tas li ga dos a Lula fa lou mal de Ge tú lio

Var gas. Bri zo la co me çou a de fen der Ge tú lio e a

re u nião aca bou.

IHU On-Line – Como você de fi ni ria o po pu -

lis mo de Le o nel Bri zo la?

Pa u lo Mar kun – Bri zo la é uma cria de Ge tú lio

Var gas e do seu po pu lis mo e seu tra ba lhis mo.

Pode-se pen sar que às ve zes o po pu lis mo es ta ria

me nos li ga do à de fe sa dos in te res ses dos tra ba lha -

do res ou dos me nos va lo ri za dos. Bri zo la não era

ape nas um de fen sor dos tra ba lha do res que têm

car te i ra as si na da e em pre go, ele sem pre tra fe gou

mu i to bem e an ga ri ou mu i ta sim pa tia com o cha -

ma do cam pe si na to, aque las pes so as po pu la res

não or ga ni za das, que não têm cons ciên cia de

uma clas se so ci al. Por isso digo que Bri zo la era

po pu lis ta, mas era mais tra ba lhis ta. No sen ti do de

que de fen dia es ses in te res ses e não ne ces sa ri a -

men te pen sa va so men te no seu pró prio de sem pe -

nho. Se não fos se as sim ele ja ma is se ria vice do

Lula, em 1998. Eu nun ca fui bri zo lis ta, não sou

nada, um jor na lis ta, sim ples men te, nun ca con cor -

dei com as ide i as de Bri zo la, mas acho que a so ci e -

da de, de al gu ma for ma está ren den do ho me na -

gem – com aque le des con to na tu ral de que todo

bra si le i ro que mor re vira san to – ao fato da co e -

rên cia de Bri zo la. Mes mo, por exem plo, que ele

em 1989 e 1994 te nha se vol ta do con tra Lula, em

1998, te nha sido vice de Lula e em 2002 te nha

apo i a do o Lula e 2003 já ti ves se sen do uma das

prin ci pa is vo zes da opo si ção. Na ca be ça dele ha -

via uma co e rên cia nes sa tra je tó ria. Ele era con tra -

di to ri a men te co e ren te, se é que se pode di zer isso.

Em cer tos mo men tos fa zia acor dos que não dava

para en ten der. Mas, se você tra ça uma li nha de

con du ta dele ao lon go do tem po, essa li nha é mais 

co e ren te do que mu i tos po lí ti cos.

IHU On-Line – Essa co e rên cia se mos trou

mu i to na ideia de um pro je to de de sen vol vi -

men to na ci o nal. Por que essa ideia pa re ce

não avan çar mu i to na atu a li da de?

Pa u lo Mar kun – A for ça do pro ces so da glo ba li -

za ção de um lado e de ou tro o fas cí nio que a pos -

si bi li da de de en trar no pri me i ro mun do exer ceu

no Bra sil des de o go ver no Col lor. Quem apre sen -

ta essa ide ia é Col lor e isso pega de tal ma ne i ra

que pas sa do o in ter va lo de Ita mar Fran co, vem

oito anos de FHC, em que essa foi a re ce i ta. Bri zo -

la fi cou mu i to mar ca do como al guém que de fen -

dia um pro je to na ci o nal que era im pos sí vel de ser

le va do adi an te, por que já não ti nha mais es pa ço

para isso e hoje acho que o que Lula ten ta fa zer, é, 

de al gu ma for ma, re to mar essa ide ia do pro je to

na ci o nal em um ou tro pa ta mar. A dis cus são é se

está con se guin do ou não.

IHU On-Line – Em que sen ti do iria essa

bus ca?

Pa u lo Mar kun – No caso de Lula na po lí ti ca ex -

ter na. Na in ser ção do Bra sil em um pro ta go nis mo

na Amé ri ca do Sul. Eu acho que é mu i to dis cur so.

Bri zo la ti nha mu i to o dis cur so, po rém mar ca do

por cer tas ati tu des ao lon go da vida dele, que

eram ra di ca is ao ex tre mo. Por exem plo a de en ca -

par a ITT e a Com pa nhia de Ener gia Elé tri ca de -

po si tan do um cru ze i ro ape nas, que era o va lor his -

tó ri co da qui lo. Isso deu uma con fu são tão gran de

que o pró prio pre si den te Ken nedy co brou de João 

Gou lart a mu dan ça des sa re gra. Ele que ria que o

Jan go fi zes se Bri zo la re ver ter es sas de ci sões de en -

cam par es sas duas em pre sas pelo va lor his tó ri co.

Ele ti nha um ar gu men to ju rí di co para de fen der
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isso. Mes mo no pró prio go ver no de Rio de Ja ne i -

ro, as ati tu des dele fo ram mu i to de não ace i tar o

pre do mí nio do ca pi tal in ter na ci o nal, usa va sem -

pre a ex pres são “per das in ter na ci o na is do Bra sil”.

IHU On-Line – Qu a is os prin ci pa is fa tos

que den tro da tra je tó ria de Bri zo la não se

ex pli cam mu i to bem até o mo men to?

Pa u lo Mar kun – O apo io ao pre si den te Col lor. A

sua apro xi ma ção com o pre si den te Fi gue i re do,

quan do a opo si ção toda fa la va em Cam pa nha

das Di re tas já, em cer to mo men to Bri zo la que ria

es ti car o man da to de Fi gue i re do mais um pou co.

Ou tra con tra di ção é que foi ele quem pro pôs ini -

ci al men te a ide ia da re nún cia de Fer nan do Hen ri -

que no iní cio do seu se gun do man da to. Essa tese

cres ceu por que uma par te do PT ade riu, mas a

ide ia foi do Bri zo la. Ele foi o mais en tu si as ma do

de fen sor. Ou tra foi ele de cla rar, como fez no úl ti -

mo 31 de mar ço, que FHC e Sar ney fo ram pi o res

que os mi li ta res. Algu mas co i sas não ba ti am mu i to 

com a ló gi ca.

IHU On-Line – Du ran te os úl ti mos dias de -

ba te-se na im pren sa se a mor te de Bri zo la

em po bre ce ou até es va zia a po lí ti ca bra si le -

i ra. O que o se nhor acha dis so?

Pa u lo Mar kun – Isso tem a ver com o de sen can -

to em re la ção ao go ver no Lula. Como es ta mos vi -

ven do um mo men to em que se es pe ra va mu i to

que as co i sas fo ram a mu dar e não mu dou nada, e 

você per ce be al guém que per sis tiu nas suas ide i as, 

pa re ce que ele é mais con sis ten te ou mais bri lhan -

te que ou tros. Um ou tro dado é esse fe nô me no tí -

pi co do Bra sil, não sei se em ou tros pa í ses é as sim, 

que quan do a pes soa mor re se fala bem dela. No

ve ló rio de Bri zo la es ta vam Ga ro ti nho e Ro si nha, a 

es po sa, que eram ad ver sá ri os até bem pou co tem -

po, em bo ra ago ra já ti ves sem se re a pro xi ma do e o 

fi lho de Ro ber to Ma ri nho, de po is foi Lula. Não es -

tou di zen do que eles não de ve ri am ir, mas é di fí cil

não ver aí um ex ces so de en de u sa men to de quem

mor re. Ontem, eu lia no jor nal O Glo bo uma ma -

té ria que di zia que o Bri zo la ti nha em pur ra do o

Bra sil para uma guer ra ci vil em 1962. São dois er -

ros his tó ri cos numa fra se só: pri me i ro que não foi

em 1962 e sim em 1961 que ele li de rou a cha ma -

da Ca de ia da Le ga li da de, se gun do que ele não

em pur rou o Bra sil para a guer ra ci vil, ao con trá rio, 

ele se in sur giu con tra o gol pe mi li tar. Com co ra -

gem, sem te mor, com fir me za. Na que le mo men to, 

e aí eu acho que ele se ins cre veu na his tó ria do

Bra sil mar can te men te, ele não me diu as con se -

quên ci as e esse é um epi só dio apa ga do da his tó ria 

bra si le i ra. Eu fiz jun to com a jor na lis ta Duda Mil -

ton um li vro que con ta essa his tó ria pe los 40 anos

da le ga li da de, mas até en tão ha via uma ge ra ção

in te i ra que não sa bia dessa história.
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“O país não está pro du zin do lí de res”

Entre vis ta com Gun ter Axt

Bri zo la era um po lí ti co que man ti nha viva no

país a ide ia de cons tru ir um pro je to na ci o nal. Fica

um vá cuo nes se sen ti do. As au to ri da des pe dem

sa cri fí cio à po pu la ção, mas não ex pli cam o rumo

para o qual o país se di ri ge. Nin guém sabe para

onde ca mi nha mos. Com es sas afir ma ções, Gun ter 

Axt, em en tre vis ta te le fô ni ca ao IHU On-Line e

pu bli ca da em 28 de ju nho de 2004 na 107ª edi -

ção da re vis ta e tam bém na 1ª edi ção dos Ca der -

nos IHU em for ma ção no ano de 2005, as si na la 

a mor te de Bri zo la como um fato que des ve la uma 

ca rên cia na po lí ti ca na ci o nal.

Gun ter Axt é pro fes sor na PUCRS, his to ri a dor 

e pes qui sa dor do Me mo ri al do Ju di ciá rio e do Me -

mo ri al do Mi nis té rio Pú bli co do Rio Gran de do

Sul. Axt é gra du a do e mes tre em His tó ria pela

Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul

(UFRGS), e dou tor em His tó ria So ci al pela Uni ver -

si da de de São Pa u lo (USP), com tese in ti tu la da

Gê ne se do Esta do bu ro crá ti co-bur guês no RS

(1889-1929).

IHU On-Line – Qual é o sig ni fi ca do his tó ri -

co da mor te de Le o nel Bri zo la?

Gun ter Axt – Eu di ria que Bri zo la foi uma sín te se

da po lí ti ca bra si le i ra no sé cu lo XX, uma sín te se das 

as pi ra ções, dos li mi tes e dos me dos des sa po lí ti ca.

Acho que Bri zo la, e isso é uma vi são mu i to pes -

so al, era uma es pé cie de ce le bri da de pop. E o va -

zio que Bri zo la de i xa é o va zio que qual quer ce le -

bri da de pop de i xa ao mor rer, ou seja, ela tem algo 

só dela, algo úni co que nin guém mais tem e não

pode ser re pos to no lu gar. Mi nha se gun da ob ser -

va ção, é que Bri zo la vi veu uma ten são en quan to

per so na gem po lí ti co, tal vez exis tam vá ri as ten -

sões, mas uma ten são em es pe ci al me cha ma a

aten ção. Por um lado, ele era uma pes soa com

uma ca pa ci da de ex tra or di ná ria de do a ção para

uma ca u sa que fos se co mum, pú bli ca e, nes se afã

de se doar ele era ca paz de sair de uma si tu a ção

de co mo dis mo para en fren tar uma si tu a ção de ex -

tre ma ad ver si da de, em de fe sa de um ide al, ati tu de 

que acho mu i to im por tan te es pe ci al men te num

país como o Bra sil, onde cada vez me nos as pes -

so as es tão dis pos tas nes se sen ti do. Essa é uma

mar ca de Bri zo la. Por ou tro lado, e aí vem a ten -

são, ele me pa re ce al guém que pas sou pela tra je -

tó ria po lí ti ca com uma mar ca mu i to pes so al, o

pro je to pes so al dele sem pre so bre le vou, so bre na -

dou o pro je to par ti dá rio ou mes mo um pro je to ide -

o ló gi co mais am plo. Daí a gran de di fi cul da de que

Bri zo la ti nha de con vi ver com ou tras li de ran ças

den tro do pró prio par ti do, di fi cul da de de man ter

ali an ças por lon go pra zo. O pro je to dele pa re cia es -

tar aci ma dos de ma is, essa me pa re ce ser uma con -

tra di ção his tó ri ca que esse per so na gem tão rico

que é Bri zo la ti nha. Ele não era um de ma go go po -

pu lis ta. O de ma go go é aque le que não re a li za, e

Bri zo la era po pu lis ta, há um con sen so em tor no

dis so de par te dos ana lis tas, mas ja ma is foi um de -

ma go go, ele era um ho mem de re a li za ções.

IHU On-Line – Po de mos fa lar de um va zio

po lí ti co com a au sên cia de Bri zo la?

Gun ter Axt – Ele de i xa um vá cuo sim. A gran de

ca rên cia de Bra sil hoje é um pro je to na ci o nal.

Esse é um país que você pode pa rar qual quer pes -

soa na rua e per gun tar para onde é que nós es ta -

mos indo, e as pes so as não vão sa ber res pon der.

É tris te quan do um país não sabe para onde vai.

Qu an do os go ver nan tes pe dem mais e mais sa cri -

fí cio da po pu la ção, por que pre ci sa mos au men tar
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os im pos tos, pre ci sa mos cor tar gas tos, pre ci sa mos 

de i xar de fa zer tais e tais in ves ti men tos que es ta -

vam pre vis tos, é tris te. Qu an do os go ver nan tes

pe dem mais e mais sa cri fí cio da po pu la ção e são

in ca pa zes de di zer à po pu la ção para onde o país

está indo. Não há se quer uma pro pos ta con sis ten -

te de um pro je to na ci o nal, eu acho que isso Bri zo -

la re pre sen ta va. Po de mos cri ti car o pro je to na ci o -

nal do Bri zo la, al gu mas pes so as po dem di zer que

era uma pro pos ta su pe ra da, na ci o na lis mo até de

cu nho mais atá vi co, mas era um pro je to na ci o nal

que a exis tên cia do Bri zo la re pre sen ta va. Alguém

não es ta va de acor do com esta ge le ia que se es ta -

be le ceu no país, en tão eu acho que esta fal ta sem

dú vi da ne nhu ma ele faz.

IHU On-Line – Em que sen ti do se afir ma

que Bri zo la era um her de i ro de Ge tú lio Var -

gas. Qual foi a he ran ça?

Gun ter Axt – Qu an do se fala isso a pri me i ra per -

gun ta que se deve fa zer é a se guin te: de qual Ge tú -

lio Var gas es ta mos fa lan do? Por que Ge tú lio foi

tan tos em tan tos mo men tos di fe ren tes da his tó -

ria... Se nós pen sar mos no Ge tú lio de pu ta do es -

ta du al do Rio Gran de do Sul, nós va mos ver o

Ge tú lio ab so lu ta men te in te gra do ao sis te ma co -

ro ne lis ta de po der e a rede de po der bor gi a na e

cas ti lhis ta do an ti go PRR, o po lí ti co co mum, com

ca pa ci da de dis cur si va mu i to boa, mas um po lí ti co

como qual quer ou tro da épo ca. Já o Ge tú lio do

go ver no de 1928 aqui no es ta do é um ho mem

que con se gue com por com uma ha bi li da de fan -

tás ti ca. O Ge tú lio da Re vo lu ção de 1930 e o do

go ver no pro vi só rio é um Ge tú lio re vo lu ci o ná rio,

que re for ma as ins ti tu i ções do país sem abrir mão

do com pro mis so de mo crá ti co. O Ge tú lio de 1937

é um di ta dor que não tem o me nor com pro mis so

com as ins ti tu i ções de mo cra tas e com a de mo cra -

cia e o Ge tú lio pós-45 é um Ge tú lio po pu lis ta com

mu i to me nos com pro mis so por exem plo, com

uma es ta bi li da de or ça men tá ria e aí é uma dis tin -

ção im por tan te em que pese Ge tú lio te nha sido,

um lí der au to ri tá rio po pu lis ta du ran te o Esta do

Novo di fe ren te men te de Pe rón, por exem plo, ele

teve mu i ta res pon sa bi li da de com a es ta bi li da de

or ça men tá ria. Mais uma vez cha mo a aten ção:

po pu lis ta sim, mas de ma go go não, ir res pon sá vel

não. Então, para ver mos Bri zo la como her de i ro

de Ge tú lio, nós pre ci sa mos sa ber a que Ge tú lio

nos re fe ri mos. Su po nha mos que seja o Ge tú lio

des se pe río do po pu lis ta que es ta be le ce uma ali an -

ça es tra té gi ca com a clas se tra ba lha do ra. Ai eu

cha ma ria a aten ção tam bém para a ali an ça que

Ge tú lio faz e já co me ça a de se nhá-la logo de po is

da re vo lu ção de 1930, é uma ali an ça com os in -

dus tri a is ur ba nos, ele está dis pos to a ter um pro je -

to de de sen vol vi men to in dus tri al para o Bra sil.

Além dis so ele de sen vol ve toda a le gis la ção tra ba -

lhis ta, por tan to ele es ta be le ce uma ali an ça es tra té -

gi ca sim com a clas se ope rá ria ur ba na, mas tam -

bém faz uma ali an ça com os gran des es tan ci e i ros,

ca fe i cul to res pa u lis tas e es tan ci e i ros su lis tas. Uma

ali an ça com aque la bur gue sia agrá ria do Bra sil

todo que mu i tos con si de ram como sen do uma

clas se mais con ser va do ra e é por isso que Ge tú lio

Var gas é in ca paz de de sen vol ver uma le gis la ção

tra ba lhis ta ru ral. Bem, quan to ao Bri zo la, uma das 

ca rac te rís ti cas dele é o fato de le van tar a ban de i ra

da re for ma agrá ria e ele o faz com pro pos tas con -

cre tas. Toda de sa pro pri a ção do Ba nha do do Co -

lé gio du ran te o go ver no dele si na li za nes se sen ti -

do. Então eu acho que é um dos pri me i ros lí de res

e um dos pri me i ros go ver nan tes bra si le i ros que,

com pro pos tas con cre tas nes sa área da re for ma

agrá ria, cha ma a aten ção da ne ces si da de de le var

em con si de ra ção tam bém as ne ces si da des das po -

pu la ções e dos tra ba lha do res ru ra is. Nes se pon to

eu acho que ele avan ça, que ele ino va em re la ção

a Ge tú lio Var gas.

IHU On-Line – Ambos eram po pu lis tas?

Gun ter Axt – Nes se sen ti do é sim cla ra men te um

her de i ro de Ge tú lio. Se nós con si de rar mos o tipo

de re la ção com as li de ran ças e os mo vi men tos so -

ci a is, eu acho que Bri zo la é tri bu tá rio de uma vi -

são an ti ga des sa re la ção, ou seja, o lí der é um lí der 

qua se que pa ter na lis ta pou co con tes ta do, po pu lis -

ti ca men te pe las mas sas po pu la res, com gran de di -

fi cul da de de en ten der os no vos pa péis que os mo -

vi men tos so ci a is vão ter no Bra sil pós-aber tu ra po -

lí ti ca. Po de mos en ten der, por exem plo, por que o

PT cres ce tan to nes se pe río do pós-aber tu ra e o

PDT de Le o nel Bri zo la vai tam bém de fi nhan do,

por que o PT é o par ti do que tem uma ou tra vi são
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que sur ge nes se pe río do – eu falo do PT da dé ca da 

de 1980 – que sur ge com uma ou tra vi são na re la -

ção en tre as li de ran ças e os mo vi men tos so ci a is,

ad mi tin do que os mo vi men tos so ci a is têm um pa -

pel mais par ti ci pa ti vo no fa zer da po lí ti ca.

IHU On-Line – Pode ser que a fi gu ra de Bri -

zo la, de cer ta for ma sim bo li ze o ima gi ná rio

do ga ú cho for te, co e ren te, lu ta dor, in cor -

rup tí vel, e por isso seja tão ad mi ra do no Rio 

Gran de?

Gun ter Axt – Acho que sim. Bri zo la con den sa va

um pou co uma cer ta ima gem que os ga ú chos fa -

zem de si mes mos. A mor te dele põe fim a um tipo

de po lí ti ca que se fa zia no sé cu lo XX no Bra sil. Nós 

es ta mos en tran do num ou tro mo men to ago ra,

que me pa re ce, em ter mos de qua li da de, mu i to

pior do que era. Mas acho que Bri zo la tem essa ca -

rac te rís ti ca e as pes so as se iden ti fi ca vam com ele,

acha vam que ele ti nha al gu ma co i sa da alma do

Rio Gran de do Sul. Sua ma ne i ra de fa lar, na sua

mor da ci da de, fe li na que é uma co i sa que en can ta

o ga ú cho, a sua in te li gên cia lu mi no sa, sua ca pa ci -

da de de ora tó ria... E o Bri zo la ti nha uma ima gem

in cor rup tí vel, ape sar de que to dos aque les as sun -

tos em tor no do fa mo so ouro de Cuba, e o pró prio 

afas ta men to que se ve ri fi cou de po is en tre Fi del

Cas tro e Bri zo la, – isso a his tó ria ain da pre ci sa elu -

ci dar. Bri zo la con den sa um pou co des sa alma do

Rio Gran de do Sul, não é à toa que ele está sen do

en ter ra do, na ci da de de São Bor ja, que tem todo

um po der sim bó li co para o es ta do, a ci da de dos

Var gas, onde Jan go tam bém está en ter ra do, mas

es pe ci al men te sim bo li za uma épo ca em que o Rio

Gran de pro du zia gran des lí de res na ci o na is. Faz

tem pos que o Rio Gran de de i xou de pro du zir es -

sas gran des li de ran ças na ci o na is.

IHU On-Line – Algum es ta do tem pro du zi do

es sas gran des li de ran ças nas úl ti mas dé ca das?

Gun ter Axt – Acho que há uma cri se de gran des

li de ran ças sem dú vi da ne nhu ma. Por isso há um

cer to sa u do sis mo e um ro man tis mo das pes so as,

com um pe río do que pas sou. Hoje a po lí ti ca é

mu i to mais prag má ti ca, mu i to mais téc ni ca, mu i to 

me nos ro mân ti ca do que era na épo ca do Bri zo la,

para não di zer ou tras co i sas que acon te ce ram

com a po lí ti ca na ci o nal. Ve mos re al men te, uma

su per fi ci a li da de cada vez ma i or, mais im pe ran te.

Assis ti mos, por exem plo, os dis cur sos nos le gis la ti -

vos e per ce be mos a in ca pa ci da de da ma i or par te

dos po lí ti cos de ter con cor dân cia ver bal, con cor -

dân cia no mi nal, há uma que da de ní vel, de qua li -

da de na po lí ti ca na ci o nal que é am pla men te per -

cep tí vel pe los ana lis tas. Isso fra gi li za as ins ti tu i -

ções. O po der Le gis la ti vo tem se fra gi li za do em

con se quên cia des se pro ble ma. Onde é que está a

mas sa crí ti ca do país para fa zer uma opo si ção

con sis ten te a cer tas pro po si ções que sur gem de re -

pen te, do dia para a no i te, e pa re cem en tão tão

ma ra vi lho sas?

IHU On-Line – E onde está? Entre os

in te lec tu a is?

Gun ter Axt – Pois é, eu acho que os in te lec tu a is

es tão cu i dan do da sua vida, eu não vejo os in te -

lec tu a is ocu pan do es pa ços pú bli cos, de fen den do

projetos, de fen den do ide i as, até como se fa zia

mu i to no pas sa do. No Rio Gran de há al gu mas

tra di ções pe cu li a res, o an ti go Par ti do De mo cra ta

Cris tão e o an ti go Par ti do Li ber ta dor – PL, fo ram

par ti dos que sur gi ram da re de mo cra ti za ção do

país, an tes do gol pe de 1964, jus ta men te na es -

te i ra de um pro je to de fa zer uma po lí ti ca di fe -

ren ci a da, mais in te lec tu a li za da, tra zen do aca dê -

mi cos e in te lec tu a is para o cam po da po lí ti ca.

Esses pro je tos não en con tra mos mais, o PSDB

ten tou um pou co isso, mas, há no cam po po lí ti co

bra si le i ro uma enor me di fi cul da de de de fi nir um

pro je to de na ção.
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Te mas dos Ca der nos IHU em for ma ção

Nº 01 – Po pu lis mo e Tra ba lhis mo: Ge tú lio Var gas e Le o nel Bri zo la

Nº 02 – Emma nu el Kant: Ra zão, li ber da de, ló gi ca e éti ca

Nº 03 – Max We ber: A éti ca pro tes tan te e o “es pí ri to” do ca pi ta lis mo

Nº 04 – Di ta du ra – 1964: A Me mó ria do Re gi me Mi li tar

Nº 05 – A cri se da so ci e da de do tra ba lho

Nº 06 – Fí si ca: Evo lu ção, au to-organização, sis te mas e caos

Nº 07 – So ci e da de Sus ten tá vel

Nº 08 – Te o lo gia Pú bli ca

Nº 09 – Po lí ti ca eco nô mi ca. É pos sí vel mu dá-la?

Nº 10 – Soft wa re li vre, blogs e TV di gi tal: E o que tudo isso tem a ver com sua vida

Nº 11 – Ida de Mé dia e Ci ne ma

Nº 12 – Mar tin He i deg ger: A des cons tru ção da me ta fí si ca

Nº 13 – Mi chel Fou ca ult: Sua Con tri bu i ção para a Edu ca ção, a Po lí ti ca e a Éti ca

Nº 14 – Je su í tas: Sua Iden ti da de e sua Con tri bu i ção para o Mun do Mo der no

Nº 15 – O Pen sa men to de Fri e drich Ni etzsche

Nº 16 – Quer Enten der a Mo der ni da de? Fre ud ex pli ca

Nº 17 – Han nah Arendt & Si mo ne Weil – Duas mu lhe res que mar ca ram a Fi lo so fia e a Po lí ti ca do sé cu lo XX

Nº 18 – Mo vi men to fe mi nis ta: De sa fi os e im pac tos

Nº 19 – Bi o tec no lo gia: Será o ser hu ma no a me di da do mun do e de si mes mo?

Nº 20 – Indús tria Cal ça dis ta: Quem fa bri cou esta cri se?

Nº 21 – Ru mos da Igre ja hoje na Amé ri ca La ti na: Tudo so bre a V Con fe rên cia dos bis pos em Apa re ci da

Nº 22 – Eco no mia So li dá ria: Uma pro pos ta de or ga ni za ção eco nô mi ca al ter na ti va para o País

Nº 23 – A éti ca alimentar: Como cu i dar da sa ú de e do Pla ne ta

Nº 24 – Os de sa fi os de vi ver a fé em uma so ci e da de plu ra lis ta e pós-cris tã

Nº 25 – Abor to: Inter fa ces his tó ri cas, so ci o ló gi cas, ju rí di cas, éti cas e as con se qüên ci as fí si cas e psi co ló gi -

cas para a mu lher

Nº 26 – Na no tec no lo gi as: Pos si bi li da des e li mi tes

Nº 27 – A mo no cul tu ra do eu ca lip to: De ser to dis far ça do de ver de?

Nº 28 – A trans po si ção do Rio São Fran cis co em de ba te



Nº 29 – A so ci e da de pós-hu ma na: A su pe ra ção do hu ma no ou a bus ca de um novo hu ma no?

Nº 30 – O tra ba lho no ca pi ta lis mo con tem po râ neo

Nº 31 – Mís ti ca: For ça mo to ra para a gra tu i da de, com pa i xão, cor te sia e hos pi ta li da de

Nº 32 – Pa u lo de Tar so de sa fia a Igre ja de hoje a um novo sen ti do de re a li da de

Nº 33 – A fa mí lia mu dou. Uma re fle xão so bre as no vas for mas de or ga ni za ção fa mi li ar

Nº 34 – A cri se mun di al do ca pi ta lis mo em dis cus são

Nº 35 – Mi di a ti za ção: Uma aná li se do pro ces so de co mu ni ca ção em rede

Nº 36 – O Uni ver sal e o Par ti cu lar

Nº 37 – Mu lhe res em mo vi men to na con tem po ra ne i da de

Nº 38 – As múl ti plas ex pres sões do sa gra do

Nº 39 – Usi nas hi dre lé tri cas no Bra sil: Ma tri zes de cri ses so ci o am bi en ta is




