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*

(Oí Nomes, de Manuel Bandeira)

Duas vezes se morre:
Primeiro na carne, depois no nome.
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This research intends to identify the intellectual production controlled by the 
power represented by the figure of the Political and Social Department of São Paulo 
(DEOPS/SP) from 1930 to 1945. It's also relevant the speeches and mechanisms that 
the intellectuals used to produce their ideas and put them into circulation. Therefore, it 
was necessary muzzled press, prohibed newspapers, secret meetings and other strategies 
of conspirancy so that this cultural Circuit could be established and a leftist culture could 
be created. Besides, we proposed omselves to investigate wich were the concepts that 
used to permet this police to identify who was the “dangerous” intellectual and 
determinate what and what kind of intellectual prodution could be called as “allowed” 
or “not allowed”, “dangerous” or “not dangerous” to the social and political order of the 
country. By the other hand, using the material arrested by the police, this research wants 
to “give voices” to this anonymous resistence.

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a produção intelectual controlada 
pelas instâncias do poder representadas na figura do Departamento de Ordem Política e 
Social de São Paulo - DOPS - SP no período entre 1930 à 1945. Também são relevante 
os discursos e mecanismos que esses intelectuais utilizaram para produzir e pôr em 
circulação suas idéias. Assim, foi necessário gráficas camufladas, jornais proibidos, 
reuniões secretas e outras estratégias de sedição para que um circuito cultural 
clandestino se estabelecesse e fizesse circular uma cultura de esquerda. Além disso, 
propomo-nos a investigar qual eram o rol de conceitos que permitiam a esta polícia 
identificar quem era o intelectual “perigoso” e determinar exatamente qual e que tipo de 
produção intelectual poderia ser classificada como "permitida" ou "não permitida”, 
“perigosa” ou “não perigosa” à ordem social e política do país. Por outro lado, 
utilizando-se do material apreendido pela polícia política, a pesquisa procura “dar voz” 
à resistência que circulava, em muitos casos, anónima.
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INTRODUÇÃO

1 Citam-se, entre outros: BAKHTIN, Mikhail; A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento - O 
contexto de François Rabelais. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 
1993; BENJAMIN, Walter; Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1987; DECCA, 
Edgar S. de; 1930 - o silêncio dos vencidos. São Paulo, Brasiliense, 1983; CHAUI, Marilena; 
Conformismo e Resistência - aspectos da cultura popular no Brasil. São Paulo, Editora Brasiliense, 
1996; e Cultura e Democracia - o discurso competente e outras falas. São Paulo, Cortez, 1997; 
SEVCENKO, Nicolau; Orfeu Extático na Metrópole - São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 
20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992; CAPELATO, Maria Helena Rolim; Multidões em Cena - 
propaganda política no varguismo e no peronismo. Campinas, SP: Papirus, 1998; PARANHOS, 
Adalberto; O Roubo da Fala - origens da ideologia do trabalhismo no Brasil. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 1999.

Abordando o período de 1930 à 1945 no Brasil, na perspectiva da 
circulação das idéias, este estudo pretende discutir opções intelectuais e suas 
respectivas consequências no plano social, cultural e político, priorizando a 
produção subversiva e de oposição ao regime de Getúlio Vargas.

Em busca de versões que não foram instituídos como “a história oficial” 
ou como “a história dos vencedores”, avaliamos os discursos presentes no 
cotidiano dos anos 30 e 40 e que lutavam por princípios políticos e concepções 
de mundo diferentes. Estes, de certa forma, foram silenciados, esquecidos, e até 
mesmo arquivados pelos caminhos da história. Adotando este pressuposto vamos 
ao encontro a alguns estudos, precursores e também recentes neste tipo de 
abordagem que excluem uma visão maniqueísta do social. Em outras palavras, no 
social não atuam de um lado, aqueles atores que instituem as “regras do jogo” e 
de outro, aquelas marionetes que apenas a consomem e obedecem, 
passivamente1. Pelo contrário, nesta abordagem histórica compreendemos como 
em uma concepção política vencedora, por exemplo, está consubstanciada toda 
uma gama de embates e negociações2 entre os diversos segmentos sociais que, 
apesar de expressar a ideologia de uma camada social específica, é fruto de um 
intercâmbio ativo e muitas vezes, tenso, tanto do político como do cultural.

Com a recente abertura dos arquivos dos aparatos da repressão que 
atuaram durante o governo Vargas, a história que até então expressava uma certa
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2 Nesse sentido, são utilizados pela historiografia como sinónimos os termos: 
“apropriação” ou, simplesmente, “resistência”. Ver obras citadas à nota 1.
3 “A clandestinidade teve especial importância no século XVIII: a censura, a policia e uma corporação 
monopolista de livreiros tentavam sujeitar a palavra escrita aos limites impostos pelas ortodoxias 
oficiais. Idéias heterodoxas só podiam circular através dos canais da clandestinidade.” DARNTON, 
Robert; Boémia Literária e Revolução - O submundo das letras no Antigo Regime. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989.

“pacto”, “circularidade”,

eram os

A documentação avaliada concentrou-se nos prontuários da Polícia 
Política do Departamento de Ordem Social e Política (DEOPS) do Arquivo do 
Estado de São Paulo. Organizadas em pastas denominadas de prontuários, estas 
fontes revelam a lógica do discurso policial além de preservar a voz censurada, 
anexada como prova do crime político4. Os documentos são, na sua maioria, 
ainda inéditos ao público. No presente trabalho nos concentramos nos 
intelectuais comunistas e operários que foram, na sua maioria, anónimos para a 
história oficial, apesar de reconhecidos pela Polícia Política e terem sido 
frequentadores assíduos das celas de suas prisões. Z

Estes intelectuais tiveram sua trajetória atrelada ao desenvolvimento do 
movimento operário e procuraram dirigir, compor e organizar o potencial político 
e revolucionário dos trabalhadores. Longe de uma unidade e coesão, a trajetória 
desses “mentores” intelectuais e dos militantes de esquerda se fez caracterizada 
por conflitos e posições diferenciadas quanto às suas propostas, dúvidas e lutas

apatia e ausência de conflitos, vem a implodir revelando miríades de forças e 
fronteiras que se esgarçavam no cotidiano.

Nesta perspectiva valorizamos como elementos significativos da 
conjuntura da época, aqueles intelectuais que, por criticarem a postura ideológica 
do Estado Novo, foram marginalizados pelo mercado de bens culturais oficiais. 
Mesmo assim, como produtores de cultura, eles instituíram um circuito 
clandestino, paralelo ao oficial e complexo em sua estrutura abarcando gráficas 
clandestinas, jornais subversivos, distribuição ilegal e todo um pessoal envolvido 
em manter ativo esse circuito. Como denomina o historiador Robert Damton, 

“canais da clandestinidade” que transitavam por calçadas não 
iluminadas3.
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que faziam frente à orientação ideológica governamental. Este caminho de 
investigação é aquele que percorre a história da formação e desenvolvimento das 
idéias da classe trabalhadora e que instituía um debate amplo com os demais 
setores da sociedade.

4 Como exemplo, encontra-se nos prontuários: livros ou livretos, panfletos, cartas, jornais, selos, 
fotografias, bilhetes, entre outras coisas.
5 Sobre esses conceitos nos baseamos principalmente em: BOURDIEU, Pierre; O Poder Simbólico. Rio 
de Janeiro: Bertrand, 1989 e: A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1992; MICELI, 
Sérgio; Imagens Negociadas. São Paulo, Companhia das Letras, 1996; FOUCAULT, Michel; A Ordem 
do Discurso.' SãdUPauio: Edições Loyola, 1996; História da Sexualidade - vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: 
Graal, 1997; e: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1995. CHARTIER, Roger; A História 
Cultural - entre práticas e representações. Lisboa - Rio de Janeiro, DIFEL - BERTRAND, 1990; e: A 
Leitura: uma prática cultural. Debate entre Pierre Bourdieu e Roger Chartier. In: CHARTIER, Roger 
(org.); Práticas da Leitura. São Paulo: Estação Liberdade, 1996; DARTON, Robert; Edição e Sedição - 
o universo da literatura clandestina no século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 1992; e: A 
Revolução Impressa - A Imprensa na França: 1775 - 1800. São Paulo: Editora da Universidade de São

» Nesse processo de embate e debate de idéias que se encontram registrados 
aspectos inerentes à luta de interesses entre os grupos sociais (e aí podemos 
detectar uma das funções dos intelectuais como produtores dos argumentos - 
“armas” - dessa luta). Nessa disputas por realizações concretas como as 
conquistas de leis trabalhistas, a libertação de presos políticos, ou, por outro lado, 
a censura de órgãos da imprensa, a expulsão de estrangeiros do território 
nacional, é que se pode identificar todo uma complexa trama de negociações 
envolvendo os diversos poderes sociais. /

O conceito de negociação se apresenta, nestes casos, como guia para as ] 
nossas reflexões teóricas. As negociações, de maneira ampla, constituem-se 
como sendo a utilização dos recursos disponíveis por um determinado grupo em 
diálogo com outro ou mais grupos, para alcançar um objetivo, uma prática 
concreta. O medo e a tensão instituída pela repressão policial foi, em distintos 
momentos, elementos de negociação utilizado pelo governo interessado em 
silenciar as manifestações da oposição. Por outro lado, a greve operária também 
se apresentava como um “argumento de negociação” dos trabalhadores ansiosos 
por conquistar melhorias nas condições de vida e trabalho. Tais negociações 
permitiam a cada grupo mostrar suas armas além de determinar os espaços 
possíveis de encontro dos discursos e de suas representações5. Mesmo que um
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i

discurso venha a silenciar outro, mesmo que uma representação se aproprie das 
imagens de seu rival, ajustes tiveram que ser feitos resultando em combinações e 
vivências sociais significativas e heterogéneas.

E na definição dessas fronteiras que se abrem para a diversidade que 
procuraremos contribuir para a história das idéias no Brasil e, também, para a 
caracterização do papel e da função dos intelectuais na investigação histórica, 
vistos aqui como um grupo privilegiado cuja ação pode ser lida como um 
“barómetro”6, ou seja, como uma espécie de locus sensível de convergência que 
reflete a pressão, os anseios e as tensões de uma época. Segundo Sirinelle:

Paulo, 1996; BACZKO, Bronislazw; Imaginação Social. In: ROMANO, Ruggiero (DirJ; Enciclopédia 
Einaudi. Lisboa, Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 5.°’vol., 1985; LEFORT, Claude; Invenção 
Democrática. Os limites do totalitarismo. São Paulo, Brasiliense, 1987.
6 Essa expressão foi inspirada na correlata “sismógrafo” utilizada por SALIBA, Elias Thomé, As Utopias 
Românticas. São Paulo: Brasiliense, 1991: “Por força de conviver com o instável, na sua multiplicidade e 
variedade, o sismógrafo romântico passou a romper com um ideal único e universal de beleza e 
perfeição (...)”.
7 SIRINELLE, Jean-François; Os Intelectuais. IN: René Rémend (org.). Por uma história política. Rio de 
Janeiro: Editora da UFRJ/Fundação Getúlio Vargas, 1996. Apud FERREIRA, Jorge; Sindicalismo,

“a história dos intelectuais tornou-se assim, em poucos anos, um 
campo histórico autónomo que, longe de se fechar sobre si mesmo, é um 
campo aberto, situado no cruzamento das histórias política, social e 
cultural”1.
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1 - INTELECTUAIS E POLÍTICA

1.1 - PARA QUE SER VEM OS INTELECTUAIS?

i

Política e Trabalhismo no Rio Grande do Sul: A Trajetória de José Vecchio. IN: REIS FILHO, Daniel 
Aarão (org.); Intelectuais, história e política: séculos XIXe XX. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000.
8 MARLETTI, Cario; “Intelectuais” (verbete). In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 
PASQUINO, Gianfranco, (org.); Dicionário de Política. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1995.
9 Idem.

e considerado“Recebido com desconfiança nos dicionários 

freqiientemente como gíria ou expressão depreciativa, 

Intelectuais conserva ainda o sentido político que recebeu, como se fosse 

um nome de guerra, no conflito entre conservadores e progressistas em 

torno do caso Dreyfus”9.

o termo

Apresentaremos aqui um breve panorama de algumas abordagens e 

tentativas de esclarecimento do conceito “intelectuais”. Quem são e qual a sua 

função são as duas perguntas que norteiam a historiografia brasileira 

contemporânea.

O adjetivo latino foi substantivado pela primeira vez na língua russa, na 

metade do século XIX, pelo romancista P. D. Boborikin com o termo 

inteligencija. Traduzido para as línguas européias, significou, inicialmente, “um 

grupo social particular, típico da Rússia czarista” que logo foi generalizado para 

“ a classe culta” e pessoas de “instrução superior”. Cerca de quarenta anos 

depois, apareceu uma segunda forma de substantivação na língua francesa, com o 

termo intellectuels\ Sua “oficialização” deve-se ao célebre Manifeste des 

intellectuels, publicado em 14 de janeiro de 1898 e assinado por E. Zola, A. 

France, L. Blum, M. Proust, entre outros críticos, escritores e estudiosos que 

exigiam a revisão do processo Dreyfus.
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10 SARTRE, Jean-Paul; Em Defesa dos Intelectuais. São Paulo: Ática, 1994.
11 Nesta mesma linha Hobsbawn define os intelectuais como sendo aquelas pessoas que desempenham 
uma função "para cuja qualificação não teve que aprender a executar qualquer trabalho específico", eles 
são definidos como aqueles que usam o seu intelecto, porém “Não é o fato de pensar, de forma 
independente ou não o que dá aos intelectuais certas características políticas, mas a situação social 
particular na qual desenvolvem sua atividade de pensar". HOBSBAWN, E. J.; Revolucionários. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985.
12 “Assim, os técnicos do saber são produzidos pela classe dominante com uma contradição que os 
dilacera: por um lado, enquanto assalariados e funcionários menores das superestruturas dependem 
diretamente dos dirigentes (organismos 'privados' ou o Estado) e se situam necessariamente na 
particularidade, como um dado grupo do setor terciário; por outro, na medida em que sua especialidade 
é sempre o universal, esses universalistas são a própria contestação dos particularismos que lhes foram 
injetados e que não podem contestar sem contestar a si mesmos." SARTRE, Jean-Paul; Em Defesa dos 
Intelectuais. São Paulo: Ática, 1994.
13 Esta característica apontada por Sartre é muito bem contemplada nos regimes autoritários onde o 
controle e censura da produção cultural é um dos princípios norteadores da política repressiva.

Jean-Paul Sartre realizou uma série de conferências em Tóquio e Quioto 
no Japão em 1965 que foram, posteriormente, publicadas no livro Em Defesa dos 
Intelectuais™. Nessa obra o filósofo pergunta: “para que servem os intelectuais?”, 
e uma de suas respostas é de que os intelectuais servem para “se meterem no que 
não é de sua conta”. Com isso, a intenção de Sartre é salientar a característica 
crítica desse grupo que se intromete em todos os assuntos particulares e 
específicos de todas as ciências. Sartre valoriza assim a visão ampla dos 
intelectuais que se aventuram nos saberes específicos11.

Além disso, o autor define os intelectuais como “homens-contradição”, 
pois são frutos de um sistema burguês que os sustenta e que prioriza uma 
ideologia mas que, na própria essência intelectual, encontramos a contestação 
permanente do universal e particular, portanto, dessa mesma ideologia . Dessa 
forma, o poder ao mesmo tempo que o traz para sua órbita, toma-o (e vigia-o) 
como sendo um constante e eminente perigo. O intelectual, portanto, é um 
suspeito apriori13.

Matizando a historicidade da obra de Sartre e sua própria orientação 
política, podemos ler nas suas idéias uma antecipação da qualidade e da 
importância da análise e caracterização dos intelectuais como objeto histórico de 
múltiplas ressonâncias:
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14 Idem.
15 GRAMSCI, Antonio; Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1995; e: Cartas do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileiro, 1991.
16 Esse processo pode ser verificado após a Revolução de 30 durante a ascensão de Getúlio Vargas na 
década de 30. Com a tomada de poder pelos novos setores da burguesia, formou-se uma nova 
intelectualidade responsável por toda uma produção cultural dedicada a legitimar o regime, ao mesmo 
tempo em que se procurava cooptar os intelectuais já atuantes na circulação oficial de bens culturais.

“Produtos de sociedades despedaçadas, o intelectual é sua 
testemunha porque interiorizou seu despedaçamento. E, portanto, um 
produto histórico. Nesse sentido, nenhuma sociedade pode se queixar de 
seus intelectuais sem acusar a si mesma, pois ela só tem os que faz”x\

Outra abordagem clássica que caracteriza os intelectuais é a de Antonio 
Gramsci15. O autor italiano identifica dois tipos básicos de intelectuais: os 
“intelectuais orgânicos” e os “intelectuais tradicionais”. Os primeiros seriam 
aqueles que surgem de modo orgânico, na formação de um grupo social e que lhe 
dá homogeneidade e consciência de sua função social, política e económica. 
Assim, os intelectuais criados para servir a distintas classes sociais encarregam- 
se, eles mesmos, de designar o espírito objetivo da classe a qual pertencem.

Já os intelectuais tradicionais, associados às classes vigentes e 
conservadoras (e que outrora foram intelectuais orgânicos), ocupam-se da 
universalidade humanista e de uma continuidade histórica que, pelo menos em 
parte, não foi interrompida nem mesmo com as mais radicais transformações. 
Esses intelectuais, segundo Gramsci, consideram-se, muitas vezes, como sendo 
“autónomos e independentes do grupo social dominante”, o que seria, no 
mínimo, uma utopia.

O interessante na concepção gramsciana de intelectuais para o presente 
trabalho está nem tanto nesta classificação e caracterização de tipos intelectuais, 
mas sim na referência que o autor faz ao processo de intercâmbio e cooptação 
pelas classes ascendentes dos intelectuais tradicionais. Segundo o autor, uma das 
características marcantes dos grupos sociais que lutam pelo poder é a de tentar 
assimilar e conquistar os intelectuais tradicionais na medida em que elaboram, 
simultaneamente, seus próprios intelectuais orgânicos16.
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Podemos encontrar um exemplo concreto da participação política dos 
intelectuais na obra Os Subversivos da República de Maria de Lourdes Mónaco 
Janotti19. Neste trabalho a autora aponta para dois tipos de intelectuais. Aqueles a 
que chama simplesmente de intelectuais e que foram os sustentadores da 
propaganda monarquista produzindo panfletos, livros e artigos, instrumentos de

17 Podemos encontrar em Norberto Bobbio um comentário sobre esse aspecto do pensamento gramsciano: 
“Como político, esse intelectual não poderá encontrar outra sede para o exercício da sua capacidade que 
o partido, ao qual cabe em primeiro lugar, como partido da classe operária, a tarefa da reforma 
intelectual e moral da sociedade: o partido do proletariado não será apenas o novo príncipe, mas será 
também o novo intelectual (coletivo) e realizará desse modo, de forma nova, a síntese entre teoria e 
práxis”. BOBBIO, Norberto; Os Intelectuais e o Poder - dúvidas e opções dos homens de cultura na 
sociedade contemporânea. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997
18 Idem.

“O que caracteriza o intelectual não é tanto o tipo de trabalho, mas 
a função: um operário que também desenvolva obra de propaganda 
sindical ou política pode ser considerado um intelectual, ou pelo menos os 
problemas éticos e cognoscitivos da sua obra de agitador são os mesmos 
que caracterizam o papel do intelectual” .

Outro aspecto essencial para Gramsci seriam as escolas, espaço singular 
de formação de intelectuais de diferentes níveis. Além das escolas, os partidos 
políticos seriam também locais privilegiados para o desenvolvimento do 
intelectual orgânico, simultaneamente especialista (ou técnico) e político17. Sob 
este aspecto o intelectual é preparado para atuar, cada vez mais, no campo da 

ação.
Segundo Norberto Bobbio, existem duas categorias para os intelectuais, a 

saber, os ideólogos e os expertos, distintos entre aqueles que fornecem as “idéias 
gerais sobre os objetivos a perseguir” (ideólogos) e aqueles possuidores de 

conhecimentos técnicos específicos sobre campos singulares do saber (expertos). 
Porém, para o autor, os intelectuais não formam um grupo coeso ou uma classe 
orgânica de indivíduos. Esses, apesar de dispersos, se reconhecem pelas 
características de sua atividade e por sua função:
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sustentação de suas posturas políticas. Além deles haviam os ativistas, mais 

difíceis de identificar. Primeiro porque muitas vezes se confundiam com os 

intelectuais, principalmente com aqueles da imprensa militante. Estes ativistas 

gravitavam em tomo das lideranças monarquistas e tinham como característica 

realizar a agitação de comícios, apoiar a revolta armada, angariar contribuições 

dos simpatizantes, incentivar e auxiliar em greves e militar em campanhas contra 

a República.

Para Edward W. Said o intelectual é um indivíduo com uma função 

pública específica na sociedade. A característica decisiva e fundamental do papel 

do intelectual encontra-se no fato de que ele é dotado de faculdades destinadas a 

articular mensagens em favor de um público e que está, portanto, ocupando uma 

função que o define em relação as suas atividades sociais. Segundo o autor:

A partir destas definições, nos aproximamos da problematização política 

do intelectual. Este é, então, situado e identificado frente ao papel assumido 

diante da comunidade. São, portanto, atores culturais e “pessoas políticas” cujas 

funções “assumem uma perspectiva coletiva no interesse da cidade”21.

“... pero a mí me gustaría insistir también en la idea de que el 

intelectual es un indivíduo com un papel público específico en la sociedad 

que no puede limitarse a ser un simple profesional sin rostro, un miembro 

competente de una clase que únicamente se preocupa de su negocio. Para 

mí, el hecho decisivo es que el intelectual es un indivíduo dotado de la 

facultad de representar, encarnar y articular un mensage, una visión, una 

actitud, filosofia u opiniónparay en favor de unpúblico”20.

19 JANOTTI, Maria de Lourdes Mónaco; Os Subversivos da República. São Paulo: Brasiliense, 1986.
20 SAID, Edward W.; Representaciones del intelectual. Barcelona: Ediciones Paidós, 1996.
21 Ver o artigo de Daniel Aarão Reis Filho: Intelectuais e Política nas fronteiras entre reforma i 
revolução. IN: REIS FILHO, Daniel Aarão (org.); Intelectuais, história e política: séculos XIX e XX. Ri< 
de Janeiro: 7Letras, 2000. O autor, no mesmo artigo, ainda faz uma distinção entre os intelectuai 
(fritelligentí) marcados pela crítica política e social e, assim, frequentemente marginalizados e excluídos 
e os intelectocratas que seriam aqueles que escolheram o caminho da participação pela via do Estadi 
(earthly authorities).
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Podemos encontrar a definição de intelectuais na perspectiva sociológico- 

cultural e também na perspectiva política, apontada por Sirinelli22. Na primeira, 

os intelectuais seriam aqueles “criadores” e “mediadores” relacionados com a 

circulação (produção, difusão e recepção) da cultura. Este conceito engloba os 

escritores, professores secundários, jornalistas e o sábios (criadores de idéias) 

além daqueles conhecidos como “mediadores” que se atêm principalmente em 

realizar a circulação das idéias na sociedade. Quanto a segunda definição, refere- 

se a noção de engajamento político, direta ou indiretamente, como ator ou agente 

político ou como “consciência de seu tempo”.

22 Citado em: CASTRO, Ricardo Figueiredo de, Os Intelectuais Trotskistas nos anos 30. IN: REIS 
FILHO, Daniel Aarão (org.); Intelectuais, história e política: séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 7Letras, 
2000.
23 Idem.

e a

É nesse caminho que Ricardo Figueiredo de Castro emprega o termo 

intelectuais engajados, referindo-se aos intelectuais comunistas e trotskistas dos 

anos 30 no Brasil, identificados com a acepção política de intelectuais. No 

presente trabalho utilizamos também o conceito de intelectuais engajados, com 

uma ressalva, pois os intelectuais comunistas (e anarquistas, trotskistas e 

socialistas) também se enquadram na definição sociológico-cultural, atuando 

como criadores e mediadores de idéias.

Os intelectuais aqui estudados são definidos como sendo aqueles que 

participavam de um circuito clandestino de circulação de idéias e que, ao mesmo 

tempo, estavam envolvidos com a preocupação política de transformar o social. 

Utilizamos, portanto, para caracterizar os intelectuais tanto a definição 

sociológico-cultural quanto a política do intelectual, analisando, para além do

“As definições sociológica e política são complementares, posto 

que abarcam as duas ‘atribuições sociais’ que os intelectuais colocam a 

serviço de sua comunidade: a ‘notoriedade’ e a proficiência de 

especialista” .
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conteúdo de suas idéias a “a situação social particular na qual desenvolvem sua 

atividade de pensar"™.

24 HOBSBAWN, E. J.; Revolucionários. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
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1.2 - OS INTELECTUAIS E O ESTADO

Percebemos porém que o Estado varguista valeu-se de mecanismos 
sutis - e não menos eficientes para cooptar renomados intelectuais para 
atuarem em conjunto com a gestão do governo. Estes mecanismos de persuasão 
ou de sedução foram gerenciados pelos setores responsáveis pela cultura (como o 
DIP e o Ministério da Educação), que incentivaram a produção cultural pró- 
regime concedendo cargos, bolsas e prémios de incentivo. Podemos citar, a título 
de exemplo, os cargos oficiais concedidos a Carlos Drummond de Andrade, Villa 
Lobos e Mário de Andrade, dentre outros, assim como o concurso literário 
promovido pelo DIP destinado à produção de romances e peças teatrais 
direcionadas ao público operário. Esta produção visava enaltecer o tipo 
“operário-padrão”, assim como os concursos musicais que elegiam os melhores 
compositores do “novo samba” que, institucionalizado pelo Estado, interferia nas

Com base nos prontuários da Polícia Política do governo Getúlio 

Vargas, procuramos identificar e avaliar os critérios adotados por esse aparato de 
Estado para suspeitar, vigiar e, até mesmo, punir os intelectuais e os artistas 
suspeitos de sedição. Que lógica regia a prática policial que, segundo critérios 
próprios, incluia os intelectuais e artistas em uma categoria específica de 
suspeição? Considerando que a maioria dos intelectuais e artistas de renome 

foram prontuariados pelo DEOPS, passamos a questionar sobre qual seria a 
orientação política do governo varguista quanto à produção cultural destes 
cidadãos, visto que esta era considerada como um dos meios mais eficazes de 
propagação ideológica25. E, enquanto formadora de opiniões, a cultura deveria 
ser tutelada, vigiada e controlada pelo Estado. Daí a vigilância a setores 
produtores de cultura ser contínua e centralizada em órgãos específicos como o 

DIP e o DOPS.

25 Sobre a questão da arte como propagadora de ideologias ver o capítulo sobre “Propaganda e Arte 
Degenerada”.
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formas de representação que compunham a imagem ideal do homem brasileiro: 
trabalhador, pai de família, cidadão submisso. Como exemplo podemos citar o 

prémio Henrique Dodsworth para a rádio dedicado a valorizar aquele que melhor 
seguisse as orientações do DIP. A produção cultural deveria, em síntese, 
colaborar com o processo de sacralização da imagem de Getúlio Vargas 
apresentado como o grande chefe da nação moderna26.

Podemos afirmar, de modo geral, que o Estado mantinha duas vertentes 
de relação para com a produção cultural. Uma delas apoiava esta produção e 
procurava incentivá-la oferecendo-lhe recursos, cargos e oportunidades de 
divulgação. Fazendo isso, o Estado criava uma base de vínculo com essa 
produção que se via de tal forma numa relação de compromisso para com o 
governo que acabava exercendo uma “coerção simpática” com a produção 
cultural. Em outras palavras, ficava implícito e explicito o que não se podia dizer 
neste espaço cultural proporcionado pelo Estado. Em muitos casos, por exemplo, 
os órgãos censores indicavam o que deveria ser dito, com o intuito de enaltecer a 
nação e a ideologia do Estado.

Ruben George Oliven, ao analisar a relação Estado e cultura no Brasil, 
nos dá um panorama desta situação que, na década de 30, acentuou-se através da 
ação sistemática dos órgãos repressores:

26 Sobre a participação dos intelectuais no governo do período Vargas citamos: SCHWARTZMAN, 
Simon, BOMENY, Helena Maria B., COSTA, Vanda Maria R.; Tempos de Capanema. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1984; SOUZA, José Inácio de Melo; A 
Ação e o Imaginário de uma Ditadura: Controle, Coerção e Propaganda Política nos Meios de 
Comunicação durante o Estado Novo. Dissertação de Mestrado, Unicamp, 1990, mimeografado; 
BEIRED, José Luis Bendicho; Sob o Signo da Nova Ordem - Intelectuais Autoritários no Brasil e na 
Argentina. São Paulo: Edições Loyola, 1999; CONTIER, Arnaldo Daraya; Brasil Novo. Música, nação e 
modernidade: os anos 20 e 30. Tese de Livre-Docência, São Paulo, FFLCH/USP, 1988. MICELI, Sérgio; 
Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920 - 1945). São Paulo - Rio de Janeiro, Editora DIFEL, 
1979. PARANHOS, Adalberto; O Coro da Unanimidade Nacional: O Culto ao "Estado Novo". In: 
Revista de Sociologia e Política, N.° 9, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1997; 
HERSCHMANN, Micael M. e PEREIRA, Carlos Alberto Messeder (org.); A Invenção do Brasil 
Moderno - Medicina, educação e engenharia nos anos 20 - 30. Rio de Janeiro, Rocco, 1994; MOTA, 
Carlos Guilherme; Ideologia da Cultura Brasileira (1933 - 1974). São Paulo, Editora Ática, 1978. 
VELLOSO; Mônica Pimentel; Os Intelectuais e a Política do Estado Novo. In: Revista de Sociologia e 
Política, N.° 9, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1997; PÉCAUT, Daniel; Os Intelectuais e a 
Política na Brasil - Entre o Povo e a Nação. São Paulo, Editora Ática, 1990; MARTINS, Wilson;
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E ainda, na visão de Maria Cecília França Lourenço, temos a imagem do 

povo idealizada pelo getulismo:

História da Inteligência Brasileira: Vol. VI e Vol. VII. São Paulo, T.A. Queiroz, 1996; ALMEIDA, 
Cláudio Aguiar; Cultura e sociedade no Brasil: 1940 - 1968. São Paulo, Editora Atual, 1996.
27 OLIVEN, Ruben George; “A Relação Estado e Cultura no Brasil: Cortes ou Continuidade?” In: 
MICELI, Sérgio (org.); Estado e Cultura no Brasil. São Paulo, Difel, 1984.
28 LOURENÇO, Maria Cecília França; Operários da Modernidade. São Paulo, Hucitec / EDUSP, 1995.

um projeto político

a permanência e o continuísmo de uma ideologia

No entanto, ao tomarmos contato com a documentação arquivada junto ao 

DEOPS/SP, constatamos que, na prática, este povo não se fez tão submisso e 

nem se comportou tal qual um modelo pretendido. Basta folhearmos algumas 

poucas páginas da imprensa clandestina para constatarmos que a Lei de 

Segurança Nacional era denominada de “Lei Monstro” e que Vargas era

“A interferência estatal em relação à cultura se acentua 

justamente na década de trinta, quando começa a se consolidar uma 

sociedade urbano-industrial no Brasil. Por isso é revelador que uma 

das preocupações centrais do DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda) na época do Estado Novo tenha sido a de inverter na 

música popular brasileira a tendência à exaltação da malandragem, 

incentivando por todos os meios a valorização do trabalho. ”

“O povo, no getulismo, não é universal, mas sim aquele 

comportado, trabalhador e bem-nutrido, plenamente satisfeito e 

conformado à situação, que só existe em concepções idealizadas. Dessa 

forma, é compreensível a existência de uma magnificação do trabalhador, 

na temática artística, verdadeiro monumento imortalizado. A arquitetura, 

pintura, escultura, literatura e até a música carnavalesca são empregadas 

como parte de um projeto político em que os artistas se envolvem, 

contribuindo para 

conservadora” .
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o

29 Relatório da atividade dos comunistas estrangeiros. Delegacia de Ordem Política, Polícia do Estado de 
São Paulo, São Paulo, 12/02/1932, Doc. 28. In: Pront. 864 - Editorial Pax - AESP / DEOPS.
30 Prospecto de apresentação e venda de livros da Editorial Pax. Editorial Pax, Rua Libero Badaró, n.° 50, 
Doc. 14. In: Pront. 864 - Editorial Pax — AESP / DEOPS.

comparado aos líderes europeus fascistas além de formador de “quadrilha” (Ver 

figura 1).

Esta produção crítica situava-se em um campo oposto, não aquele da 

simpatia, mas sim o da antipatia para com a cultura oficial patrocinada e 

legalizada pelo Estado. Tanto os produtos culturais clandestinos como a 

aceitação oficial eram antagónicos, pautados pela exclusão do outro. A atividade 

intelectual e artística da resistência procurava, nesta relação, criticar e 

transformar a ordem estabelecida, ao mesmo tempo em que o governo procura 

simplesmente anular e suprimir estas vozes pela força policial.

Podemos tomar como exemplo as grandes fogueiras inquisitórias 

alimentadas pela polícia, com livros ditos comunistas. Este foi o destino de 14 

mil livros do Editorial Pax, dirigido por Alexandre Wainstein que em seus 

escritórios era responsável, segundo a polícia, por “traduções dos livros 

soviéticos, distribuição de propaganda comunista e conferencias sobre 

comunismo" . A estratégia da editora para despistar os censores oficiais foi de 

afirmar que tal produção tinha a finalidade “especial de traduzir para o nosso 

idioma, obras de autores contemporâneos estrangeiros que tenham obtido êxito 

mundial . A editora que publicava obras como A Nova Rússia, Homens e 

Maquinas, Impressões de Moscow e Despertar da Asia, teve seus livros
♦ 

confiscados pela polícia, proibidos de serem vendidos em qualquer livraria e, 

posteriormente, queimados. O mesmo fato se deu com 1821 livros de Jorge 

Amado e José Lins do Rego, incendiados em praça pública em novembro de 

1937 na Bahia por determinação do Interventor interino sob a acusação de 

realizarem propaganda do credo vermelho. Conforme relação da Comissão 

Executora do Estado de Guerra, os seguintes títulos foram queimados:
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31 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; Cultura Amordaçada: O Deops e o Saneamento Ideológico. In: 
ABREU, Márcia (org.); Literatura, História e História da Literatura. Campinas, São Paulo: Mercado das 
Letras, Associação de Leitura do Brasil; São Paulo: FAPESP, 1999.
32 A norma penal apresenta-se com dois preceitos: um primário e um secundário. O preceito primário 
expõe a descrição objetiva do comportamento proibido, e o secundário contém a pena aplicável. Observa- 
se, contudo, que nem sempre o fato pode ser reproduzido na lei, como esquema abstrato de conduta que é, 
sem que certos elementos de cunho valorativo venham a ser necessários. Esses elementos, ditos 
normativos, sejam de cunham jurídico ou cultural, diminuem a certeza hermenêutica deixando maior 
amplitude para o discricionariedade tanto policial quanto judicial. Sobre o assunto consultar:

“808 exemplares de Capitães de Areia, 223 exemplares de Mar 
Morto, 89 exemplares de Cacau, 93 exemplares de Suor, 267 exemplares 
de Jubiabá, 214 exemplares de Paiz do Carnaval, 15 exemplares de 
Doidinho, 26 exemplares de Pureza, 13 exemplares de Bangué, 4 
exemplares de Moleque Ricardo, 14 exemplares de Menino de Engenho, 
23 exemplares de ídolos Tombados, 2 exemplares de Idéias, Homens e 
Factos, 25 exemplares de Dr. Geraldo, 4 exemplares do Nacional 
Socialismo Germano e 1 exemplar de Miséria através da Polícia. Todos 
esses livros haviam sido apreendidos nas Livrarias Editora Bahiana, 

n 1 

Catilina e Souza ”

Apesar desta classificação geral de extremos opostos ser válida, é 
importante percebermos as diferentes nuances resultantes da relação entre 
produção cultural e Estado, sustentado por uma constante negociação dos 
interesses que se fortaleciam e se transformavam no decorrer dos 
acontecimentos. Tanto os intelectuais participantes do mercado de bens culturais''1 

“oficializado” pelo Estado, quanto os intelectuais da resistência, valiam-se das 
brechas proporcionadas pela lei que concedia poderes arbitrários para além do 
lícito e do ilícito, constituindo desta forma estes campos de arbítrio e que 
também proporcionavam negociações32./E assim que a resistência procurava, 
sempre que possível, pressionar o governo alardeando a opinião pública com 
denúncias das práticas autoritárias. Muitas vezes, ao revelar a repressão os 
críticos forçavam o governo a ceder espaço, a abrir negociação e, desta forma, 
levar em conta as vozes da oposição ao invés de simplesmente tentar calá-la . Ao



23

novaseu

Essa

ANDREUCCI, Ricardo Antunes; Direito Penal e Criação Judicial. São Paulo: Editora Revista dos 
. Tribunais, 1989 e BRUNO, Aníbal; Direito Penal. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 1959.

33 Ver citados à nota 26.

“Do momento em que outros grupos sociais começam a fazer valer 

suas demandas por bens culturais e à medida que à elite burocrática 

passa a dispor de recursos financeiros institucionais que lhe permitem 

subsidiar uma cultura e uma arte oficiais, as possibilidades de acesso ao 

mercado de trabalho intelectual não se restringem mais às exigências 

ditadas pelas preferências e opções das antigas classes dirigentes em

“lugares”

mesmo tempo, os intelectuais que não se colocavam ao lado da resistência, 

conseguiam caminhos de atuação para algumas de suas obras mais crítica em 

relação aos acontecimentos políticos. Monteiro Lobato, Oswald de Andrade e 

Cândido Portinari ilustram bem esses casos que revelam a maleabilidade das 

fronteiras. Portinari por exemplo, pintou tanto retratos de Jorge Amado quanto do 

próprio Getúlio Vargas.

E nos meandros desse jogo de extremos que se desenrolava o carretel 

diário dos sonhos e desejos, vontades e necessidades reais, enfim, das idéias, 

sólidas ou não, que flutuavam no ar e faziam parte do arcabouço mental do 

imaginário coletivo das décadas de 30 e 40.

Estudando aqueles intelectuais que, de alguma forma, eram aceitos e 

aceitavam as regras do jogo ditadas pelo Estado, temos, na literatura sobre o 

tema, diversos autores que apontam para uma cooptação empreendida pela 
Q O 

burocracia estatal dos intelectuais e artistas para projetos culturais . Desde a 

década de 20 havia se formado um novo mercado de bens culturais que 

proporcionava espaço para os intelectuais e artistas profissionais. Estes, para 

poderem sobreviver às custas do seu trabalho, vivenciavam uma 

competitividade reguladora dos “lugares” disponíveis no mercado.

competição valia-se da tradição familiar, das relações de amizades entre 

intelectuais, artistas e produtores culturais, do “curriculum vitae” como os 

diplomas ou cursos, além das relações estabelecidas com a cúpula do poder.
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34 MICELI, Sérgio; Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920 - 1945). São Paulo - Rio de Janeiro, 
Editora DIFEL, 1979.

matéria de importação cultural. Daí por diante, o campo das instituições 

e dos grupos cujas decisões repercutem sobre a "substituição de 

importações" no plano cultural tende a se diversificar de maneira 

considerável (...)”

“Não obstante, certos mecanismos de regulação, como por exemplo 

a situação do mercado de diplomas escolares, as demandas do público 

quanto aos géneros de maior êxito comercial, a expansão ou a obstrução 

de determinadas carreiras profissionais, também condicionam a 

proporção de lugares disponíveis no mercado de postos administrativos, 

técnicos e intelectuais (C../’34

Apesar de Miceli apontar para um alargamento quanto às possibilidades 

profissionais para os intelectuais e artistas a partir da década de vinte - 

alargamento esse que dependia de uma boa dose e capacidade por parte dos 

intelectuais de conquistarem (ou negociarem) seus cargos - não podemos com 

isso deduzir que uma maior liberdade e independência quanto a produção de 

idéias acompanhou esse movimento. Ao mesmo tempo que novos espaços 

surgiam, o compromisso de engajamento era cobrado. Tanto à direita quanto à 

esquerda, aquele que produzia idéias contestadoras era logo estigmatizado. O 

próprio Estado era um agente coercitivo que, desde os primórdios da República, 

sempre se preocupou em conter a ascensão do operariado e anestesiar a 

consciência crítica por parte das massas.

Após 1930, além da diversificação dos movimentos políticos 

(Integralismo, Tenentismo, Aliança Nacional Libertadora, Sindicalismo, 

Anarquismo, Comunismo, etc) que retratam uma sociedade classificadora e até 

exigente de uma conduta ideológica, senão política do cidadão comum, 

ocorreram uma série de mudanças no plano económico e social. Teve início um 

planejamento sistemático articulado pelo Estado preocupado em centralizar as
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35 JOHNSON, Randal; “A Dinâmica do campo literário brasileiro”, in: Revista USP, número 26; Dossiê 
50 anos de Final de Segunda Guerra. São Paulo, SP: USP, 1995.
36 É o mesmo caso do que ocorre com os judeus aqui no Brasil, como nos mostrou a autora Maria Luiza 
Tucci Carneiro no livro O Anti-Semitismo na Era Vargas. A autora demonstra que na exposição de 1943 
de Lazar Segall, judeu, no período em que o Brasil já havia se posicionado a favor do Eixo, a intenção 
política era de revelar um Brasil "democrático", "moderno", sem racismo ou preconceitos, enquanto que, 
nos bastidores, vigoravam circulares secretas proibindo a entrada de judeus. CARNEIRO, Maria Luiza 
Tucci. O Anti-Semitismo na Era Vargas - Fantasmas de uma geração (1930 - 1945). São Paulo, Editora 
Brasiliense, 1994. Isto vale também para a produção intelectual, como por exemplo no caso de Monteiro 
Lobato que, depois de preso, era posto em liberdade enfatizado a “boa vontade” do presidente em dar-lhe 
um indulto. Porém, ao mesmo tempo, o livro infantil Peter Pan escrito por Lobato, era proibido de ser

O Estado procurou gerenciar esta elite cultural que buscava, de maneira 

um tanto quanto inquieta, uma identidade para a cultura nacional antecipando a 

possibilidade de um espaço para a sua produção mediante alianças com o Estado. 

Este, por sua vez, perseguia aqueles que se posicionavam de forma crítica, 

avaliando-os como perigosos à estabilidade do regime e à segurança nacional. A 

cooptação de alguns determinados intelectuais funcionava também como uma 

espécie de propaganda oficial, criando uma liberdade de “fachada”, situação que 

contribuía para referendar o processo de legitimação do regime36.

O governo estadonovista procurou viabilizar uma política que conseguisse 

seduzir ou, em alguns casos, induzir a elite intelectual a colaborar com o seu

“A direita ou à esquerda, os intelectuais viram-se imbuídos de 

missão específica na tarefa de salvação nacional e, neste sentido, 

tentaram romper com o isolamento que se experimentara durante a 

Primeira República. Apesar das análises e dos prognósticos diferentes, 

era comum a todas as tendências a idéia de que a solução da crise 
r 

dependia quase que exclusivamente de uma elite ilustrada” .

organizações sociais, gerenciar os sindicatos e institucionalizar as profissões, ao 

mesmo tempo em que, em consequência desta centralização, ocorria uma 

expansão da burocracia estatal . A criação de estruturas corporativas de 

organização social e política obrigou o Estado a redefinir sua relação com os 

intelectuais:
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vendido e adotado em escolas, reforçando essa estratégia governamental de “liberdade de fachada” 
utilizada pelo govemo. Pront. 6575 - José Bento Monteiro Lobato - DEOPS / AESP.
37 Sobre o assunto consultar: ABDANUR, Elizabeth França; Os “Ilustrados” e a Política Cultural em 
São Paulo - o Departamento de Cultura na gestão Mário de Andrade (1935 - 1938). Campinas, 
Dissertação de Mestrado - mimeografado, 1992. Também: LOURENÇO, Maria Cecília França; 
Operários da Modernidade. São Paulo, Hucitec / EDUSP, 1995.

projeto étnico-político-pedagógico. O objetivo principal era de controlar as idéias 
dos profissionais formadores de opinião atraindo-os, quando possível, para as 

esferas do poder que, sob a tutela e vigilância do Estado, colaborariam para 
divulgar a ideologia oficial junto às massas além de servir como fachada 
legitimadora.

Como exemplo dessa estratégia de aliança com as camadas intelectuais 
podemos citar o Departamento de Cultura criado pelo Ato 861, de 30 de maio de 
1935 em São Paulo. O Departamento era organizado em quatro Divisões: 
Biblioteca Pública, Documentação Histórica e Social, Expansão Cultural e 
Educação e Recreios. A Divisão de Expansão Cultural, por sua vez, possuía duas 
seções: a de Teatro, Cinema e Salas de Concertos e a de Rádio e Escola. Em seus 
estudos preliminares participaram Mário de Andrade, Sérgio Milliet, Fernando de 
Azevedo, Júlio de Mesquita Filho entre outros. Como uma de suas realizações 
temos a instalação de uma discoteca pública, ateliês em espaços públicos 
(Viaduto de Chá, Teatro Municipal, etc) para cursos e núcleos de estudo, 
reunindo artistas e iniciantes. Todas as propostas de atuação cultural elaboradas 
pelos diretores do Departamento eram examinadas pelo govemo antes de sua 
aprovação, tanto quanto ao conteúdo social e político da proposta, como da 
questão económica. Há que se situar aí também uma “disputa” pela hegemonia 
cultural que predominava principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro, este 
um espaço privilegiado por ser a capital federal. .

Desde a década de 20, persistia entre uma parcela da elite cultural 
brasileira uma postura de repudio a imitação ou a importação de formas, técnicas 
e temas artísticos estrangeiros. Procurava-se valorizar a cultura nacional, 
manifesta no popular e na tradição do povo brasileiro. Como aponta Mônica
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Estas idéias fortaleciam a mentalidade que apoiava (e acreditava) que a 

união da produção da elite intelectual com a orientação política do governo fazia- 

se necessária para se estabelecer as bases de uma cultura nacional. E claro que, .

38 VELLOSO; Mônica Pimentel; Os Intelectuais e a Política do Estado Novo. In: Revista de Sociologia e 
Política, N.° 9, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1997.
39 Idem.
40 Idem.

“£ isto tem lógica, posto que ele é visto como a única entidade 

capaz de salvar a identidade nacional. Para levar a efeito tal missão é 

necessário, então, elaborar um projeto político-pedagógico, destinado a 

“educar” as camadas populares. Predomina a idéia de povo carente que 

necessita de condução firme e de vozes que possam falar por ele, 

exprimindo seus impulsos e anseios. A grosso modo, o raciocínio 

constrói-se da seguinte forma: o povo é potencialmente rico em virtudes - 

pureza, espontaneidade, autenticidade; mas para manifestar este seu 

aspecto positivo, precisa da intermediação das instâncias superiores. 

Estas têm o dom da expressão (os intelectuais) e o da organização e 

ordem (ospolíticos). A imagem do Estado “pai-grande” e a do intelectual 

salvacionista se entrecruzam, então, em direção ao popular”™.

Pimenta Velloso , durante este período, houve como que uma inversão do 

paradigma cultural que apontava o “povo”, a “raça”, a “cultura popular” como 

responsáveis pela “crise” das instituições brasileiras. Esta anástrofe apontava 

para as elites como as grandes culpadas da crise nacional, isentando o povo da 

culpa. Defendia-se a idéia de que as elites então distanciadas do povo, do país 

“real” e fascinadas pelos exemplos estrangeiros, deveriam assumir sua 

responsabilidade e redescobrir a nacionalidade que “sempre esteve presente 

intuitivamente no povo”39. Segundo a autora esse tipo de raciocínio veio 

fundamentar a intervenção do Estado no social:
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ao mesmo tempo, aprimoravam-se os mecanismos de dominação e doutrinação 

com base em uma ideologia autoritária.

Se por uma lado a participação da elite cultural no governo de Getúlio 

Vargas não foi unânime, por outro ela foi intensa expressando uma comunhão 

que visava a construção de um Brasil moderno, com a identificação e nomeação 

da sua própria cultura. E claro que neste projeto político onde afirmava-se um 

“lugar” da cultura41, a elite cultural via a possibilidade de ter garantido o seu 

espaço no mercado de bens culturais que se institucionalizava, mesmo que, para 

alguns, isso acarretasse numa perda de autonomia criativa.

41 Foucault analisando o discurso mostra como a nomeação de um “lugar” implica uma censura. Esta 
censura apresenta-se como intrínseca e a priori onde: o que pode ser dito, quem pode dizer e o lugar onde 
se deve dizer estruturam toda uma rede de exclusões que se deve obedecer para se permanecer na 
legalidade (verdadeiro) ou, nas palavras de Foucault: “ não nos encontramos no verdadeiro senão 
obedecendo às regras de uma "polícia” discursiva que devemos reativar em cada um de nossos 
discursos". In: FOUCAULT, Michel; A Ordem do Discurso. São Paulo, Edições Loyola, 1996; ainda 
sobre o mesmo assunto: FOUCAULT, Michel; Microfisica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1995.
42 OLIVEIRA, Lúcia Lippi; As Raízes da Ordem: Os Intelectuais, A Cultura e o Estado; In: A Revolução 
de 30: Seminário Internacional. Seminário realizado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de 
História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas. Brasília, Editora Universidade 
de Brasília, 1983. Gilberto Freire faz apontamentos no mesmo sentido de Sérgio Milliet no seu prefácio 
de 1933 para Casa Grande & Senzala: “Era como se tudo dependesse de mim e dos de minha geração, da 
nossa maneira de resolver questões seculares". Citado em: MOTA, Carlos Guilherme; Ideologia da 
Cultura Brasileira (1933-1974). São Paulo: Editora Ática, 1978.

“Imbricadas nas questões de ordem literária, de pesquisa estética e 

de atualização da inteligência brasileira estavam questões de ordem 

política, principalmente as referentes a uma política cultural para o 

Brasil. Os intelectuais modernistas, imbuídos de uma missão histórica, 

guiados pelo sentimento de pertencer a uma elite, procuravam dar forma 

a seus projetos de construção de uma cultura nacional. Sérgio Milliet, 

testemunhando esse engajamento, declara: ‘Jogamo-nos na luta política, 

convencidos de que somente pelo poder nos seria possível impor a nova 

ordem (velha idéia, como se vê, comum a todas as gerações mais ou 

menos atingidas pelas crises) ”’42
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se

formas de saber técnico-científico

43 ANDERSON, Benedict; Nação e Consciência Nacional. São Paulo, Editora Ática, 1989.
44 HERSCHMANN, Micael M. e PEREIRA, Carlos Alberto Messeder; O Imaginário Moderno no Brasil', 
IN: HERSCHMANN, Micael M. e PEREIRA, Carlos Alberto Messeder (org.); A Invenção do Brasil 
Moderno — Medicina, educação e engenharia nos anos 20 - 30. Rio de Janeiro, Rocco, 1994.
45 BEIRED, José Luis Bendicho; Sob o Signo da Nova Ordem - Intelectuais Autoritários no Brasil e na 
Argentina. São Paulo: Edições Loyola, 1999.

O depoimento de Sérgio Milliet vem corroborar a idéia da necessidade de 
um “casamento” entre cultura e política presente em grande parte da elite cultural 
da época. Este projeto revela a vontade de se forjar uma Nação com uma 
identidade cultural (língua, manifestações artísticas, costumes, folclore, etc) onde 
a homogeneização prevalecesse sobre a heterogeneidade. O projeto nacional 
idealizado por Vargas visava a construção de uma Nação, entendida como uma 
“Comunidade Imaginada” forjando e idealizando sua cultura, suas fronteiras e o 
seu povo43. Nesse sentido podemos citar também a obra de HERSCHMANN e 
PEREIRA, O Imaginário Moderno no Brasil44, no qual os autores mencionam a 
questão de que os “retratos do Brasil” que ainda hoje orientam a construção do 
saber sobre o Brasil (apesar de uma crise atual já manifesta) “foram produzidos e 

consolidaram no contexto da hegemonia das questões e perspectivas 
privilegiadas pelo debate modernista”.

Segundo os autores, foram as 
especializado, como a medicina (normatizando o corpo), a educação 
(conformando as mentalidades), a engenharia (organizando o espaço) e a geração 
literária de 1920 (esta responsável pela síntese cultural para uma identidade 
nacional) que elaboraram o paradigma moderno cristalizado na década de 30.

José Luís Bendicho Beired, na obra Sob o Signo da Nova Ordem - 
Intelectuais Autoritários no Brasil e na Argentina45, estuda como os intelectuais 
de direita nacionalista desenvolveram um conjunto de propostas para servir ao 
campo político e também com o intuito de liderar as classes dirigentes, 
identificando três pólos principais: o cientificista inspirado no positivismo e que 
teve em Francisco José de Oliveira Vianna e Antônio José do Azevedo Amaral 
suas figuras mais representativas; o católico com Jackson de Figueiredo e Alceu 
Amoroso Lima (também conhecido com Tristão de Athaíde); e o fascista,-

como a
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liderado por Plínio Salgado e tendo a participação de Gustavo Barroso e Miguel 

Reale.

46 Mesmo assim há que se atentar aos casos particulares e a elasticidade das fronteiras. Antes de 1938 
grande parte de suas idéias coincidiam com as de Getúlio Vargas, haja visto que até aquela data eles não 
foram perseguidos. Além disso, tanto no Itamaraty quanto no DIP, haviam funcionários integralistas. 
Sobre o assunto, consultar: CHAUÍ, Marilena; “O Imaginário Integralista”. In: Ideologia e Mobilização 
Popular. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978; BEIRED, José Luis Bendicho; Sob o Signo da Nova Ordem - 
Intelectuais Autoritários no Brasil e na Argentina. São Paulo: Edições Loyola, 1999 e ALMEIDA, Maria 
das Graças Atayde; A Construção da Verdade Autoritária: palavras e imagens na interventoria 
Agamenon Magalhães em Pernambuco”. São Paulo: Humanitas/FFLCH (no prelo).
47 MOTTA, Rodrigo Patto Sá; Em Guarda Contra. 0 “Perigo Vermelho ” - O anticomunismo no Brasil 
(1917-1964). São Paulo: FfLCH/USP - tese de doutorado (mimeografado), 2000.

Esses intelectuais, em sua maioria, gravitaram em tomo de Getúlio Vargas 

apoiando o seu governo e participando efetivamente na concepção ideológica e 

política, tomando-se, em muitos casos, ideólogos do regime. O governo soube, 

ao mesmo tempo, cooptá-los e utilizar sua influência como estratégia de 

dominação no campo das idéias. Exceção seja feita aos integralistas que 

tomarem-se opositores do Estado Novo depois de uma tentativa frustrada de 

golpe em 193 846.

Esses intelectuais de direita empreenderam toda uma produção voltada à 

divulgação do anticomunismo como caução de atitudes repressivas e autoritárias 

do governo, principalmente entre os anos de 1935 à 1937, revelando um 

significativo discurso que circulava livremente pelo mercado cultural. Diversos 

títulos foram publicadas, tanto traduções como obras de escritores nacionais. Esta 

propaganda anticomunista atingiu os Círculos Operários, entidades trabalhistas 

criadas em 1932 por católicos no Rio Grande do Sul e que visavam afastar os 

operários das idéias comunistas. Segundo Rodrigo Motta, o governo de Vargas 

simpatizava com os Círculos e os considerava “úteis no combate à penetração 

comunista nos meios operários”*1. Desta forma:

"Numa fase em que a repressão contra as entidades e militantes 

operários era muito intensa, os ativistas cristãos não só eram poupados 

pela polícia, o que já constituiria uma vantagem considerável, mas 

recebiam o beneplácito das autoridades públicas. A organização, que em
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1937 contabilizava 34 círculos e 31.000 membros, passou a registrar, em 

1945, a existência de cerca de 200.000 inscritos, distribuídos em 200 

círculos”

48 Plínio Salgado, O que é o integralismcr, citado em: BEIRED, José Luis Bendicho; Sob o Signo da Nova 
Ordem - Intelectuais Autoritários no Brasil e na Argentina. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
49 PARANHOS, Adalberto; O Roubo da Fala - origens da ideologia do trabalhismo no Brasil. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 1999.

Os intelectuais de direita, católicos ou não, se organizaram em tomo de 

revistas ou jornais para se promoverem na esfera política e junto as massas. 

Segundo Beired, esses intelectuais tinham alguns pontos comuns como a .... 

necessidade de consolidar a nacionalidade, de combater as ideologias exógenas, 

permitindo o centralismo de poder. Combater o liberalismo, o comunismo e a 

maçonaria fazia parte tanto do projeto do Estado como desses grupos de direita.

Desta forma, repudiando as ideologias “exóticas” combatia-se diretamente 

os estrangeiros e procurava-se reforçar a unidade nacional, infundindo o 
♦ 

nacionalismo através da exaltação dos símbolos, monumentos e tradições 

representativos da “memória nacional”. É o que Adalberto Paranhos identifica 

como “dessignificação e ressignificação^ empregada pelo Estado Novo. 

Desautorizando a memória de grupos subalternos, o governo se apropriaria 

desses símbolos, reelaborando seus significados de acordo com a ideologia do 

Estado. O autor descreve a data do l.° de maio que até 1937 foi utilizada como 

um símbolo da luta operária contra a opressão e exploração capitalista. Até então, 

nesta data, Getúlio Vargas limitava-se a passar o dia em sua fazenda, dedicando-

“(...) tendo cumprido a primeira jornada de sua tétrica missão, isto 

é, tendo desagregado sentimental e economicamente a Pátria, o 

liberalismo entrou a cumprir sua missão dissolvente, abrindo os portos do 

Brasil às ideologias extremistas (...) Chegava o momento de a liberal- 

democracia ministrar a peçonha do comunismo”48.
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Por um lado, se os intelectuais autoritários de direita apontados por 

Beired, puderam viabilizar muitos de seus projetos via relação direta com o 

Estado, por outro lado, não se pode ignorar as outras concepções ideológicas 

difundidas por intelectuais que procuravam por outras vias, difundir suas idéias e 

sua produção cultural. Se os intelectuais de direita efetivaram e legaram diversas 

de suas concepções na política brasileira, isso não significa que não existiram 

outras alternativas políticas. Assim, mesmo que o Estado procurasse uma via de

Tanto os católicos, como os cientificistas e os integralistas propunham 

uma nova legalidade através de uma remodelação do Estado.

“para todos eles, o Estado autoritário tinha como função essencial 

não permitir a manifestação dos conflitos da sociedade contemporânea, 

soterrando o liberalismo e o desenvolvimento das ideologias de esquerda. 

O corporativismo era, portanto, um dos mecanismos para construir uma 

ordem política autoritária”5'.

50 BEIRED, José Luis Bendicho; Sob o Signo da Nova Ordem - Intelectuais Autoritários no Brasil e na 
Argentina. São Paulo: Edições Loyola, 1999.
51 Idem.

se a assuntos governamentais, etc. Porém, a partir de 1938, Vargas “rouba a 

cena” e, identificado como o “trabalhador n.°7”, passa a celebrar comemorações 

cívicas que assumem uma imagem pública de espetáculo para as massas. 

Programas de rádio elaborados pelo DIP se apropriaram do conteúdo crítico que 

a data proporcionava subvertendo a ordem à favor do Estado varguista..

Outra característica dos intelectuais de direita, apontada por José Luis 

Beired, foi a ideologia corporativista-autoritária. Esta pretendia organizar e 

institucionalizar a representação de interesses, hierarquicamente ordenadas. Elas 

devem ser reconhecidas e licenciadas pelo Estado e “por ele providas de 

privilégios, tais como o monopólio representativo dentro de suas respectivas 

categorias. Em troca, O Estado pode exigir o direito de exercer certos controles 

sobre elas”5Q.
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mão única para o tráfego de idéias, o cotidiano não se limitava a uma única fonte 
divulgadora. De livros clandestinos a autores consagrados, de jornais de direita a 

colunistas com pseudónimo em jornais clandestinos, enfim, de conversas em 
mesa de botequim à reuniões de comunistas, as idéias encontravam as avenidas. 
E nesses caminhos tortuosos, muitas vezes, encontravam-se com a polícia.

Podemos concluir que o painel que se forma quanto ao papel e a posição 

dos intelectuais envolvia diversas forças que extrapolam a simples delimitação 
do cidadão “cooptado ou não” pelo Estado. Toda uma rede de negociações 
funcionava recheada por sutilezas que se modificavam conforme as pessoas 
envolvidas e os interesses políticos do momento.

O papel político dos intelectuais e do produto cultural elaborado por 
eles, era visto como uma poderosa arma de crítica, como uma força de persuasão 
capaz de divulgar e propagar idéias, de seduzir e excitar as massas congregando 
adeptos. Daí o poder instituído se ver obrigado a controlar, canalizar, compor, 
dirigir, reprimir e enfrentar, enfim, de negociar com as produções artísticas e 
intelectuais. Esta foi, portanto, uma das características do regime autoritário 
sustentado pelo governo Vargas entre 1930 - 1945.

Neste contexto constatamos a preocupação permanente do governo em 
vigiar a produção cultural, função esta desempenhada pela Polícia Política que, 
através de seus investigadores, infiltrava-se nos múltiplos espaços* sociais, 
produzindo registros segundo a lógica da desconfiança e registrados juntos ao 
arquivos do Deops.

A polícia vigiava todos os intelectuais e artistas cooptados ou não. Isso 
era fato pois, tais artistas e intelectuais, mesmo que trabalhando para o Estado, 
poderiam criticar, resistindo as idéias e aos projetos políticos implantados pelo 
governo. Estes “desvios” ou possíveis “fendas” que viessem a surgir deveriam 
ser controlados pelo aparato policial. Podemos dizer que neste contexto de 
“negociação” de interesses entre os intelectuais e o Estado, a polícia emergia 
como um dos “argumentos” (fortes), instrumento de pressão sobre as massas e, 
até mesmo, como “mediadora oficial”. Assim, o projeto de homogeneização
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social é imposto por uma violência não só simbólica, mas também física, 

punindo os corpos. Como explicita Terry Eagleton em sua obra Ideologia: Uma 

Introdução52, a questão das ideologias serem unificadas é discutível:

Segundo Terry Eagleton, a ideologia que se quer dominante deve ser, ao 

mesmo tempo uma boa negociadora, pois suas próprias divisões internas 

apontam para uma heterogeneidade. Alem disso, nesta abordagem, a ideologia 

toma-se dinâmica e não monolítica. Desta forma, a questão toma-se mais 

complexa do que a simples definição da produção artística e intelectual à favor 

ou contra o regime. A cooptação dos intelectuais pelo Estado agrupava linhas de 

pensamento díspares e conflitantes entre si e também colidentes com relação à 

algumas das diversas atitudes políticas do governo. E assim que se pode entender 

a participação de alguns intelectuais com orientação tão díspares e, muitas vezes, 

contrárias a ideologia oficial, em projetos do governo54. Porém, nenhuma espécie

52 EAGLETON, Terry; Ideologia: Uma Introdução. São Paulo, Editora da Universidade Estadual 
Paulista: Editora Boitempo, 1997.
53 Idem, pg. 51.
54 O controle e o aprimoramento da propaganda do Estado passava pelos meios de comunicação de massa 
(o jomal, o rádio, o cinema) com o intuito de promover uma coesão nacional. Nestes mecanismos 
organizados pelo Estado diversos intelectuais participaram do governo, como foi o caso no DIP, 
comandado por Lourival Fontes, que incluía nomes como Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia, 
Cândido Mota Filho e, no Ministério da Educação de Capanema, podemos encontrar além de Carlos 
Drummond de Andrade, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, Mário de Andrade. Ainda 
colaboravam com a rádio Nacional Lamartine Babo, Almirante, Ari Barroso, Emilinha Borba, Silvio 
Caídas, Vicente Celestino e, no setor radiofónico Roquete Pinto, Bastos Tigre, Brito Broca, Menotti Del 
Picchia, Joraci Camargo. Para o cinema toma-se obrigatória a projeção do Cinejornal Brasileiro onde são

“Se lutam para homogeneizar-se, raramente são homogéneas. As 

ideologias são, de modo geral, formações diferenciadas, internamente 

complexas, com conflitos entre , seus vários elementos que precisam ser 

continuamente renegociados e resolvidos. Aquilo que chamamos de 

ideologia dominante é tipicamente a ideologia de um bloco social 

dominante, formado de classes e facções cujos interesses nem sempre 

estão de acordo, e essas concessões e divisões irão se refletir na própria 

ideologia52"'
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de classificação deve limitar o exame mais aprofundado de casos particulares que 

revelam intersecções e tramitações entre as categorias e prestam-se para indicar 

fluxos de negociações entre o permitido e o não permitido. O que de fato 

acontecia.

exibidos desfiles cívicos, viagens presidenciais, comemorações dos aniversários do regime, etc; sendo que 
na música, organizando os cantos orfeônicos, temos a figura ativa de Vila Lobos. Há ainda a revista 
oficial Cultura Política que contava com Nelson Wemeck Sodré, Gilberto Freyre, Graciliano Ramos, 
entre outros. No jornal, o periódico oficial A Manhã, sob a direção de Cassiano Ricardo, contava com a 
colaboração de Carlos Drummond de Andrade, Oliveira Vianna, Cecília Meireles, Gilberto Freyre, 
Vinícios de Morais, Gustavo Barroso, José Lins do Rego, Manuel Bandeira, entre outros. Essa 
diversidade é suficiente para corroborar a elasticidade dos espaços e das orientações ideológicas. Ver nota 
26.
55 REIS FILHO, Daniel Aarão; Intelectuais e política nas fronteiras entre reforma e revolução. In: REIS 
FILHO, Daniel Aarão (org.); Intelectuais, História e Política (séculos XIX e XX). Rio de Janeiro: 7Letras, 
2000.

estudo das trajetórias de intelectocratas e intelligenti provoca a 

tentação do senso comum: a verificação dos abismos existentes entre 

estas duas vertentes, materializados em certas disposições e aspectos 

programáticos antagónicos. Uns querem reformar a sociedade, mas pelo 

alto, pela via do Estado, apoiando-se no tsar, potencializando sua força - 

são os intelectocratas. Outros querem revolucionar a sociedade, liquidar 

com o tsarismo, apoiando-se na mobilização popular - são os intelligenti. 

Paradigmas claros e recorrentes, distintos - fundam uma tradição. Como 

conciliar intelectocratas pragmáticos, imersos no mundo do possível e da 

negociação, com intelligenti, ancorados em princípios, envolvidos pelas 

convicções revolucionárias e dispostos a todos os enfrentamentos? Como 

conciliar o senso do Estado com o senso de Justiça? A ética das 
convicções com a ética das responsabilidades?’’'’55.

Daniel Aarão Reis Filho em seu artigo sobre os intelectuais russos no 

século XIX dimensiona os pontos de contato entre concepções aparentemente 

antagónicas, sendo uma cooptada pelo Estado e favorável ao regime czarista e a 

outra crítica e oposicionista.
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Para o autor existem vários pontos de contato entre as duas concepções 
divergentes em suas idéias sobre a sociedade. Há por exemplo as trajetórias 
cruzadas, de intelligenti que se tomam intelectocratas; cita também a participação 
de ambos os lados em órgãos de imprensa comum, enfim, há um tráfego “regular 
e sistemático” entre a fronteira virtual que separaria os dois campos.

Dessa forma, deve-se observar as relação entre intelectuais e o Estado por 
um prisma mais elástico, procurando compreender as determinações das relações 
entre os diversos matizes de disposições ideológicas vigentes em determinado 
período. Muitas vezes, aquela concepção que, aparentemente, aparece como a 
vencedora na conduta legitimadora das idéias no cotidiano é um resultado 
temporal e circunstancial de um embate (e de uma negociação) muito mais ampla 
entre os então denominados intelectuais como agentes e transformadores do 

campo político.



1.3 - PROPAGANDA E ARTE DEGENERADA

\

Desta forma, a organização de um aparato policial e censor - como o 

DEOPS, criado em 1924 e extinto em 1983 - com o intuito de vigiar e punir a 

produção cultural “perigosa à nação” através de práticas repressivas (valendo-se 

até mesmo da violência física), pretendeu impor um projeto de hegemonia da 

cultura oficial e que representaria a “autêntica cultura brasileira” promovida pelo 

Estado (realizando uma violência simbólica). Utilizando-se dos meios de difusão 

cultural de massas os órgãos oficiais deveriam cuidar para que esta “propaganda 

cultural” atingisse todo o povo brasileiro, garantindo a homogeneização do corpo

O governo de Getúlio Vargas valeu-se da propaganda e, especifícamente 

de estratégias culturais, para colocar em prática toda uma estrutura de controle 

desta produção. Para tal, o governo inspirou-se em grande parte no modelo 

nazista que, adaptado à realidade nacional, ofereceu-lhe opções para o 

gerenciamento da produção intelectual.

Segundo a historiadora Maria Helena R. Capelato:

56 CAPELATO, Maria Helena R.; Multidões em Cena - propaganda política no varguismo e no 
peronismo. Campinas, SP, Papirus, 1998 - (Coleção Textos do tempo).

“Em qualquer regime, a propaganda política é estratégia para o 

exercício do poder, mas nos de tendência totalitária ela adquire uma 

força muito maior porque o Estado, graças ao monopólio dos meios de 

comunicação, exerce censura rigorosa sobre o conjunto das informações 

e as manipula. O poder político, nestes casos, conjuga o monopólio da 

força física e simbólica. Tenta suprimir, dos imaginários sociais, toda 

representação de passado, presente e futuro coletivos, distintos dos que 

atestam sua legitimidade e caucionam seu controle sobre o conjunto da 

vida coletiva”56.
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social. Configura-se assim um aspecto básico do autoritarismo varguista que 

pretendia excluir a heterogeneidade eliminando visões de mundo diferenciadas, 

de natureza fragmentárias57.

57 Sobre a questão do totalitarismo e dos mecanismos de controle social ver: ARENDT, Hannah; Origens 
do Totalitarismo — Anti-Semitismo, Imperialismo, Totalitarismo. São Paulo, Cia das Letras, 1989; 
BOBBIO, Norberto (org.); Dicionário de Política. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1995; e 
FOUCAULT, Michel; Vigiar e Punir - História da Violência nas Prisões. Petrópolis, Editora Vozes, 
1977.
58 VELLOSO; Mônica Pimentel; Os Intelectuais e a Política do Estado Novo. In: Revista de Sociologia e 
Política, N.° 9, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1997.

O Estado “armava-se” de argumentos em prol dessa pretendida 

homogeneização que tencionava envolver os artistas consagrados na construção 

da ideologia nacional. Á polícia política, que atuava com suficiente autonomia, 

caberia prender e punir aqueles que fossem considerados como “fora de um 

estado de legalidade”. Neste contexto de intensa vigilância às idéias, o intelectual 

e o artista transformavam-se em cidadãos potencialmente suspeitos (os “suspeitos 

a prior? j, considerando a oportunidade que tinham de interferir junto às massas 

divulgando idéias tidas como “perigosas a segurança nacional”. As autoridades 

policiais tinham plena consciência do poder dos livros e das obras de arte em 

geral enquanto possíveis veículos de propaganda e doutrinação política. 

Indicativos desta forma de pensar são os autos de busca e apreensão que, 

anexados aos prontuários, testemunham as investidas policiais no seu exame

“Coagir a sociedade por dentro, esvaziar a legitimidade dos outros 

canais culturais foram estratégias amplamente utilizadas pelos que 

buscavam levar avante o projeto educativo do “novo” Estado. Este é 

apresentado como a única entidade capaz de transmitir uma adequada 

educação política ao conjunto da sociedade, por estar desvinculado dos 

interesses privados. Nesta perspectiva, a ideologia oficial deve prevalecer 

porque é capaz de unificar e dar coesão às diferentes visões do mundo 

social, que são por natureza fragmentárias. O Estado aparece, então, 

como o único interlocutor legítimo para falar com e pela sociedade” .
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minucioso e incessante de documentos que pudessem comprovar o exercício de 

atos e pensamentos sediciosos.

Da mesma forma como se deveria evitar a difusão de obras marxistas entre

59 Discurso do Presidente da Comissão Organizadora do 3o Salão Paulista de Bellas Artes, “Propaganda 
Comunista pela Arte”, datilografado, Fl. 01, 02, 03; In: Pront. 1053 - Patrícia Galvão; DEOPS / AESP.
60 Idem.
61 Idem.
62 Idem.

o operariado e os meios acadêmicos, também se deveria combater a proliferação 

da arte moderna que, segundo a visão oficial, colaborava para a divulgação de 

pressupostos comunistas. Um documento intitulado “A propaganda comunista 

pela arte”59 cujo documento original encontra-se no prontuário de Patrícia 

Galvão, vulgo Pagú, expressa esta mentalidade excludente. Inédito, este 

documento não é único; diversas outras cópias encontram-se multiplicadas em 

prontuários de artistas ou intelectuais vigiados pelo DEOPS, expressando a 

intenção da polícia em dar uma certa unidade às suas ações.

Este documento é a transcrição de uma palestra proferida pelo Presidente 

organizador do IIIo Salão de Belas Artes que discursava sobre a importância de 

se controlar a produção artística, uma vez que esta tem “uma influência notável 

como agente calmante ou excitante das massas”60. Ressalta, dentre outras coisas, 

a atuação de Hitler, na Alemanha, assim como Mussolini na Itália, que 

propunham a restauração de uma arte tradicional e o combate a arte moderna. A 

atividade de artistas deste porte deveria ser combatida pois, segundo a visão do 

referido documento, eles “desnacionalizando a arte visam implantar a 

desordem”61. A idéia era de que a arte moderna tinha por intuito promover a 

“desorganização o aviltamento e o embrutecimento social produzido pela arte 

por eles preconizada afim de preparar o terreno para uma ação mais segura, 

num meio inculto insensível e depravado”62.

Este discurso endossado e registrado segundo a lógica da polícia política 

reproduz alguns dos questionamentos característicos do discurso nazista que 

investiu contra a arte moderna avaliada como degenerada. A arte degenerada era 

vista pelo nacional-socialismo como uma distorção da arte clássica, portanto,
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contra os princípios da formação de uma “raça pura”, ariana, com sua origem 
principalmente na Grécia Antiga, preconizada pelos ideais nazistas organizados 
por Hitler. A arte, segundo o Fiiher, ocupava o primeiro lugar na cultura pois 
deriva do sentimento, que é superior a inteligência. Sendo o artista uma pessoa 
especial, ele deveria ser encarado como um soldado da nova cultura.

Nesta lógica, a arte era considerada como uma atividade principalmente 
educativa, colaborando para a consolidação de uma ideologia (no caso a nazista). 
Caberia ao Estado organizá-la e geri-la de forma a moldar cidadãos de acordo 
com o seu ideário e, portanto, aptos a servi-lo. Sob esta ótica, a arte se transforma 
numa “faca de dois gumes” prestando-se também para promover a desordem e 
contestar a mesma ideologia.

É interessante lembrar que Goebbels organizou na Alemanha nazista seu 
ministério em julho de 1933 e, no dia 22 de setembro do mesmo ano, o conjunto 
das artes e da propaganda foi reagrupado em uma Câmara da Cultura do Reich 

' (RKK), presidido por ele próprio. Assim pretendia-se controlar a produção 
artística e jornalística produzida fora do Partido Nazista, e até mesmo direcionar 
os valores do público que comparecia aos espetáculos culturais.

A Câmara de Cultura estava dividida em sub-câmaras: cinema, teatro, 
literatura, música, imprensa, rádio e artes plásticas. Era obrigatório para qualquer 
pessoa que praticasse atividades ligadas ao jornalismo e/ou cultura (desde o 
trabalho de criação e produção até a venda e comercialização), a adesão e 
admissão na Câmara. Aqueles que não procedessem de acordo com as normas 
impostas sofriam proibições profissionais.

A lógica organizada pelos nazistas era de que a cultura não resultava de 
iniciativas dispersas e contraditórias emanadas do social, razão pela qual o 
Estado deveria proteger e dirigir a arte destinada à edificação do povo, e não a do 
artista. Em outras palavras, a arte deveria apoiar a ideologia do Estado e não ser 
representante de heterogeneidades sociais. Assim, o regime nazista apoiou a 
produção cultural oferecendo caixas de auxílio para artistas idosos, subvenções, 
prolongamentos dos direitos autorais, e numerosos prémios que foram
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63 Degenerate Art - The fate of the avant garde in Nazi Germany. Catálogo da exposição de “Arte 
Degenerada” em 19/07/1937 em Munique. Chicago, Museum of Chicago, 1940.
64 Sobre a questão da arte degenerada e da cultura alemã consultar as obras: DUPEUX, Louis; História 
Cultural da Alemanha. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1992 (© 1989); HONISCH, Dieter 
(org.). Arte em Berlim - 1900 até hoje. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989 e CARNEIRO, 
Maria Luiza Tucci; “ Arte de Segai: Folhetins de Denúncia Social”. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci 
(org.); Brasil Judáico Vol. 1 - Judeus e judaísmo na Obra de Lasar Segall. São Paulo: Ateliê Editorial 
(no prelo).

acrescentados aos já tradicionais prémio Goethe ou Kleist com o objetivo de 

promover a cooptação dos intelectuais e artistas ao Estado.

É interessante aqui lembrarmos a famosa exposição de Munique em julho 

de 1937 sobre a arte degenerada63. Esta exposição organizada pelos nazistas, 

apresentava diversas obras confiscadas pelo partido e rotuladas de degeneradas 

(principalmente aquelas ligadas à vanguarda expressionista, aos judeus e a outros 

movimentos de crítica social nas artes plásticas). A intenção era reunir obras que 

apresentavam paisagens ou corpos humanos “deformados” ao lado de caricaturas 

e fotos de deficientes físicos, mostrando assim a decadência, o desvio e a 

degeneração racial como fator comprometedor na formação de uma nação física 

e intelectualmente sadia. Picasso, Matisse, Van Gogh, Kandinsky e Lasar Segall 

foram alguns daqueles que tiveram suas obras expostas nesta exposição.64.

A degeneração da arte é utilizada para classificar e delimitar o permitido e 

o não permitido, assinalando o “disforme” que teria suas consequências tanto 

físicas como morais. A arte que retratasse corpos deformados também criaria 

desvios intelectuais, portanto de idéias e de idéias políticas, vindo a alterar a 

ordem instituída como “normal”. Assim, segundo as autoridades nacional- 

socialistas, tais desvios deveriam ser eliminados, assim como seu produtor 

deveria ser anulado.

E interessante notar que esta mesma tendência de combate à arte moderna, 

avaliada como degenerada, ocorreu também na União Soviética, apoiada em 

idéias de Lênin e Stalin. Dentro da perspectiva destes protagonistas da revolução 

e da consolidação da Revolução Russa, a arte deveria participar de um “realismo 

socialista” de caráter educativo. Assim diversos artistas foram perseguidos e 

proibidos de produzirem, pois sua arte ou produção intelectual era tida como
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em

Em 1934, a criação do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural 

(futuro DIP) pretendia vincular os meios de comunicação de massa à fiscalização 

do Poder Executivo, orientando-se na criação nazista do Ministério da 

Propaganda. No Estado Novo fica evidente a orientação adotada pelo 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que, inspirado na Câmara da 

Cultura do Reich criada por Goebbels, organizou-se em divisões específicas: 

Divisão de Rádio, Divisão de Cinema e Teatro, Divisão de Imprensa, Divisão de 

Divulgação e Divisão de Turismo, sendo que para os cargos mais importantes 

foram nomeados pessoas de confiança de Getúlio Vargas . Com o intuito de

Este conceito de arte degenerada foi transplantado para o Brasil durante o 

governo Vargas e adaptado às especificidades da cultura nacional. É o caso por 

exemplo de que, enquanto na Alemanha os judeus eram um alvo central das 

perseguições nazistas, aqui no Brasil, por sua vez, a mira se fez centrada no 

combate aos comunista66.

ditadas pelo individualismo burguês e decadente, rotuladas também de arte 

degenerada:

campo artístico no chamado 

caracteres

65 CONTIER, Arnaldo Daraya; Utopia, Música e História: Koellreutter e jdanovismo no Brasil. In: 
História & Utopias; BLAJ, liana e MONTEIRO, Jonh M. (org.). São Paulo, ANPUH - Associação 
Nacional de História, 1996.
66 Apesar de na Alemanha também ter havido intensa perseguição aos comunistas e, por sua vez, no 
Brasil a perseguição aos judeus.
67 Sobre a organização do Departamento de Imprensa e Propaganda consultar: SOUZA, José Inácio de 
Melo; A Ação e o Imaginário de uma Ditadura: Controle, Coerção e Propaganda Política nos Meios de 
Comunicação durante o Estado Novo. Dissertação de Mestrado, Unicamp, 1990, mimeografado. E 
também: CAPELATO, Maria Helena R.; Multidões em Cena - propaganda política no varguismo e no 
peronismo. Campinas, SP, Papirus, 1998 - (Coleção Textos do tempo).

“Esse ideal transfigurou-se no

"realismo socialista” fundamentado em caracteres nacionais, 

internacionais e de natureza realista, ou seja, a ser “compreendido” 

pelas massas (coletividade ou multidão). A arte deveria ser socialmente 

utilitária, dinâmica e didática”65.
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68 “0 artigo 1.222 exterminava a liberdade de imprensa e admitia a censura a todos os veículos de 
comunicação. A lei prescrevia ‘Com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura 
prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à autoridade competente 
proibir a circulação, a difusão ou a representação ”. In: CAPELATO, Maria Helena R.; Multidões em 
Cena — propaganda política no varguismo e no peronismo. Campinas, SP, Papirus, 1998 - (Coleção 
Textos do tempo).

cooptar e vincular intelectuais e artistas às orientações do governo o Estado Novo 
tentou aglutinar a produção cultural da época.

A censura praticada a partir de 1930 nos meios de comunicação e que 
submetia, por exemplo, todos os jornais a uma censura prévia, foi legalizada pela 
Constituição brasileira de 1937, transformando a imprensa no veículo oficial de 
divulgação da ideologia do regime estadonovista .

O controle e a produção cultural vinculada pelo Estado (e gerenciada pelo 
DIP) prestava-se não só para a construção de uma imagem positiva do regime, 
como também para estabelecer um diálogo e servir instrumento de negociação 
com outros grupos sociais identificados com os movimentos de resistência que, 
apesar da repressão, atuavam na clandestinidade agindo em protesto frente ao 
autoritarismo de Vargas. Esta produção estatal que incluía programas 
radiofónicos, cinej ornais, livros, folhetos, revistas, documentários 
cinematográficos, entre outros, projetava-se como versões oficiais dos fatos 
interferindo nas negociações que aconteciam no campo das idéias.
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1.4 - (DIS)POSIÇÕES INTELECTUAIS

A questão cultural durante o período Vargas, segundo Sérgio Miceli, 

tomou-se um negócio oficial implicando em uma prática política e burocrática 

para organizar e assentar de forma segura os intelectuais e suas produções. Como 

já mencionado, cargos e bolsas de incentivos por exemplo, tiveram que ser 

criados para suprir a demanda de um campo cultural que encontrava, na via 

estatal, um canal de efetivação para seus projetos. Porém, esta relação entre o 

governo e os intelectuais implicava o posicionamento político destes, ou melhor, 

numa espécie de auto-retrato onde os intelectuais se mostravam para o governo (e 

para o sociedade também) definindo até onde o Estado poderia exigir ou contar 

com sua participação.

Pretendemos aqui apenas aproximar e generalizar algumas dessas 

disposições intelectuais frente ao Estado. Não pretendemos esgotar estas 

disposições, uma vez que cada caso particular possui suas especificidades e, entre

“Durante o regime Vargas, as proporções consideráveis a que se 

chegou a cooptação dos intelectuais facultou-lhes o acesso aos postos e 

carreiras burocráticos em praticamente todas as áreas do serviço público 

(educação, cultura, justiça, serviços de segurança, etc). Mas no que diz 

respeito às relações entre os intelectuais e o Estado, o regime Vargas se 

diferencia sobretudo porque define e constitui o domínio da cultura como 

um “negócio oficial”, implicando um orçamento próprio, a criação de um 

“intelligentzia” e a intervenção em todos os setores de produção, difusão 

e conservação do trabalho intelectual e artístico”69.

69 MICELI, Sérgio; Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920 - 1945). São Paulo - Rio de Janeiro, 
Editora DIFEL, 1,979.
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70 Cabe ressaltar que os participantes do Integralismo e da Igreja Católica formam categorias e 
disposições particulares por se organizarem como um movimento doutrinário. Os primeiros, apesar de 
criticar a orientação do governo de Vargas se identificavam com o seu ideário, inspirado no modelo nazi- 
fascista e antiliberal; os segundos, em troca de uma política de apoio oficial (como na criação da 
Universidade Católica do Rio de Janeiro sob a direção dos jesuítas), não se oponham às decisões políticas 
que estas não interferissem no campo da religião.

os próprios intelectuais, diversas foram as tendências e orientações, assim como 
diversas foram suas disposições ao longo do tempo. Nos propomos a apresentar 
um quadro geral da relação intelectuais e Estado com o objetivo de melhor 
avaliar a posição daqueles que se situavam como “intelectuais da resistência”, 
tema que pretendemos discutir.

Para Sérgio Miceli, a única possibilidade de classificar os membros da 

elite intelectual e burocrática seria a de investigar e quantificar a disposição dos 
seus investimentos para promover a carreira, em detrimento da análise do 
conteúdo de suas obras e idéias. Uma vez que aqui procuramos determinar, ainda 
que de maneira geral, a produção intelectual e sua relação com o Estado 
preferimos - além de utilizar esta distinção proposta por Miceli - definir as 
categorias à partir de orientações políticas mais ou menos comuns da qual muitos 

intelectuais se apropriaram.
A alusão no título a “(dis)posições intelectuais” pretende fazer referência 

tanto ao significado de “tendência”, “vocação” “inclinação” ou “propósito” 
referindo-se as correntes ideológicas presentes no período em questão e mais ou 
menos incorporada por este ou aquele intelectual, quanto a posição ocupada pelos 
mesmos na sociedade, ou seja, profissão, capital económico, círculo de amizades, 
parentescos, e engajamento político.

Podemos enumerar quatro categorias de intelectuais quanto a sua relação 
com o Estado: a) intelectuais cooptados pelo Estado e que apoiavam a política do 
regime; b) intelectuais cooptados sem comprometimento político; c) intelectuais 
que criticavam o regime; d) intelectuais militantes da resistência (ou 
simplesmente intelectuais revolucionários)70.
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Além disso, estes intelectuais prestavam-se como elementos de ligação 

com grupos específicos da população. Desta forma foi uma estratégia do governo 

cooptar indivíduos de diferentes segmentos sociais e destinar a esses um lugar na

71 MICELI, Sérgio; Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920 - 1945). São Paulo - Rio de Janeiro, 
Editora DIFEL, 1979.

a) Os intelectuais cooptados pelo Estado e que apoiavam a política 

do regime

ocupavam cargos diferenciados, tanto no alto escalão como também na estrutura 

burocrática do Estado. Suas atividades eram mais política do que intelectual ou 

artística. Sua produção anterior a ocupação de um cargo no governo e seu capital 

cultural geralmente se prestavam como referência à esta nomeação. Francisco 

Campos, Ministro da Educação e o próprio Gustavo Capanema, também Ministro 

da Educação e Saúde Pública são exemplos desses tipos de intelectuais. Podemos 

citar também os intelectuais cientificistas de direita como Oliveira Viana e 

Azevedo Amaral. Esses exerciam um importante papel nas negociações entre 

intelectuais e governo pois, além de creditarem ao regime uma legitimidade 

filosófica e uma orientação política quanto ao incentivo da cultura, serviam de 

ponte a todo um contingente de intelectuais que não viam necessidade de resistir 

ao poder instituído. Ao contrário, percebiam nessa união uma possibilidade de 

realizar seus projetos culturais que, sem o apoio do Estado, muitas vezes seriam 

impossíveis (aspecto que vem reforçar a idéia mais ou menos comum naquela 

época de que a cultura deveria ser tutelada e gerenciada pelo Estado). Desta 

forma o poder público tomou-se um dos maiores promotores dos padrões de 

legitimidade da produção intelectual.

“As encomendas, os prémios, as viagens de representação, as 

prebendas, tudo que ostentasse o timbre do oficialismo, passou a 

constituir a caução daqueles que aspiravam ingressar no panteão da 
71 ‘cultura brasileira ” .
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burocracia estatal em expansão: participantes do Integralismo, membros da Igreja 
Católica, intelectuais de esquerda e de direita, psiquiatras, médicos, etc, foram 
“convidados” a participar com o intuito de silenciar e amenizar as diferenças e 
tentar camuflar a luta de idéias.

b) Os intelectuais cooptados sem comprometimento político, 
eram aqueles que se ajustavam (ou se acomodavam) ao contexto político mas não 
realizavam uma produção explícita de propaganda à favor do regime. Ocupavam 
cargos na burocracia estatal, mas não de alto escalão usufruindo-os apenas como 
forma de sobrevivência. A estratégia utilizada pelo governo de incentivar aqueles 
que produziam bens culturais a trabalharem em cargos públicos, transformou-se 
numa maneira sutil de vincular e comprometer as possíveis manifestações de 
resistência. Muitas vezes, ao receber o aval daqueles intelectuais comprometidos 
com o governo, estes intelectuais afirmavam sua posição junto à elite intelectual, 
condição que os tomava aptos a circularem no mercado de bens culturais. Eram 
justamente estes intelectuais que, com sua produção, alimentavam o mercado 
oficial de bens culturais colaborando com a instituição daquela que deveria ser a 
cultura nacional. Podemos dizer que a censura às suas obras se processava em um 
estágio anterior à vigilância policial. O que ocorria era que a repressão se 
realizava já quanto a permissão ou não para o ingresso a este grupo; portanto era 
uma exclusão que avaliava muito mais o capital cultural do pretendente, seus 
círculos de amizade, sua tradição familiar, sua escolaridade, etc, do que o 
conteúdo de sua produção72. A censura policial ocorria em uma segunda 
instância, relativa ao conteúdo das idéias produzidas.

Esta espécie de censura prévia para acesso ao grupo reconhecido como 
produtor “oficial” de bens culturais e que participa ativamente do mercado desses 
bens, adotava signos e códigos específicos prestando-se, como denomina Muniz 
Sodré, para efetivar uma “censura estrutural do texto”:

72 Sobre a importância do capital cultural dos artistas e intelectuais para sua participação no mercado de 
bens culturais, ver: MICELI, Sérgio; Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil (1920- 1945). São Paulo- 
Rio de Janeiro, Editora DIFEL, 1979.
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Essa higienização prévia funcionava como uma das formas de coação 

social velada e que estava incorporada em camadas mais profundas das relações 

sociais, revelando a eficácia da dominação autoritária; como enfatiza Foucault: 

atua como uma “polícia discursiva” introjetada pelas normas e práticas sociais 

nas estruturas linguísticas, corporais, nos códigos visuais ou em outros sistemas 

de comunicação dominados por um saber74.

Graciliano Ramos também sinalizou, ainda que indiretamente, para esta 

silenciosa censura discursiva que acabava por suprimir o desejo de escrever:

“Certos escritores se desculpam de não haverem forjado coisas 

excelentes por falta de liberdade - talvez ingénuo recurso de justificar 

inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém desfruta: começamos 

oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem 

Política e Social, mas nos estreitos limites a que nos coagem a gramática 

e a lei, ainda nos podemos mexer. Não será impossível acharmos nas 

livrarias libelos terríveis contra a república novíssima, às vezes com

73 SODRÉ, Muniz; O Mercado de Bens Culturais. In: MICELI, Sérgio (org); Estado e Cultura no Brasil. 
São Paulo, Difel, 1984. Grifo nosso.
1A FOUCAULT, Michel; A Ordem do Discurso. São Paulo, Edições Loyola, 1996 e: História da 
Sexualidade I-A vontade de saber. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988

“As normas do “código superior” são explicitadas pelo ambiente 

familiar e pelas diversas instituições de saber (escola, crítica literária, 

círculos de leitura) que, ao processarem a recepção dos textos - através 

de atitudes e ritos familiares, aulas, comentários, consagrações, negações 

-, realimentam, dialeticamente, novas produções. Diante da produção 

reconhecida como elevada ou culta, o sujeito-leitor, se não tem 

possibilidades educacionais de fruir e falar (ou seja, possibilidades sócio- 

culturais de aceder à forma), sofre a sanção do silêncio, a censura 
7"^ estrutural do texto”
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louvores dos sustentáculos dela, indulgentes ou cegos. Não caluniemos o 
nosso pequenino fascismo tupinambá: se o fizermos, perderemos qualquer 
vestígio de autoridade e, quando formos verazes, ninguém nos dará 
crédito. De fato ele não nos impediu escrever. Apenas nos suprimiu o 
desejo de entregar-nos a esse exercício”75.

intelectuais e seus pares -podemos citar como intelectuais desta categoria: Oscar
Niemeyer, Cândido Portinari, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade 

77 e outros .

75 RAMOS, Graciliano; Memórias do Cárcere. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 1996.
76 Por exemplo os estigmas de comunista ou judeu (malignos), os preconceitos ao negro (vadio, 
malandro), a imunidade e privilégios de certos parentescos ditos “nobres”, etc. Quanto aos estigmas 
sociais ver: GOFFMAN, Erving; Estigma - Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio 
de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1988. Para o autor, a sociedade estabelece meios para classificar 
os indivíduos e um total de atributos considerados “comuns e naturais" para os membros dessa 
comunidade. Além disso, o estigma é uma qualidade dinâmica que se define nas práticas sociais: “O 
normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim pèrspectivas que são geradas em situações sociais 
durante os contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas que provavelmente atuam sobre o 
encontro".

Significativo, o texto de Graciliano indica também para um vasto espaço 
nos “estreitos limites” impostos pela gramática e pela lei. É exatamente este 
espaço que demonstra a existência de um diálogo de idéias mais dinâmico e 
amplo do que a memória histórica pretendeu legar como “história oficial”. 
Enfim, neste lugar cotidiano da cultura, que não se mostrava passiva e 
simplesmente receptiva de uma imposição superior, é que se pode perceber como 
se processavam na prática da instituição diária das idéias os ajustes, as 
negociações e os entendimentos e acordos.

Além dessa censura que funcionava como uma polícia discursiva que 
interferia na estrutura dos múltiplos discursos estigmatizando práticas sociais , o 
estado autoritário de Getúlio Vargas utilizava-se também, como um reforço nos 
argumentos do regime, o medo que a censura policial trazia.

Dentro desta complexa relação que envolvia uma série de negociações de 
interesses - tanto entre os intelectuais com o Estado como também entre
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77 Ver intelectuais e artistas citados à nota 53.
78 LOBATO, Monteiro; “Carta Aberta de Monteiro Lobato a Caio Prado Júnior”. In: Pront. 6575 - José 
Bento Monteiro Lobato. - DEOPS / AESP.

c) Os intelectuais que criticavam o regime

eram aqueles que divergiam da orientação política implantada e faziam 
resistência aberta ao governo de Getúlio Vargas. Apesar de, na maioria das 
vezes, serem intelectuais perseguidos pela polícia política, suas obras nem 
sempre eram excluídas da circulação no mercado de bens culturais. Isso dependia 
da posição que o intelectual ocupava no contexto social e de seu património 
cultural que, as vezes, lhes proporcionavam, em alguns espaços de tempo, 
participar do mercado. A própria classificação de sua produção como proibida 
seduzia, em muitos casos, os mercadores e os consumidores de bens culturais 
atraídos pelas obras proibidas. Editoras clandestinas publicavam obras que 
acabavam circulando no cotidiano da época e com o apoio do público leitor.

Aqueles que eram reconhecidos por sua produção literária, como Monteiro 
Lobato e Jorge Amado, acabam por usufruir de maior espaço junto a imprensa 
interessada em alimentar notícias envolvendo personalidades nacionais. Para os 
intelectuais esta abertura era sempre oportuna pois, desta forma, tinham garantido 
um veículo para fazer circular sua crítica e, além disso, tinham um “capital de 
negociação” contra possíveis ilegalidades policiais como o encarceramento. Caso 
isso acontecesse, a repercussão na imprensa estava garantida, revelando por este 
viés uma forma de pressão social contra a censura e as arbitrariedades autoritárias 

♦

do poder.
Uma carta aberta de autoria de Monteiro Lobato publicada em um jornal 

paulista, criticava “sutilmente” a prisão de Caio Prado Júnior . Esta revela a 
versão de Lobato sobre as prisões efetuadas pela polícia, reforçando a carta 
anteriormente citada escrita para o general Horta Barbosa. Graças ao seu talento 
literário, o escritor, valendo-se da ironia, inverteu o caráter da prisão, 
transformando-a de episódio condenável em fato louvável e honroso. A reclusão, 
nas palavras do escritor, havia se transformado em uma “maravilha”, uma 
“honra”, uma “glória”. O motivo atribuído por Monteiro Lobato à prisão de Caio



51

“Caio: Não vou ver V. mas vai meu pensamento que é o melhor de 

mim. E vai para dizer que todos aqui fora concordam com a minha 

fórmula: “Caio é um homem que quanto mais a gente conhece, mais 

admira A regra é ao contrário: à proporção que a gente vai conhecendo 

um homem, vai se decepcionando - vendo-lhe as falhinhas... E como você 

cresce, Caio (apesar de ser tão alto)! E ò que conversamos repetidamente 

no escritório, onde o “leit-motiv” agora é: “Caio Prado”. Cada ato seu o 

eleva mais - e agora vem a maravilha da prisão: preso por ser digno, 

sincero, honesto nesta era de desonestos, corajoso neste tempo de 

covardes, limpo neste século de sujeiras. Preso porque teve a coragem de 

assinar o mais belo dos manifestos! Que maravilha, que honra, que 

glória! Eu aqui da minha insignificância, Caio, te beijo a mão comovido - 

como se beijasse a mão da própria Dignidade Humana personalizada”.

Este debate - que muitas vezes se apresentava como um embate entre os 

intelectuais e o Estado - acontecia nas entrelinhas dos fatos, de maneira difusa 

permeando as manifestações culturais e as ações repressivas. Sem assumir a 

forma de um diálogo direto, esta relação pode ser ilustrada com estas pequenas 

“jogadas”, lances de xadrez que vão compondo o dia-a-dia da luta das idéias.

O livro brochura Zé Brasil de autoria de Monteiro Lobato cujo exemplar 

se encontra anexado ao seu prontuário79 foi apreendido pela polícia e ilustra bem

79 LOBATO, Monteiro, Zé Brasil. Rio de Janeiro: Editora Vitória, 1947. In: Pront 6575 - José Bento 
Monteiro Lobato - DEOPS / AESP.

Prado Júnior era por ele ser um homem “digno”, “sincero”, “honesto”, 

“corajoso”, “limpo”, numa época de “desonestos”, “covardes”, e de “sujeiras”. 

Zombando da polícia, Lobato desclassificava a prisão como “arma” de repressão 

(e de negociação do governo), valorizando-a enquanto um ato de exaltação às 

idéias de Caio Prado:
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a

a repercussão que tais apreensões tinham junto a grande imprensa e a opinião 

pública em geral.

No artigo intitulado: “Monteiro Lobato ignora as causas da apreensão de 

Zé Brasil?' anexado ao prontuário, encontramos um entrevista feita por um 

repórter do jornal Folha da Noite com o escritor. Nesta, o jornalista resume a 

“historinha” do livro e comenta:

A reportagem - ao transcrever um esboço que o próprio Monteiro Lobato 

fazia do seu personagem Zé Brasil - prestava-se para divulgar ainda mais suas 

críticas ao regime e reforças suas idéias ditas “sediciosas”..

“O tal folheto (escreveu mais, Monteiro Lobato) Zé Brasil é isso. È 

o problema agrário do mundo posto em fraldas de camisa e ao alcance de 

todas as burrices.

“A Delegacia de Ordem Social, porem, julgou subversivo o livro de 

Monteiro Lobato e, para apreende-lo, levou a efeito um diligência na 

Empresa Comercial Atualidade Ltda., instalada à rua Xavier de Toledo, 

83, salas 11 e 12, onde foram encontrados 1180 exemplares daquela obra, 

conforme nossa reportagem informou na 2 edição de ontem.

O fato repercutiu intensamente, tendo mesmo sido objeto de vivos 

debates na Câmara dos Deputados.

Procuramos na tarde de ontem, ouvir Monteiro Lobato, para 

conhecer sua reação diante da apreensão do livro e, também, para saber 

que atribuía o fato.

Sempre de bom humor, perquirindo questões e emitindo opiniões 

sobre fatos e coisas, o conhecido literato declarou:

- “Pois é, amigo. Não sei a que atribuir a apreensão do livrozinho. 

O que sei é que, de todos os pontos, solicitam ao editor mais e mais 

exemplares... ”
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- Mas a polícia o apreendeu.

- “Sim, li isso nos jornais. Mas os jornais não disseram em que lei 

o governo se baseou para apreender. Estou curiosíssimo por saber isso. 

Porque há a Constituição que me garante o direito de contar historinhas 

assim. Só se essa Constituição já foi reformada. Você, que é repórter, não 

pode dizer nada a respeito? ”

Essas as declarações do escritor sobre Zé Brasil, seu último 

trabalho cuja apreensão tamanha celeuma vem levantando. O escritor diz 

ser o livro inocente. Mas a polícia acha que ele tem por finalidade fazer 

propaganda comunista junto ao elemento da lavoura, instigando-o contra 

os proprietários das fazendas”.

De imediato, nos salta aos olhos a repercussão que tal apreensão 

provocara. Como confirmou Monteiro Lobato, milhares de pedidos de Zé Brasil 

estavam sendo solicitados ao editor. Além disso, em tom irónico, o escritor se 

dizia, também, “curiosíssimo” para saber por que seu livro havia sido 

apreendido, visto que a própria a Constituição lhe garantia o direito de “escrever 

histórias”. Este artigo, além de nos revelar a versão do prontuariado, se apresenta 

também como um forma de resistência praticada pelos intelectuais que, valendo- 

se do poder da imprensa, pressionavam o poder instituído. E interessante notar 

também que esta matéria do jornal Folha da Noite foi publicada na primeira 

página do periódico, o que credita certa importância ao fato além de revelar o 

interesse do público leitor por tais assuntos. A matéria vinha acompanhada de 

duas fotografias: uma do escritor e outra com a reprodução do texto explicativo 

de Monteiro Lobato sobre o seu personagem Zé Brasil.

O caso de Jorge Amado, filiado ao Partido Comunista, assim como 

Patrícia Galvão (Pagú) se prestam também para incluir estes intelectuais na 

categoria do grupo de resistência.
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80 Haviam também, em menor número, no período 1930 à 1945, anarquistas, socialistas e trotskistas, não 
vinculados diretamente ao PC.

d) Os intelectuais militantes da resistência,

objeto central deste estudo, eram aqueles que não participavam do circuito 
oficial de cultura e do mercado de bens culturais. Sua produção cultural está 
inserida em outro circuito, não oficial e que circulava no cotidiano, funcionando 
como uma forma de resistência e contraponto à cultura oficial. Esta produção 
poderia não possuir fins lucrativos sendo, às vezes, distribuída gratuitamente. 
Ainda que incipiente, desarticulada e mal organizada, sem reconhecimentos da 
grande imprensa, sem a identificação de autores e sem Copyright, essa produção 
cumpria sua função. Relacionada ao cotidiano anónimo e popular da sociedade, 
divulgava elementos reveladores dos desejos, dúvidas e utopias de certos grupos 
onde a cultura cumpria um papel muito mais dinâmico e ligado a ações 
imediatistas. Como a própria classificação pretende indicar, eram intelectuais 
engajados na militância, na sua maioria vinculados ao Partido Comunista . 
Cabem aqui as discussões iniciais sobre a caracterização do intelectual. Esse 
grupo de resistência aberta ao regime de Getúlio Vargas compunha-se dos mais 
diversos tipos de intelectuais, como aqueles que elaboram o conhecimento, 
aqueles que repassam o conhecimento e aqueles que divulgam o conhecimento.

Esses intelectuais eram alvo direto da repressão policial e possuíam um 
discurso considerado permissivo, sedicioso e, portanto, ilegal para a ordem 
estabelecida. Mesmo assim, a produção de suas idéias circulavam 
clandestinamente pelas livrarias, fábricas, mesas de bar, jornais e casas 
burguesas. A sua voz, mesmo que considerada como a “outra” e que deveria ser 
eliminada, se fez presente e participou da história do período, lado a lado, com as 
forças da ordem.

Resumindo, pretendemos demonstras que um mesmo intelectual poderia 
gravitar por duas ou mais categorias ao longo de sua carreira característica aliás 
das mais comuns. Além disso, construir aqui esses quatro grupos de disposição 
intelectual distintos em suas relações com o Estado, não significa que eles fossem
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incomunicáveis entre si. Ao contrário, esses intelectuais participavam de um 
mesmo contexto histórico onde os problemas aventados estimulavam a discussão 
e a produção do saber. As negociações se davam entre os grupos de intelectuais 
e, ao mesmo tempo, entre os diferentes níveis de poder instituído pelo regime. 
Também não pretendemos esgotar as possibilidades de classificação. Estas que 
por ora apresentamos, pretende apenas abrir a questão para um debate mais 
amplo e servir de apoio a esta pesquisa específica, a esse discurso histórico .

81 É sempre bom nos lembrarmos, ao elaborar uma classificação, da “enciclopédia chinesa” de Jorge Luis 
Borges citada por Foucault e os seus comentários: "O impossível não é a vizinhança das coisas, é o lugar 
mesmo onde elas poderiam avizinhar-se. (...) Onde poderiam eles se justapor, senão no não-lugar da 
linguagem?”. FOUCAULT, Michel; As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 
São Paulo: Martins Fontes, 1990. Outra referência sobre a estruturação da linguagem como formas do 
conhecimento é: WITTGENSTEIN, Ludwig; Tractatus Logico-Philosophicus. São Paulo, Editora da 
Universidade de São Paulo, 1993 e Investigações Filosóficas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
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2- ANTECEDENTES DE 1930

2.1 -A CLASSE OPERÁRIA82

82 Os dados sobre a classe operárias baseiam-se em: PRADO Jr., Caio; História Económica do Brasil. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1971, e do mesmo autor: Evolução Política do Brasil. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1971. SEGATTO, José Antônio; A Formação da Classe Operária no Brasil. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1987. CARONE, Edgard; A Segunda República. São Paulo: Difel, 1974; e: Classes 
Sociais e Movimento Operário. São Paulo: Ática, 1989; DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no 
Brasil (1900-1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
83 Sobre o assunto comenta Caio Prado Júnior: “Entre a primitiva indústria artesanal da colónia e a 
moderna maquinofatura, interpõe-se na evolução económica do Brasil um grande hiato. Aquela decaiu e 
praticamente se anulou antes que a outra surgisse. Assinalei em capítulo anterior que a abertura dos 
portos ao livre comércio exterior em 1808, aniquilou a rudimentar indústria artesanal que existia na 
colónia. Não somente se abriram os portos, mas permitiu-se que as mercadorias estrangeiras viessem 
concorrer no mercado brasileiro em igualdade de condições com a produção interna, graças a tarifas 
alfandegárias muito baixas (15% ad valorem) que se mantiveram até 1844. As débeis manufaturas 
brasileiras, já tão embaraçadas pelas precárias condições económicas e sociais do país, sofrem com isso 
um golpe de morte. Diante da concorrência dos produtos da indústria européia, de qualidade superior, 
muito mais variados e de baixo custo, elas não somente se tornavam incapazes de progredir, mas 
praticamente se paralisam. E quando, mercê de novas circunstâncias, a indústria brasileira se 
restabelece, terá por isso que partir do nada, já sem tradição manufatureira, sem condições materiais e

O desenvolvimento da classe operária brasileira iniciou-se na segunda 
metade do século XIX em relação direta com o nascimento da indústria 
vinculada, por sua vez, ao desenvolvimento da economia cafeeira que liberava 
um montante de capital aplicável no comércio, na tecnologia (máquinas, 
transporte) e que atraia a mão de obra imigrante. O processo de industrialização 
brasileiro não aconteceu através de um desenvolvimento linear de evolução do 
artesanato e da manufatura, mas sim abruptamente, através da implantação da 
grande indústria mecanizada83. Este fato condicionou a preferência dos 
empreendedores industrias pela mão de obra imigrante, uma vez que a mão de 
obra nacional não possuía experiência no trabalho industrial. „

Em 1850, no início da industrialização, haviam 72 indústrias no país. 
Neste mesmo período vieram 121.000 imigrantes, na sua maioria italianos, 
portugueses, espanhóis e alemães. Apesar de no início os estrangeiros se 
instalarem nas fazendas de café, muitos deles foram para as cidades suprir as
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0 crescimento industrial foi acelerado. Em 1889, no ano da Proclamação 
da República, o número de indústrias cresceu para 636 estabelecimentos 
contando com 54.169 operários. A progressão é rápida. Em 1907 o número de 
estabelecimentos cresce para 3.410 contando com 156.250 trabalhadores e, em 
1920 a indústria já somava mais de 185 vezes o número de seu início em 1850, 
contabilizando 13.336 estabelecimentos e empregando 275.512 operários. Nesse 
período, a concentração industrial dava-se, em primeiro lugar em São Paulo com 
31,5% do valor bruto da produção, acompanhada pelo Distrito Federal e Rio de 
Janeiro com 28% e Rio Grande do Sul com 11,1%.

Os imigrantes participaram ativamente desse processo sendo que, em 
1901, 90% dos operários das fábricas de São Paulo eram europeus. Esse 
participação vai diminuindo, demonstrando não só a rápida capacitação da mão 
de obra nacional e do nascimento de filhos de operários aptos portanto para 
“seguirem carreira” como também, ao mesmo tempo, da liberação de contigentes 
vinculados ainda ao trabalho agrário e remanescente das tradições escravistas. 
Além disso, a Primeira Guerra Mundial fez decair a vinda de imigrantes para o 
Brasil. É assim que, em São Paulo, em 1913 haviam 82% de trabalhadores 
estrangeiros empregados nas fábricas e, em 1920 a proporção cai para 40%84.

Esse desenvolvimento do setor industrial e da classe operária trouxe 
consigo o início do processo de formação política dos trabalhadores que, 
inspirados e organizados pelos imigrantes que já haviam vivenciado esta 
realidade em seus países de origens, constituíam-se como um grupo atuante 
reivindicando melhores condições de trabalho. A conjunção desse grupo é mais 
complexa do que apenas a formação ideológica européia trazida pelos imigrantes. 
Um grande número de migrantes da área rural e de escravos recém-libertados

demandas incipientes das industrias, principalmente no Rio de Janeiro e em São 
Paulo.

sobretudo elemento humano aproveitáveis.'” PRADO Jr., Caio; História Económica do Brasil. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1971.
84 Edgard Carone apresenta, com mais detalhes, diversos números semelhantes a esse: CARONE, Edgard; 
Classes Sociais e Movimento Operário. São Paulo: Ática, 1989.
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A primeira greve a que se tem notícia no país ocorreu ainda em 1858, no 

Rio de Janeiro e foi dirigida pela Imperial Associação Tipográfica Fluminense 

reivindicando aumento de salários para a classe dos tipógrafos. E significativo 

que essa primeira greve tenha sido planejada justamente por um setor ligado a 

produção intelectual, uma vez que era pelas tipografias que garantiam circulação 

dos impressos: livros, panfletos, livretos, muitos dos quais contendo idéias 

sediciosas, subversivas e satíricas, criticando o regime republicano.

Nesse período, os operários reuniam-se em uniões autónomas, ou ligas 

operárias organizando e apoiando greves além de promoverem manifestações 

políticas. Essas organizações tinham como objetivo a defesa de interesses 

imediatos comuns à classe operária. No início do século XX essas organizações 

evoluíram politicamente, principalmente devido às contribuições ideológicas 

trazidas pelos imigrantes, e deram origem aos sindicatos. Estes primeiros 

sindicatos organizaram a realização do I Congresso Operário Brasileiro no Rio 

de Janeiro em 1906.

Neste primeiro encontro ficou evidente a presença majoritária dos 

anarquistas, que ditavam as linhas mestras de orientação política da classe. Em 

1908 foi criado a Confederação Operária Brasileira (COB). Ao mesmo tempo o

afluíram para as cidades que expandia a sua burocracia pública e privada, o que 

fez com que crescesse as classes médias urbanas.

85 CHILCOTE, Ronald H.; Partido Comunista Brasileiro - conflito e integração. Rio de Janeiro: Graal, 
1982.

"Um efeito impressionante destes deslocamentos sociais foi o de 

produzir uma classe relativamente grande de moradores nas grandes 

cidades - principalmente trabalhadores e intelectuais - com vínculos 

muito frágeis com a ordem estabelecida. Estes indivíduos déclassés, 

desvinculados da ordem oligárquica dominante e hostis a ela, viriam a ser 

os principais impulsionadores dos movimentos radicais" .
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os

governo, através do deputado Mário Hermes da Fonseca, organizou um outro 
Congresso Operário em 1912 com a intenção de cooptar lideranças sindicais e 
barrar o crescimento “fora da ordem” do movimento operário .

Apesar disso, o conscientização do movimento operário crescia, A 
imprensa operária multiplicava-se e, praticamente, obrigava os trabalhadores a se 
politizarem e assumirem posições definidas. O caso de Errico Malatesta e de 
Oreste Ristori ilustram bem este tipo de imigrante que vinha, muitas vezes, 
fugido de seu país de origem. Nos países da América viam a possibilidade de 
exercer a sua liderança sindical e propagar os ideais revolucionários que traziam 
da Europa, promovendo e organizando jornais destinados à classe trabalhadora.

Errico Malatesta exilado da Itália em 1878, refugiou-se na Argentina onde 
passou a publicar um jornal em italiano e espanhol de propaganda dos ideais 
anarquistas. Oreste Ristori também saiu da Itália, passou pela Argentina 
chegando até o Uruguai. De lá seguiu para São Paulo onde fundou, em 1904 o 
jornal La Battaglia divulgando idéias anarquistas. Além disso, segundo Everardo 
Dias, jornalista e companheiro de prisão de Ristori, ele foi o maior agitador que 
apareceu no país, realizando centenas de conferências e agitando as massas 
trabalhadoras87.

Essa nova realidade económica e social que apresentava ao país a classe 
operária, rapidamente se fez presente no campo dos interesses políticos. Logo, 
tanto os políticos quanto os empresários, viram-se obrigados a negociar com um 
contigente cada vez maior de trabalhadores que exigiam melhores condições de 
trabalho. Devido a formação mais politizada que traziam da Europa, 
estrangeiros disseminavam as doutrinas anarquistas e socialistas no meio 
operariado, orientando os trabalhadores a organizar greves, sistematizando suas 
reivindicações e exigindo seus direitos. Era nesse contexto de concientização 
política que emergiam os filósofos do operariado demonstrando como as teorias

86 Evidenciava-se assim uma outra característica do movimento trabalhador no Brasil que era o caminho 
da negociação com o governo pela via da aceitação da ordem imposta e reivindicação de melhores 
condições de trabalho dentro dos caminhos legais apontados pelo poder.
87 Para mais detalhes: DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 - 1935). Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
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88 Outra lei importante para controlar e disciplinar os imigrantes foi o Decreto n.° 2071 de 05-07-1911 que 
criou o Departamento Estadual do Trabalho e reorganizou os serviços de hospedaria para os imigrantes. 
“Em 1911, temos uma série de decretos que visam a organizar, manter, distribuir e disciplinar o fluxo de 
força de trabalho, tanto no campo como nas cidades”. ESCOBAR, Antonius Jack Vargas; Política e 
Poder - Reflexões sobre os anos 20. Rio de Janeiro: Diadorim, 1996.
89 Sobre o assunto: ALVES, Paulo; A Verdade da Repressão - Práticas Penais e outras estratégias na 
Ordem Republicana (1890 - 1921). São Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997; e: DULLES, John W.; 
Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 -1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.

políticas poderiam transformar a realidade à favor do proletariado, É importante 
salientar que, no período de 1907 à 1908, os movimentos grevistas em São Paulo 
e Rio de Janeiro foram significativos e marcaram o início da “vista grossa” aos 
estrangeiros integrados ao movimento sindical88. Com as greves que aconteceram 
nesses anos, o governo sancionou em janeiro de 1907, o Decreto n.° 1637 
exigindo que os sindicatos apresentassem seus estatutos em cartório 
acompanhado dos nomes dos membros que compunham a diretória. Nestas, só 
poderiam fazer parte brasileiros natos ou estrangeiros naturalizados a mais de 
cinco anos.

No mesmo ano foi sancionado o Decreto n.° 1641 (mais conhecida com a 
Lei Adolfo Gordo) que regularizava a expulsão dos estrangeiros que 
“comprometessem a segurança nacional ou a tranquilidade pública" de parte 
ou de todo o território nacional. Assim, ainda em 1907, foram expulsos 47 
portugueses, 27 espanhóis e 25 italianos, contabilizando 132 expulsões90. A 
classe operária ficou indignada, o que levou a uma forte reação da imprensa 
operária e a organização de novas greves no ano seguinte.

Em março de 1908, como apontado acima, foi organizada a Confederação 
Operária Brasileira no Rio de Janeiro que passou a publicar o periódico A Voz 
do Trabalhador. Este órgão incentivava a promoção de comícios, organizando 
campanhas de protesto além de procurar fortalecer e apoiar os sindicatos e 
organizações operárias em todo o país.

O crescimento das reivindicações operárias, ao mesmo tempo em que 
subia o custo de vida durante o período da Primeira Guerra Mundial, culminou 
em novos movimentos grevistas de 1917 e 1919, exigindo medidas legislativas a
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“Ao meio dia do dia 14 de julho, os jornalistas se reuniram em O 

Estado de São Paulo com Rodolfo Crespi, Ermelino Matarazzo, Jorge 

Street e outros industriais. Os industriais mantiveram sua concordância

90 John W. Dulles observa que alguns desses estrangeiros que foram expulsos impetraram habeas-corpus 
sendo concedido a suspensão de suas expulsões. DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil 
(1900 -1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
91 DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 - 1935). Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1977.
92 Sobre o assunto: ALVES, Paulo; A Verdade da Repressão - Práticas Penais e outras estratégias na 
Ordem Republicana (1890-1921). São Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997.

em elevar os salários em 20 por cento, a não dispensar nenhum 

empregado por tomar parte na greve, e a ‘melhorar as condições morais, 

materiais e económicas da força de trabalho de São Paulo ’.91 ”

seu favor. Em São Paulo, em 12 de julho de 1917, calcula-se que o número de 

grevistas era em tomo de 20 mil. Os operários elaboraram 11 reivindicações para 

o grupo de industriais responsáveis pelas fábricas, contendo, entre elas, uma 

exigência de aumento de 35% do salário. Segundo John W. Dulles:

No mesmo dia reuniu-se o Comité de Defesa Proletária (CDP - criado 

neste mesmo ano) composto por um litografo, um serrador, um comerciário e três 

jornalistas: Gigi Dimiani do La Battaglia, Teodoro Municeli do Avant! e Edgard 

Leuenroth de A Plebe, este também secretário do comité. Após longa deliberação 

e algumas ressalvas, o CDP aceitou as concessões, terminando com a greve.

Em 1918 no Rio de Janeiro ocorreu uma tentativa de insurreição 

anarquista acompanhada de greves em diversas fábricas e tumultos de rua
♦

envolvendo a polícia e os operários. No ano seguinte, também no Rio de Janeiro, 

aconteceu uma greve geral dos tecelões com mais de 10 mil operários 

envolvidos. Também em São Paulo no mesmo ano, 20 mil trabalhadores 

paralisaram diversas fábricas (tecidos, gráficas, padarias, serrarias e frigoríficos). 

Outras greves também aconteceram no Rio Grande do Sul, em Salvador e em 

Recife92.
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No bojo destes acontecimentos, podemos citar, como consequência das 

reivindicações operárias, a criação da lei de amparo aos acidentados no trabalho. 

Porém, a formação de partidos políticos,, que exigia uma estrutura mais forte, 

ainda não se concretizara, apesar de diversas tentativas.

“O que se dá são contínuas tentativas de se formarem partidos, mas 

os desejos não passam de intenções, o que os leva a aparecer e, logo 

depois, morrer. Apesar dos percalços, as tentativas não deixam de se 

repetir, e entre o primeiro Partido Socialista de 1890, de França e Silva, e 

o ano de 1920, temos mais de vinte tentativas, todas elas natimortas” .

93 CARONE, Edgard; Classes Sociais e Movimento Operário. São Paulo: Ática, 1989.
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A Revolução Russa de 1917 punha em discussão novos caminhos e 
alternativas para a classe operária. A principal consequência da vitória dos 
bolchevistas na Rússia foi, provavelmente, a de alguns setores do meio operário 
por em pauta a viabilidade e necessidade de se organizar um partido político que 
unisse a classe trabalhadora.

94 Os dados sobre o Partido Comunista foram retirados de: CARONE, Edgard; Classes Sociais e 
Movimento Operário. São Paulo: Ática, 1989; e: A Segunda República. São Paulo: Difel, 1974; 
CHILCOTE, Ronald H.; Partido Comunista Brasileiro - conflito e integração. Rio de Janeiro: Graal, 
1982; CHACON, Vamireh; História dos Partidos Brasileiros. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1998; PANDOLFI, Dulce; Camaradas e Companheiros - História e Memória do PCB. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 1995; DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 — 1935). Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1977; PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e 
o Brasil, 1922-1935. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.

2.2 - O PARTIDO COMUNISTA 94

Na década de 20 esta discussão gravitava nas mais variadas orientações 
políticas de esquerda no Brasil. As duas tradições mais fortes eram a da ideologia 
socialista e a do anarquismo (incluindo o anarco-sindicalismo). A primeira 
procurou, por diversas vezes, fundar um Partido Socialista mas foram 
obscurecidos pela influência anarquista e pala imaturidade ideológica e prática de 
seus quadros. A primeira tentativa data de 1892 no Primeiro Congresso 
Socialista Brasileiro, reunido no Rio de Janeiro que, apesar de não conseguir 
concretizar a oficialização de um partido, culminou com a formação de diversos 
grupos de trabalhadores com orientação socialista. Esses grupos tomam parte 
ativamente em vários outros congressos operários contanto com a participação de 
dezenas de sindicatos socialistas, além de associações, uniões e lideranças 
individuais. Abria-se a discussão para as leis sociais e para a situação económica 
e política do país.

Após a Revolução Russa, os socialistas conseguiram reativar95 em 1.° de 
maio de 1917 o Partido Socialista Brasileiro (PSB) sob a liderança de Nestor 
Peixoto de Oliveira. Porem, segundo Ronald H. Chilcote, os socialistas nunca 
conseguiram conquistar grande influência no meio operário devido não só pela
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maior difusão das tendências anarquistas, mas também devido a um conjunto de 

outras razões: divergência ideológicas existente entre os próprios socialistas96; 

pela incapacidade de formar uma base nacional partidária (esta, quando existiu, 

limitou-se a algumas formações regionais); a pequena difusão e publicação de 

suas idéias e a consequente baixa adesão de intelectuais e trabalhadores e pelo 

insucesso na aproximação com os movimentos trabalhadores. Mesmo assim, 

apesar das dificuldades, insiste o autor que:

“Nos poucos anos existentes entre a revolução e a fundação do 

PCB, os socialistas, influenciados pela experiência russa, foram capazes 

de disseminar suas idéias e contribuir para a formação de um partido 

marxista-leninista no Brasil” .

95 A primeira tentativa de fundar o PSB data de 1902, sendo o partido logo extinto no ano seguinte.
96 Segundo Carone: “teorias evolucionistas, reformistas, franco-maçons, liberais, positivistas, misturadas 
com terminologia do socialismo reformista pequeno-burguês, todos eles vindos da França". In: Classes 
Sociais e Movimento Operário. São Paulo: Atica, 1989; e: A Segunda República. São Paulo: Difel, 1974
97 CHILCOTE, Ronald H.; Partido Comunista Brasileiro - conflito e integração. Rio de Janeiro: Graal, 
1982.

Por outro lado, os anarquistas tiveram uma intensa atuação e influência no 

seio operário brasileiro e grande produção na imprensa operária. As idéias 

anarquistas de Proudhon, Bakunin e Kropotkin chegam na América na 

“bagagem” dos primeiros imigrantes portugueses e espanhóis do século XIX que 

trataram logo de as divulgar em diversos periódicos . Sua política é menos 

ambiciosa do que a dos socialistas, porém mais eficaz. Voltam-se para questões 

práticas dos direitos da classe trabalhadora reivindicado melhores condições de 

trabalho e exigindo leis para isso. Organizam os três primeiros congressos 

operários brasileiro (1906, 1913 e 1920) e afirmam sua tendência antipolítica. 

Voltam-se para a ação direta, sem intermediários ou ligação com o governo. O 

importante para os anarquistas é a defesa dos direitos proletários na luta contra a 

classe dominante:
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Podemos citar ainda uma terceira tendência ideológica que exerceu certa 

influência na classe operária e, particularmente, nos sindicatos. Foi a orientação 

católica que organizou e dirigiu algumas federações imprimindo uma visão 

conciliadora entre as classes, geralmente ligada ao patronato e a Igreja católica. 

Eles eram contra o liberalismo burguês, contra o socialismo ou qualquer outro 

tipo de extremismo de esquerda, contra o voto, contra a participação em greves e 

contra a formação de um partido político. Mesmo assim conquistaram alguns 
4.

direitos para os operários e para suas associações.

A partir destas vertentes, iniciou-se na década de 20, a difusão da idéia da 

formação de um partido político que unisse a classe trabalhadora. Um extensa 

discussão em tomo do tema foi travada nos órgão da imprensa operária, 

principalmente entre anarquistas e os primeiros bolchevistas. Os anarquistas, em 

1920, denunciavam o “terror” praticado pelos partidários de Lênin, que 

colocavam nas prisões russas milhares de colegas anarquistas. Esta prática, vista

98 Entre 1894 e 1920 eram publicados: 20 jornais anarquistas em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro, 2 em 
Porto Alegre e 1 em Curitiba. CHILCOTE, Ronald H.; Partido Comunista Brasileiro - conflito e 
integração. Rio de Janeiro: Graal, 1982.
99 Estatutos do Centro Operário Sindicalista de Pirapora\ citado em: CARONE, Edgard; Classes Sociais 
e Movimento Operário: São Paulo: Ática, 1989.

“Estas posições radicais aparecem traduzidas, por exemplo, nos 

estatutos do Centro Operário Sindicalista de Pirapora: ‘o Centro, tendo 

em vista unicamente a emancipação económica de seus sócios, não terá 

em seu seio nenhum partido político ou religioso. O seu fim principal é 

melhorar as condições em que se encontra o trabalho de seus sócios, 

assim como preparar-se para unidos todos os trabalhadores emancipar-se 

da tutela burguesa’. Depois de falar em aumento de salários e diminuição 

de horas de trabalho, os Estatutos dizem que o ‘Centro empregará como 

método de luta contra o patronado a ação direta e não adimitirá 

intermediários estranhos a classe n'99.
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comoo

Com as ideias comunistas em cena, Antonius Escobar sugeriu mudanças 
que ocorriam no “saber” elaborado pelos revolucionários e que envolvia uma 
nova prática discursiva relativa aos objetos, enunciações, conceitos e teorias do 
discurso. Além disso, propunha mudanças que iriam instituir “uma outra prática

100 Por exemplo os artigos do jornal A Plebe com uma vigorosa campanha antibolchevista iniciada em 
novembro de 1920. DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 - 1935). Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
101 Que inicialmente se colocou contra os bolchevistas mas que depois mudou de opinião, graças as 
atitudes conciliatórias de Edgard Leuenroth e de João da Costa Pimenta, estabelecendo uma frente sólida 
contra a burguesia e defendendo a União Soviética. A partir de então, outros jornais mais críticos ao 
bolchevismo, estabeleceram uma atitude mais branda como foi o caso de A Platéia.
102 Artigos de Astrogildo Pereira citados em: DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil 
(1900- 1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
103 Para maiores detalhes sobre o assunto, além da influência do Grupo Comunista Zumbi e do Grupo 
Clarté, como importante influência na génese do Partido Comunista, consultar: DULLES, John W.; 
Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 - 1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977; CARONE, 
Edgard; Classes Sociais e Movimento Operário. São Paulo: Ática, 1989; CHILCOTE, Ronald H.; Partido 
Comunista Brasileiro - conflito e integração. Rio de Janeiro: Graal, 1982.

como autoritária, batia diretamente de frente com os ideais libertários e a- 
partidários dos anarquistas que publicavam artigos atacando os bolchevistas100.

Por outro lado, os bolchevistas cresciam rapidamente ganhando adeptos 
importantes na disputa pelas idéias guias do movimento operário. Astrogildo 
Pereira surge nesse momento como uma figura chave defendendo idéias 
inspiradas no ideário da Revolução Russa. Em artigos publicados pelo jornal A 
Vanguarda'0' caracterizava o movimento operário brasileiro 
desorganizado, repleto de vaivéns. Criticava também a formação de núcleos 
dispersos e sem conexão, do que resultou uma “fraqueza geral das federações 
ante a força compacta e agressiva do inimigo. Nosso inimigo é um só; e uma só 

deve ser a nossa força”'02, dizia ele, sinalizando abertamente a atitude a-política 
utilizada até então pelos anarquistas. Ao mesmo tempo, Astrogildo elogiava a 
idéia da união entre os trabalhadores, configurando uma organização única 
composta de um secretariado e um setor de propaganda. Foi importante, além dos 
acontecimentos soviéticos, a inspiração americana da associação dos 
Trabalhadores Internacionais do Mundo (I.W.W.) que preconizavam uma grande 
união sindical mundial .
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104 ESCOBAR, Antonius Jack Vargas; Política e Poder - Reflexões sobre os anos 20. Rio de Janeiro: 
Diadorim, 1996.
105 Astrogildo Pereira citado em: DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 - 1935). 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.

militante: abandono da ação direta pela atuação organizada de massa, atuação 
pela ‘via’parlamentar, etc”104.

A partir de então, diversas reuniões trabalhistas foram organizadas sob a 

liderança de Astrogildo Pereira com o intuito de encontrar soluções para a 
“incapacidade teórica, política e orgânica do anarquismo”105. Em novembro de 
1921 foi fundado o primeiro grupo comunista de orientação bolchevista no Rio 
de Janeiro e que se posicionava então como defensor do programa da III 
Internacional. É importante salientar que nesse documento, composto por 21 
itens que deveriam ser obedecidos pelos Partidos Comunistas em todos os países 
para a admissão a IC, diversos itens referiam-se a propaganda e agitação das 

idéias comunistas no meio operário, orientando os partidos para os perigos 
burgueses, para a necessidade da clandestinidade como autonomia e da 
centralização da propaganda pelo Comité Central.

Outros grupos comunistas logo em seguida foram fundados em Recife, 
Juiz de Fora, Pernambuco, Santos e São Paulo. Em Porto Alegre havia um 

Centro ou União Maximalista desde 1918, orientados por Abílio de Nequete, e 
que depois passa a ser o Grupo Comunista de Porto Alegre. E Abílio de Nequete 
que vai a Montevidéu participar como representante na reunião da Agência de 
Propaganda para a América do Sul, órgão da III Internacional, retomando com a 

♦

autorização para a fundação de um Partido Comunista Brasileiro.
O debate entre anarquistas e comunistas bolchevistas continuava, porém, 

com uma aceitação maior entre as duas partes. Astrogildo Pereira achava 
inclusive que eram necessárias e frutíferas as discussões e escrevia: “não nos 
assustemos, pois, com o debate”. Por outro lado, os anarquistas publicavam em 
março de 1922 um manifesto assinado, entre outros, por Edgard Leuenroth e 
Rodolfo Felipe onde se consideravam comunistas-anarquistas mas afirmavam 
seus princípios anarquistas, dos quais nada carecia revisão.
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Organizou-se então um congresso nacional dos comunistas com a intenção

Abílio de Nequete foi nomeado secretário-geral. Para a Comissão
Executiva Central, além de Abílio de Nequete foram escolhidos Astrogildo
Pereira, Antônio Bernardo Canellas, Luís Peres e Antônio Gomes Cruz Júnior.
Para suplentes foram designados Cristiano Cordeiro, Rodolfo Coutinho, Antônio
de Carvalho, Joaquim Barbosa e Manuel Cendon.

A luta ideológica com alguns anarquistas continuou até 1925 como, por
exemplo, foi o caso de José Oiticica que não se conformava com a “traição” de
Otávio Brandão e Astrogildo Pereira acusados de se rebaixaram e se tomarem

Nesse sentido, o PCB esforçou-se para conseguir o seu reconhecimento pela
1 no

Internacional Comunista, fato concretizado em 1924 .

de fundar um partido. Esse encontro realizado nos dias 25, 26 e 27 de março de 
1922 no Rio de Janeiro, marcou a fundação do Partido Comunista Brasileiro106.

106 “As 21 condições foram examinadas e aceitas por todos. Os estatutos do partido, que se baseavam nos 
do Partido Comunista Argentino, foram elaborados, discutidos e provisoriamente aprovados no dia 27. 
Declarava-se, no texto, que o Partido Comunista, Seção Brasileira da*Internacional Comunista, tinha 
por fim promover o entendimento, a ação internacional dos trabalhadores e a organização política do 
proletário em partido de classe, ‘para a conquista do poder e consequente transformação política e 
económica da sociedade capitalista em sociedade comunista ’. A Comissão Executiva Central, segundo os 
estatutos, se comporia de cinco membros titulares e cinco suplentes, devendo manter ‘o mais rigoroso 
controle político sobre todos os organismos do partidoDULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas 
no Brasil (1900 - 1935). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977. Paulo Sérgio Pinheiro comenta sobre as 
consequências da aceitação das 21 condições impostas pela IC: “A aceitação das 21 condições impõe 
logo de saída uma ruptura, no interior do movimento operário, dos comunistas em relação a seus antigos 
companheiros anarco-sindicalistas. Logo o partido tentará encontrar interlocutores válidos para tentar 
realizar uma política de frente única, não com os anarco-sindicalistas ou outras tendências reformistas, 
mas com os socialistas, então praticamente inexistentes: quase que será necessário ‘criá-los’, para 
poder-lhes dirigir ‘cartas-abertas como na Europa. E, em seguida, aprofundar uma ruptura de uma 
frente única não realizada, para poder seguir novos princípios da frente única nas bases, não mais entre 
organizações, mas no interior do movimento operário ". PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: 
A Revolução Mundial e o Brasil, 1922-1935. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.
107 Segundo Edgard Carone é só em 1926 que essas divergências deixam de ter relevância no debate 
ideológico da esquerda. Já Edgar S. de Decca aponta para o retomo dessa rivalidade em 1928. DECCA, 
Edgar Salvadori de; 1930 - O Silêncio dos Vencidos. São Paulo: Brasiliense, 1986.
108 Há um tumultuoso vaivém de negociações envolvendo Antônio Bernardo Canellas que participa do 
IV Congresso da IC até um parecer afirmativo de Rodolfo Guioldi, delegado comunista desta 
internacional. DULLES, John W.; Anarquistas e Comunistas no Brasil (1900 - 1935). Rio de Janeiro:

anos, onde procuravam-se rumos que definissem uma identidade partidária.

“submissos”, “subordinados” e “servis”, perdendo a liberdade ao obedecerem a 
uma estrutura de poder como o partido107. Mesmo assim, tais divergências foram 
importantes no processo de afirmação ideológica do PCB nos seus primeiros
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Os anos 20 foram conturbados com diversas revoltas tenentistas e civis, 

principalmente no governo Artur Bemardes110. Uma reação direta do governo foi 

a repressão e o fechamento do Partido Comunista Brasileiro que ficou na 

ilegalidade, característica que seria a mais constante em toda a sua trajetória até

Nova Fronteira, 1977; CARONE, Edgard; Classes Sociais e Movimento Operário. São Paulo: Ática, 
1989; CHILCOTE, Ronald H.; Partido Comunista Brasileiro - conflito e integração. Rio de Janeiro: 
Graal, 1982; PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e o Brasil, 1922- 
1935. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.
109 RAMOS, Graciliano; Memórias do Cárcere. Rio de Janeiro, São Paulo: Editora Record, 1996.
110 A Revolta do Forte de Copacabana em 1922, a guerra civil gaúcha de 1923, o levante de São Paulo em 
1924 e o início da caminhada de Prestes em 1925 no Paraná são alguns exemplos.

Na obra Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos podemos acompanhar 

como essa discussão que envolveu diferentes tendências ideológicas de esquerda 

não foi exclusiva dos anos 20 e revelavam um campo de encontro de discursos 

um tanto quanto nebulosos e em formação. As idéias eram recebidas e 

reelaboradas pelos intelectuais que aqui estavam e repassadas, muitas vezes, de 

forma não sistematizada. O uso do saber revolucionário junto a classe operária 

alargava ainda mais as margens de significações que as ideologias podiam 

encorporar. Neste contexto, tanto a polícia quanto os trabalhadores utilizavam-se 

de terminologias de forma arbitrária, para estigmatizar, classificar, incriminar ou 

elogiar seus companheiros:

“Consideravam-nos trotskistas, ofensa ■ máxima imputável a 

qualquer de nós. Sem se examinar idéia ou procedimento conferia-se o 

labéu a torto e a direito, apoiado em motivos frívolos ou sem nenhum 

apoio. Difamavam-se os caracteres arredios, infensos ao barulho, às 

cantigas, às aulas interrompidas, recomeçadas, ao jogo de xadrez; as 

índoles solitárias, propensas à leitura, à divagação, inspiravam 

desconfiança. As palavras tomavam sentidos novos; vagas, imprecisas, 

tinham enorme extensão; aplicadas sem discernimento, produziamenorme 

equívocos.109”
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1945. Neste espaço de vinte e três anos, o PCB teria apenas um outro breve 
período de legalidade em 1927.

Ainda na década de 20 o PCB criou a Juventude Comunista (1924), 
realizou congressos partidários, fundou o Bloco Operário que logo passou a se 
chamar Bloco Operário e Camponês (BOC) com vistas a disputar as eleições. 
Publicava também os periódicos A Classe Operária e A nação.

Edgar Carone identifica uma primeira fase na história do partido que iria 
de 1922 à 1925, marcada pela consolidação interna do partido, por sua aceitação 
na IC e pela repressão policial que o punha na ilegalidade e proibia suas 
publicações. A segunda fase corresponderia aos anos de 1925 à 1927 quando o 
partido procura expandir suas bases nos sindicatos e consolidar sua posição 
externa na sociedade. Essa fase culmina com a organização Federação Sindical 
do Rio de Janeiro, pretendendo realizar a unificação sindical que seria a 
Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT)111. A terceira fase, de 1927 à 
1930, caracterizaria-se pela ampla agitação de massas quando o partido inicia 

frentes políticas e sindicais, além da formação do BOC e da CGT.
Cabe ressaltar ainda que nesta terceira fase, o PCB elaborou uma política 

denominada de 3.a Via, que concedia à pequena burguesia, “nas circunstâncias 
históricas do momento, o papel dinâmico e revolucionário” . Nesse sentido, 
principalmente a partir das reflexões de Otávio Brandão e Astrogildo Pereira, o 
partido vê na aliança com a pequena burguesia uma opção tácita de conseguir 
resultados nas eleições e aguardar que a revolução pequeno-burguesa abrisse 
caminho para a revolução, posterior, mas definitiva do proletariado. Essa linha 
ideológica orientou o partido até 1930, apesar de ter recebido severas críticas da 
IC após seu Sexto Congresso em 1928.

É importante ressaltar aqui a reflexão de Edgar S. de Decca que aponta 
para o ano de 1928 como um momento decisivo para o operariado brasileiro.

111 Nesse período inicia-se uma forte produção da propaganda do PCB com organização de jornais 
destinados aos trabalhadores e possíveis simpatizantes. A partir de l.° de maio de 1925 é publicado o 
jornal A Classe Operária e o jornal A Nação é de 1927, ambos vinculados ao partido.
112 CARONE, Edgard; Classes Sociais e Movimento Operário. São Paulo: Ática, 1989.
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“Como discurso do exercício de poder, a revolução de trinta oculta 

o percurso das classes sociais em conflito não apenas anulando a 

existência de determinados agentes, mas, principalmente, definindo 

enfaticamente, o lugar da história para todos os agentes sociais".

E também:

“Arrancar os dominados do silêncio, significa também entender 

como esse silêncio foi produzido, isto é, como o proletariado foi derrotado 

não só na luta política, mas também suprimido pela visão ideológica 

constituída pelo exercício de dominação"113. .

Nesse momento, segundo o autor, é a classe operária, apoiada no PCB, que 

coloca em pauta e conduz as discussões acerca da necessidade de se articular 

. uma revolução contra o imperialismo, além de ressaltar a importância da figura 

dos “revolucionários” de maneira mais enfática e transformadora. Esses 

revolucionários deveriam ser figuras centrais, sujeitos políticos determinados a 

conduzir a revolução. Esses cidadãos ocupam, portanto, o “lugar” privilegiado do 

debate dirigido pelas tendências que pretendiam organizar e realizar a revolução. 

Luis Carlos Prestes e os “tenentes” procuravam ocupar essa linha de frente. 

Entretanto, após a revolução de trinta, a figura do revolucionário foi sendo 

extinta do imaginário oficial, para cair na ilegalidade e na subversão, tomando-se 

motivo de prisão.

Neste ano persistiam três tendências diferentes que queriam fazer uma 

revolução: o Partido Democrático, os “tenentes" e o Bloco Operário Camponês. 

Todos se colocavam contra o Partido Republicano, avaliado como inimigo 

comum. Porém, o eixo privilegiado da memória da revolução de trinta será a 

oposição “tenentes versus oligarquia”, eixo este criado e foijado pela própria 

vertente burguesa da revolução que, após assumir o poder, opera a exclusão da 

memória histórica da participação das classes trabalhadoras no processo 

revolucionário.

113 DECCA, Edgar Salvadori de; 1930- O Silêncio dos Vencidos. São Paulo: Brasiliense, 1986.
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Porém, segundo De Decca, o PCB - representado pelo BOC - 

participou ativamente do processo revolucionário, organizando e definindo 

rumos para o futuro da política nacional:

114 Idem.
115 “Justamente por transgredir as regras do jogo político, o BOC, indo além da mera atividade 
parlamentar e da luta eleitoral, tornou-se progressivamente um elemento incómodo tanto para o governo

Apesar destas contribuições feitas pelo BOC, a evolução do ideal 

revolucionário operou uma estratégia de resignificação ou seja: a medida que a 

revolução foi sendo conduzida por setores da burguesia, aos poucos foi sendo 

construído um novo inimigo do povo brasileiro: o comunismo, alvo central da 

vigilância policial após 1930115.

11 Sem dúvida alguma, a proposta política do BOC deu substância à 

revolução anti-oligárquica tão genericamente definida desde os 

posicionamentos dos diversos atores políticos, fossem eles 

‘revolucionários ’ ou Partido Democrático. A leitura de revolução do 

BOCpossibilitou a qualificação da luta anti-oligárquica como luta contra 

o domínio dos grandes proprietários de terra, satisfazendo nessa medida 

amplos setores da sociedade que viam no Partido Republicano o 

representante, por excelência, dos ‘latifúndios ’. Produziu, como nenhuma 

outra proposta de revolução, os ‘revolucionários’ como sujeito político 

capaz de levar a cabo a luta contra o domínio dos grandes proprietários. 

Qualificou o conjunto da luta política do período de 1928 como uma 

aliança de classes para a criação do espaço nacional na etapa do 

imperialismo. Por último, deu o acabamento completo à revolução contra 

o fantasma da oligarquia, qualificando-a como uma oposição ao 

feudalismo e ao inimigo estrangeiro (grande capital), banindo do cenário 

da luta de classes, pela ‘debilidade’ da burguesia industrial, o conflito 

fundamental entre o capital e o trabalho.114”
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do Partido Republicano como para as várias tendências políticas da oposição. Esses momentos de 
transgressão às normas do jogo político, tais como a arregimentação do operariado em torno dos 
sindicatos, a defesa intermitente das leis sociais e dos direitos políticos, a criação da Confederação 
Geral do Trabalho, as greves operárias de 1929, fizeram balançar todo o ternário da revolução, 
obrigando as forças políticas a redefinirem suas posições com relação ao proletariado”. Idem.
116 Nesse capítulos nos baseamos nas obras: ALVES, Paulo; A Verdade da Repressão - Práticas Penais e 
outras estratégias na Ordem Republicana (1890 - 1921). São Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997; 
PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e o Brasil, 1922 - 1935. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991; CARONE, Edgard; Classes Sociais e Movimento Operário. São 
Paulo: Ática, 1989; DOPS: a lógica da desconfiança. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de Justiça,

2.3 -A REPRESSÃO POLICIAL E O DEOPS1'6

É consenso na historiografia contemporânea brasileira identificar a 
persistência de práticas políticas autoritárias presentes na Primeira República 
(1889 - 1930) e que sofreram poucas transformações ideológicas após a 
Revolução de 1930. Abandona-se assim a ideia de uma “ruptura” na história que 
demarcaria o “antes” e o “depois”. Mesmo assim, os agentes políticos do 
governo Vargas através de uma propaganda intensiva e projetos educacionais 
voltados para a massa, conseguiram impor o conceito de ruptura à partir da 
Revolução de 30.

De fato, diversos são. os fatores que podem ilustrar esse continuísmo. Por 
exemplo, o papel atribuído às elites - e, particularmente, aos intelectuais - 
enquanto condutores do desenvolvimento da nação. Caberia às elites o papel de 
arautos de um progresso que deveria ser patrocinado pelo Estado e “doado” ao 
povo. Apesar das qualidades nacionais, esta proposta, na versão dos 
revolucionários de 30, não tinha ainda condições de “andar com os próprios pés”. 
Apesar do Estado conduzir esse processo e tomar para si a responsabilidade de 
patfociná-lo, essa concepção já se fazia presente nas elites brasileiras desde, pelo 
menos, a década de 1920.

Não queremos com isso minimizar as transformações que ocorreram após 
a tomada de poder por Getúlio Vargas. Essas foram muitas e intensificaram de 
maneira sistematizada a intervenção do Estado na sociedade. Sinalizamos para o
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mas

individuais de

fato de que diversas concepções autoritárias já se faziam presentes no período 

anterior como, por exemplo, repressão policial ao movimento operário e aos 

grupos de esquerda, a prática de censura à imprensa, o controle dos fluxos 

imigratórios:

Arquivo Público do Estado, 1996; CANCELLI, Elizabeth; O Mundo da Violência: a polícia da era 
Vargas. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1993.
117 PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e o Brasil, 1922 - 1935. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991.

Uma grande mudança ocorreu com o término da ordem escravocrata, ou 

seja, na transição do Império para á República. Durante o Império e antes da 

abolição do trabalho escravo, cabia aos senhores de terra o controle do “mundo 

do trabalho”. Ao Estado cabia apenas proporcionar o amparo político e 

legislativo que garantisse o controle dos escravos. A aristocracia tinha suporte 

para lidar com seus escravos de modo a "forçar o seu trabalho, garantindo a 

produção, ou para reprimir manifestações coletivas- ou

"Não se de esquecer que, durante o governo Artur Bernardes, a 

maior parte dos princípios contidos na legislação trabalhista posterior a 

1930 já havia sido formulada e mesmo consagrada em lei (ainda que de 

insignificante aplicação): definição da jornada de trabalho, 

regulamentação do trabalho feminino, descanso semanal, férias, 

previdência social, justiça do trabalho com participação operária, 

estabilidade e organização social autónoma.

Evidente que tanto em uma violência como na outra - sempre nas 

duas - o regime inaugurado em 1930, nas suas diferentes fases, eleva a 

repressão e o controle a patamares mais desenvolvidos. Não se trata de 

demonstrar uma continuidade simples, mas constatar diversas 

continuidades em ritmos diferentes, contribuindo para explicações mais 
117 completas dos dois períodos" .
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118 CARPI, Lúcia e CAMPOS, Jéssica Moura; Polícia, Ciência e Higiene Social. In: DOPS: a lógica da 
desconfiança. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de Justiça, Arquivo Público do Estado, 1996.
119 Idem.
120 ALVES, Paulo; A Verdade da Repressão - Práticas Penais e outras estratégias na Ordem 
Republicana (1890 - 1921). São Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997.E ainda, podemos mencionar o 
artigo 125 do Código Penal, onde estava previsto a pena de um a três meses para aqueles que 
distribuíssem boletins, panfletos ou outros escritos a mais de quinze pessoas e que incitassem às práticas 
de conspiração, resistência às autoridades ou sedição.

O novo Código Penal que entrou em vigor em 11 de outubro de 1890 

reorganizou o conceito de ordem e dordem fundamentando-se na necessidade de 

garantir a Segurança Nacional. Neste contexto,, os grupos sociais que se 

opusessem à ordem imposta pela República eram enquadrados segundo os 

dispositivos disciplinares. “A legislação penal punia principalmente a resistência 

à autoridade, a vadiagem, as sociedades ‘secretas ’, os ajuntamentos ‘ilícitos ’, as 

sedições e as conspirações”120. Essa legislação do início da República, apesar de 

sofrer modificações posteriores ao longo do período republicano, mantém sua 

tônica principal, resumindo todo o período republicano de 1889 à 1930 e o 

posterior governo de Getúlio Vargas, durante os anos de 1930 à 1945. Podemos 

dizer que esse código simboliza o princípio de organização do corpo social, 

pretendendo excluir qualquer outro tipo de oposição ou contradiscurso de poder. 

Uma de suas funções é bem clara: excluir a crítica e a oposição política as elites

“Caberá então ao Estado regulamentar e enquadrar o ‘mundo do 

trabalho ’ e do ‘não trabalho ’, ‘os bons e os maus cidadãos Precisará 

para isso adaptar as instituições jurídicas e policiais a esta nova 

realidade - a de um mercado de trabalho formalmente livre, dirigindo-se 

para as cidades”11 .

1 1 o 

contestação ao trabalho compulsório” . Para isso, os senhores contratavam os 

capitães-do-mato ou, em casos mais graves, requisitavam o exército.

Com a proclamação da República, o Estado passou a monopolizar os 

mecanismos de controle do corpo social, elaborando leis e zelando por sua 

obediência.
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121 Como caracterizar um “ajuntamento ilícito”? Ilícito é um elemento normativo da lei que diminui a 
segurança jurídica pois permite valoraçâo. Um ajuntamento ilícito caracteriza, portanto, um grupo de 
pessoas que estão reunidas por motivos não permitidos por leis, mas não indica quais são esses motivos. 
Cabe aos agentes policiais decidir a qualidade dos ajuntamentos,'e ponderar sobre os seus motivos. E a 
prática policial que irá selecionar os ajuntamentos proibidos de crítica ou oposição ao regime, ficando a 
cargo dos critérios e do arbítrio policial decidir a necessidade de intervenção ou não.
122 “Caminhando junto com a meta de profissionalização da polícia, apresentava-se uma outra 
necessidade, a de conhecer e mapear a sociedade sobre a qual se dava sua ação. E dentro dessa lógica 
que se compreende a criação do Serviço Médico Legal, do Gabinete de Identificação e Estatística e do 
Gabinete de Investigações e Capturas. As investigações e as ações policiais ganhavam assim um caráter 
científico que legitimava, juntamente com as intervenções do judiciário, a atuação policial e o emprego 
da violência no sentido de garantir a ordem". CARPI, Lúcia e CAMPOS, Jéssica Moura; Polícia, 
Ciência e Higiene Social. In: DOPS: a lógica da desconfiança. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de 
Justiça, Arquivo Público do Estado, 1996.
123 Sobre o assunto ver: PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e o 
Brasil, 1922 -1935. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

do poder. É, na sua essência, autoritário, além de ser uma construção 
anfibológica, pois permite mais de um sentido interpretativo, dando margens a 
arbitrariedades na ação judicial e policial121.

A Polícia Civil do Distrito Federal será a primeira a realizar mudanças, no 
início do século XX, para se adaptar às novas necessidades de segurança social. 
O número de delegacias aumentaram, assim como o efetivo policial. Ao mesmo 
tempo irá ocorrer a profissionalização da instituição com a possibilidade de uma 
“carreira policial” graças a criação de um Escola de Polícia, surgindo os 
primeiros cargos remunerados. Além disso serão criados órgãos especializados 
como: Gabinete de Identificação e Estatística, o Serviço Médico-Legal e o 
Gabinete de Investigações e Capturas, imprimindo um caráter científico a 
atuação policial .

Essa polícia, apesar de se revestir de um aparato legal e científico, será 
caracterizada pela arbitrariedade, racismo e autonomia punitiva. A partir dos 
primeiros anos do século XX, a polícia irá reprimir as agitações populares de 
forma grosseira e com “infinita brutalidade” . Anarquistas serão presos sem 
processo legal, por tempo indeterminado - ou determinado apenas pela polícia e 
não por tribunais - e com aplicação de punições corporais. Será comum a prática 
da blitz policial nos bairros populares, sem mandato oficial e motivo concreto ou 
emergencial. O motivo será a “prevenção ao crime”. Prevenção esta que irá 
caracterizar a trajetória repressiva dá polícia ao longo do século, prestando-se
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como

ou

como justificativa autoritária, ou “uma das dissimulações que o discurso do 

Poder durante todo o tempo apresenta para essas práticas”™.

Outra prática comum utilizada pela polícia foi a do desterro, deportando 

indiferentemente presos comuns (roubo, furto, vadiagem, etc) e presos por idéias 

políticas, para regiões inóspitas do país, como por exemplo a selva amazônica. 

Os sucessivos estados de sítio decretados no país serviam de justificativa para a 

impunidade e arbitrariedade da conduta policial125. Nos anos de 1904 e 1910 foi 

realizado uma extensa “higienização” das ruas da cidade do Rio de Janeiro, 

deportando todo tipo de indigentes aleatoriamente classificados 

“revolucionários” ou “indesejáveis”, “mas nada apurado em inquérito ou 

processo regular, nem ao menos eram ouvidos por alguma autoridade capaz de 

sabiamente julgá-los merecedores de tamanho castigo, sendo que muitos tiveram 

até o sacrifício da própria vida” .

Com a criação da Polícia Política em 1924, especializada em crimes 

políticos, a autonomia das autoridades policiais ganham ainda mais força diante 

do número, cada vez maior, de greves e agitações populares. Prende-se por 

decisão própria, como também decidi-se sobre a liberdade dos presos, indicando 

quem deve ser solto e quem deve continuar preso.

124 Idem. Também Paulo Alves descreve essa mesma ilegalidade na vigilância dos setores mais pobres: 
“Não havia nenhuma garantia da inviolabilidade dos domicílios das pessoas. Embora o artigo 196, do 
Código Penal, previsse penas para quem violasse as dependências dos domicílios, com prisão celular de 
dois a seis meses, isso não impediu que a polícia mantivesse permanente presença e olhar vigilante sobre 
as casas dos moradores pobres. (...) A policia, nas diligências que realizava, tinha por norma vasculhar 
os lugares públicos e as habitações onde geralmente era possível encontrar os contraventores, os vadios 
e os marginais. Os bares, as pensões e outros estabelecimentos semelhantes eram frequentados pela 
polícia, pois ali circulavam os suspeitos e os ‘desordeiros ALVES, Paulo; A Verdade da Repressão - 
Práticas Penais e outras estratégias na Ordem Republicana (1890 — 1921). São Paulo: Editora Arte &

' Ciência, 1997.
125 Porém, não era só durante o estado de sítio que reinava a arbitrariedade das prisões, conforme discurso 
de Rui Barbosa: “ 'Não é possível que a prisão ou o desterro decretados durante o estado de sítio, 
subsistam depois de terminado o estado de sítio. Se esta anormalidade fosse concebível, as prisões e os 
desterros decretados no decurso do estado de sítio teriam que perdurar indefinidamente, enquanto as 
paixões políticas da administração ou do Congresso exigissem m. Citado em: PINHEIRO, Paulo Sérgio; 
Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e o Brasil, 1922 - 1935. São Paulo: Companhia das Letras, 
1991.
126 Citado por Paulo Sérgio Pinheiro, idem. Ainda, segundo o autor, a polícia valia-se de adjetivos para 
qualificar os presos como se a simples qualificação subjetiva de uma pessoa servisse de motivo de prisão: 
“Essa abundância de informações visava simplesmente mascarar a total ausência de legalidade nos 
embarques. Como se á própria reiteração incantatória das culpas tivesse o efeito de servir de 
condenação judicial”:
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a

127 ALVES, Paulo; A Verdade da Repressão - Práticas Penais e outras estratégias na Ordem 
Republicana (1890 -1921). São Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997.
128 ALVES, Paulo; A Verdade da Repressão - Práticas Penais e outras estratégias na Ordem 
Republicana (1890 - 1921). São Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997.

A repressão policial tinha suas lógicas particulares. O estado de sítio 
servia de argumento para grande parte do discurso policial. Após o levante de 
julho de 1924 dos tenentes em São Paulo, a polícia utiliza-se do pretexto do 
estado de sítio declarado por sessenta dias após a revolta para invadir as sedes 
das associações operárias e destruir tudo o que havia por ali. O grémio de 
operários em indústrias têxteis que estava se organizando e o grémio do 
sapateiros já bem organizado foram fechados nas diligências policiais. Valeu-se o 
governo assim de uma revolta, que não foi feita pelos operários, para retaliar suas 
organizações de classe.

Já a história da repressão aos estrangeiros pode ser acompanhada pelas leis 
criadas para a expulsão desses “subversivos”. Ela aconteceu principalmente por 
serem estes imigrantes portadores de ideais anarquistas, socialistas e marxistas e 
exerceram assim, uma influência de politização do meio operário o que poderia 
causar posições contrárias a ordem estabelecida. Estamos aqui nos fundamentos 
do Código Penal de 1890, citado acima, que punia por prevenção “os 

1 77 **ajuntamentos ‘ilícitos as sedições e as conspirações”
No Congresso Nacional de 1894 já circulavam idéias para a criação de 

uma lei que fosse específica para os estrangeiros. Foi então elaborado um projeto, 
0 109/B, com a finalidade de expulsar do território nacional o estrangeiro que 

“apresentasse conduta suspeita e pudesse comprometer a ordem e 
tranquilidade públicas”™.

Com as greves de 1906, o Congresso brasileiro retomou um antigo projeto 
de 1903 que estava arquivado referente à expulsão dos estrangeiros do território 
nacional. Assim, em 1907 foi aprovada a lei “Adolfo Gordo” que continha, entre 
outros, os seguintes artigos:
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Essa lei tomava legal a expulsão dos estrangeiros, na sua maioria líderes 

do movimento sindical, de forma simplificada e vaga como o era a prática 

policial pois, definindo como crime “comprometer a segurança nacional ou a 

tranquilidade pública" abriu-se um amplo leque de arbitrariedade para ação 

repressiva. A sua consequência imediata foi a expulsão de diversos estrangeiros 

do país e uma reação do movimento operário que organizou várias greves na 

cidade de São Paulo protestando contra esta lei ..

Com os movimentos grevistas de 1917 à 1921, mais duas leis referentes 

aos estrangeiros serão sancionadas. Foram elas: a lei n.° 4.247 de 6 de janeiro de 

1921 e a lei n.° 4.269 (também conhecida como “lei celerada”) de 17 do mesmo 

mês. As duas leis possuíam alguns atenuantes (por exemplo não poderia ser 

expulso aquele estrangeiro que não possuísse ficha na polícia) e outros 

agravantes da situação do estrangeiro (por exemplo a ampliação de 2 para 5 anos 

o período de residência necessário para valer como atenuante de uma expulsão). 

Porém, introduzia a repressão a qualquer meio de publicidade utilizado pelos 

estrangeiros e a proibição de associações operárias que tivessem como finalidade 

ações clandestinas contra a ordem pública131. Foram assim deportados mais de

“Artigo 1-0 estrangeiro que por qualquer motivo comprometer a 

segurança nacional ou a tranquilidade pública, pode ser expulso de parte 

ou de todo o território nacional. (...)

Artigo 9-0 estrangeiro que regressar ao território de onde tiver sido 

expulso, será punido com a pena de um a três anos de prisão, em processo 

preparado e julgado pelo juiz Seccional e, depois de cumprida a pena, 

novamente expulso."

129 Citado por Paulo Alves, idem.
130 Por exemplo, a Confederação Operária Brasileira organizou comícios e concentrações públicas em 
protesto contra a lei. Isso foi o suficiente para a polícia alegar concentração de pessoas nas vias públicas e 
a organização de tumulto para proibir a passeata e prender diversos de seus líderes. ALVES, Paulo; A 
Verdade da Repressão - Práticas Penais e outras estratégias na Ordem Republicana (1890 - 1921). São 
Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997.
131 Da lei n.° 4.269: “Artigo í - Provocar diretamente, por escrito ou qualquer outro meio de 
publicidade, ou verbalmente em reuniões realizadas nas ruas, tetros, clubes, sedes de associação ou
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quaisquer lugares públicos ou franqueados ao público, a prática de crimes tais como dano, depredação, 
. incêndio, homicídio, com fim de subverter a atual organização social: Pena - prisão celular por um a 

quatro anos. (...) Artigo 12 - O governo poderá ordenar o fechamento por tempo indeterminado, de 
associações, sindicatos e sociedades civis, quando incorram em atos nocivos ao bem público”.
132 PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e o Brasil, 1922 - 1935. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991.
133 “O mais importante não era chegar a concluir se o suspeito seria mesmo culpado ou não. O mais 
importante era deter o suspeito, impedir que viesse a ‘cometer crime’. Nesse sentido, a vigilância 
constante passava a ser fator essencial na prática do controle social. Enquanto se observava o suspeito, 
ele estava ‘sob controle ’, e a repressão ao ‘indesejável' poderia ser feita instantaneamente. Isto quer 
dizer que através da observação e vigilância estabelecia-se o controle social, porque o suspeito poderia 
ser detido ou preso a qualquer momento, bastando que a polícia achasse que deveria recolhê-lo”. 
PERAZZO, Priscila Ferreira; O Perigo Alemão e a Repressão Policial no Estado Novo. São Paulo: 
Arquivo do Estado, 1999.

150 pessoas acusadas de “práticas subversivas” durante o governo de Epitácio 
Pessoa, caracterizando uma intensa repressão à divulgação de idéias e aos seus 
produtores intelectuais.

O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) foi criado em 1924 
em São Paulo. Tinha como atividade cuidar da vigilância sobre os agitadores, 
sobre as agremiações e sociedades operárias, contra agitações ou manifestações 
do anarquismo e os “indesejáveis” operários e agitadores estrangeiros. Sua 
principal função era a identificação dos suspeitos, principalmente no meio 
operário. É assim que em 1928: “a Secretária de Justiça e Segurança Pública em 
São Paulo afirmava que o DOPS já havia conseguido identificar 102 654 dos 
300 mil operários do Estado”'32. Essa identificação como “medida preventiva” 
das atitudes cotidianas e ações comprometedoras dos cidadãos - na visão policial 
- servia como “prova do crime” caso o indivíduo viesse a ser detido pela 
polícia133.

Da mesma forma que se vigiava preventivamente, organizando sob a ótica 
policial prontuários com informações que comprometessem o suspeito, realizava- 
se também a “prisão preventiva” como prática de saneamento do “perigo a 
estabilidade da nação”. Assim a polícia se antecipava ao crime como que se 
auto-atribuindo poderes sobrenaturais ou divinatórios. Heinrich Himmler, chefe 
da polícia secreta do Reich, sinalizava para a limitação ‘da lei escrita e apelava 
para as leis “do espírito e da inteligência” para serem utilizadas nos
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Outro aspecto das estratégias policias relativas a repressão era a utilização 

de espiões à paisana, informantes ou os “secretas”, como eram chamados, na 

vigilância do operariado e dos grupos de intelectuais ligados ao Partido 

Comunista ou ao movimento anarquista. Esses investigadores, funcionando junto 

ao Gabinete de Investigações, deveriam fiscalizar a movimentação das estações 

de trem e outros lugares de trânsito de pessoas, convencer indivíduos convidados 

a comparecer diante das autoridades policiais, denunciar anarquistas e operários 

suspeitos de organizar greves ou manifestações públicas e, principalmente, de 

informar tudo o que viam e ouviam nas reuniões, assembléias ou conversas de 

ruas do que ocorria e estava para ocorrer com relação ao movimento operário. 

Tal vigilância “panóptica” tinha a intenção de localizar os líderes políticos, os 

agitadores e militantes responsáveis pelo controle e organização do o movimento 

operário, assim como identificar aqueles que seriam os mentores intelectuais do 

processo de difusão ideológica do “credo vermelho” ou de qualquer outra 

doutrina “subversiva” e “exótica”.

Os “secretas” geralmente eram contraventores que negociavam a sua 

liberdade em troca de serviços prestados à polícia. A resistência, por sua vez,

“Os sucessivos decretos e leis de expulsão e de repressão ao 

anarquismo, facilitados pelas declarações de estado de sítio, validando o 

arbítrio regular da polícia, constituíram aos poucos, durante a Primeira 

República, um‘regime de exceção legal” .

134 Posteriormente, o governo varguista teve na Gestapo o seu modelo de inspiração para organização, 
policial.
135 Paulo S. Pinheiro desenvolve o assunto principalmente no capítulo intitulado “O Grande Medo” In: 
PINHEIRO, Paulo Sérgio; Estratégias da Ilusão: A Revolução Mundial e o Brasil, 1922 - 1935. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991; grifo nosso.

se baseava najulgamentos134. Essa autonomia que não se baseava na legalidade e 

constitucionalidade de um regime democrático, e sim no arbítrio pessoal, foi 

efetivada no Brasil com as diversas “leis de exceção. Sobre esta questão Paulo 

Sérgio Pinheiro tece o seguinte comentário:
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sabia da existência desses “traidores” identificados como agentes desagregadores 

e sabotadores do movimento operário.

Podemos ter uma imagem destes agentes policiais em um trecho da obra 

Parque Industrial? de Patrícia Galvão, escrita sob o pseudónimo de Mara Lobo 

em 1933:

- Idiota! Uma criança revoltar uma multidão!

- Foi ela!

Dentro desta estratégia policial, havia momentos em que a polícia 

acreditava obter maior resultado se os “secretas” revelassem a sua presença para 

os trabalhadores caracterizando, portanto, a presença lado a lado do olhar 

vigilante das autoridades policiais para com os operários. Desta forma pretendia- 
1 *2*7

se infundir o medo e inibir as ações mais radicais destes trabalhadores .

Não era só através do medo que se pretendia impor a ordem. Divulgando 

um constante clima de instabilidade e insegurança social, a polícia legitimava 

suas constantes intervenções e atitudes arbitrárias em nome da segurança 

nacional, estando ou não o país em estado de sítio. A partir de 1930, esta polícia 

irá se especializar ainda mais e o projeto político do Estado para esse setor,

136 LOBO, Mara (Patrícia Galvão); Parque Industrial. São Paulo, Editora Alternativa Ltda, s.d. (©1933).
137 Sobre o assunto o tema dos “secretas” nas estratégias de vigilância da polícia ver: ALVES, Paulo; A 
Verdade da Repressão - Práticas Penais e outras estratégias na Ordem Republicana (1890 - 1921). São 
Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997.

Pega nervosamente os dez mil réis que o inspetor lhe joga. Comprará um 

presente para reatar com Otávia. Não se encontram há um mês.” (...)

“A polícia investiga. No gabinete entre secretas, estão 

alguns vendidos. Pepe aproxima-se

- O senhor me prometeu que dava mais.

- Você não adiantou nada. Diga quem começou... Os nomes...

- Já disse. A Rosinha Lituana... Ela que falava em todas as 

reuniões...
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138 CANCELLI, Elizabeth; O Mundo da Violência: a polícia da era Vargas. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 1993.
139 “Era próprio do terror e da polícia a implementação de uma espécie de estado dual, dividido em duas 

facetas: a normativa e a de prerrogativas. O estado normativo estava representado pelas atividades do 
governo que transcorriam de acordo com as normas e a ordem legal, como se expressavam os estatutos, 
as decisões das cortes e as várias agências administrativas. O estado de prerrogativas era representado 
pelo círculo do poder e pela polícia, em uma esfera inatingível pela leí". CANCELLI, Elizabeth; O 
Mundo da Violência: a polícia da era Vargas. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1993.

previu, segundo Elizabeth Cancelli “a existência de um aparato policial capaz de 

exercer o controle social, disciplinar o dia-a-dia dos trabalhadores e da 

sociedade como um todo e, ainda, negar a individualidade dos homens a partir 

do estabelecimento de parâmetros comuns de comportamento e sentimento”138.

A autora ainda indica que esta polícia, que valia-se de medidas extralegais 

como a prisão para averiguação de elementos considerados subversivos, passa a 

utilizar-se de medidas ilegais como a manutenção de prisioneiros que já haviam 

cumprido a pena determinada por lei. A autora identifica nestas práticas uma 
1 TO“esfera inatingível pela ler .

Sobre esse assunto podemos citar o caso da escritora, pintora e militante 

Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagú que foi presa pois, segundo a polícia, 

estava distribuindo panfletos subversivos no Bosque da Saúde em São Paulo. 

Devido a este fato e a uma extensa lista de antecedentes criminosos que a polícia 

preventiva atribuía a escritora, Pagú foi levada a Delegacia e presa no dia vinte e 

três de janeiro de 1933.

Identificado o suspeito, era prática policial realizar uma “batida” na 

residência do detido com o objetivo de confiscar provas comprometedoras do 

crime político. Tal procedimento era detalhadamente relatados nos “Autos de 

Busca e Apreensão” e anexados aos prontuários pelos investigadores, oferecendo 

às autoridades argumentos para a acusação. No caso dos intelectuais, fossem eles 

anónimos ou reconhecidos, o olhar do investigador se fazia para um tipo de 

prova específica: seus escritos e os livros que possuía. Daí o risco das idéias 

levarem os intelectuais as grades das prisões. Podemos acompanhar na inspeção 

realizada na casa de Patrícia Galvão a descrição de uma lista com 62 livros, entre 

eles Cacau de Jorge Amado; O Homem e o Cavalo de Oswald de Andrade; Dez
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dias que abalaram o mundo de John Reed; La organizacion agraria en Rusia de 

Y. Yakoliev; além de várias revistas, bilhetes, um mimeógrafo, jornais, selos, 
,140etc .

140 Auto de Exibição e Apreensão, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 23/01/1936, Fl. 16,17, 18; In: 
Pront. 1053- Patrícia Galvão - DEOPS / AESP. Ver anexo com lista de livros apreendidos pela polícia.
141 Declaração de Patrícia Galvão para Alexandre Delfino, Juiz de Direito Commissário para Inquirição 
de Presos Políticos, São Paulo, 04/02/1936, Fl. 110, 111, 112; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão - DEOPS 
/AESP.
142 Idem.
143 Informação sobre Patrícia Galvão N° 169/82 - EJO, S.C.A., Arquivo Geral, Departamento Estadual de 
Ordem Política e Social, São Paulo, 27/04/1982; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão - DEOPS / AESP.
144 Sentença de absolvição (cópia) de Patrícia Galvão proferida por Bruno Barbosa, Juiz Federal, São 
Paulo, 20/03/1936, Fl. 80 à 89; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão - DEOPS / AESP.

“Em qualquer assumpto, é livre a manifestação do pensamento, sem 

dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer, 

nos casos e pela forma que a lei determinar ... Não será, porem, tolerada

Podemos acompanhar no prontuário de Patrícia Galvão a autonomia 

autodidata da polícia. Foi proferida uma sentença de absolvição pelo Juiz Federal 

Bruno Barbosa em relação ao “crime” de Pagú144. O juiz absolveu-a, alegando 

falhas no flagrante pois os policiais que o efetuaram, haviam prestado 

depoimentos diferentes e contraditórios, invalidando assim o ato flagrante. O juiz 

alega que para casos como este deveria-se primeiro mudar a constituição, 

principalmente o art. 113, n° 9 que expressava:

Patrícia Galvão, segundo a documentação, argumentou junto ao Juiz de 

Direito141 que não havia sido presa em flagrante visto não estar portando 

panfletos: estes, na verdade, estavam no chão e bem longe dela. No mesmo 

documento Pagú denuncia agressões físicas praticadas por funcionários da 

delegacia onde havia sido “esbofeteada pelo inspector Apolonio” e que “o 

inspector Apolonio, quando esteve só com a declarante, affirmou que iria fazer 

tudo para desmoraliza-la”™2.

Após este tratamento típico de “cortesia” policial, Pagú foi presa e 

condenada a 2 anos e 2 meses de prisão celular pelo Supremo Tribunal 

Federal143.
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A polícia acusa Pagú por seus antecedentes e conclui:

“Ora, se a mesma sentença absolutória considera perigosa à ordem 

social a atuação de Patrícia Galvão, esta Delegacia que é, precisamente, 

de Ordem Social, não pode conformar-se em ver em liberdade essa

“Sou de opinião não seja Patrícia Galvão posta em liberdade, até, 

pelo menos, enquanto perdurar no País o estado de sítio"14 .

145 Idem.
146 Relatório do Delegado de Ordem Social para o Superintendente de Ordem Política e Social, Delegacia 
de Ordem Política e Social, São Paulo, 23/03/1936, Fl. 36, 37, Doc. 32; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão 
-DEOPS/AESP.
147 Idem.

a propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a 

ordem política ou social"14 .

Depois, continua o juiz, deveria-se mudar também as leis processuais “no 

que toca a formalidades e cautelas de defesa de modo a poderem os juizes 

condenar pela só convicção íntima".

Segundo o juiz, na forma em que estavam as leis e da maneira como 

havia sido realizado o flagrante, ele não poderia condená-la, sobretudo porque a 

ré não praticou propaganda uma vez que as “provas” do crime estavam na casa 

da acusada e ali elas não podiam difundir, propagar, divulgar idéias subversivas, 

não sendo portanto caracterizado o ato da propaganda. Baseado nestas reflexões 

o juiz absolveu Patrícia Galvão. Porém fica claro o desejo do juiz de obter maior 

autonomia e subjetividade quanto aos procedimentos legais de julgamento, 

desejando “condenar pela só convicção íntima".

Mas, se os tribunais ainda não possuíam tanta autonomia assim, a polícia 

resolvia o problema sem delongas, julgando que Pagú não deveria ser solta. É o 

que observamos num relatório do Delegado de Ordem Política e Social146, escrito 

três dias depois de proferida a sentença, onde se afirma:
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Em outro documento, provavelmente do mesmo Delegado de Ordem 

Política e Social, podemos observar como foi construída a argumentação de que 

Pagú, por prevenção, deveria continuar presa uma vez que, se a polícia a soltasse 

- levando em consideração o caráter de Pagú - esta mal colocaria os pés na rua e 

seria presa novamente:

comunista, cujas atitudes, em tempos normais ou anormais devem ser 

vigiadas pela Polícia. Considerando, finalmente, que o Pais continua 

ainda em estado de sítio, e, atendendo-se ao fato de perdurarem ainda os 

motivos que nos levaram a levar a efeito a sua detenção, sou de opinião 

que continue ainda em custódia a comunista Patrícia Galvão”.

148 Oficio (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Superintendente de Ordem Política e Social, 
Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 23/03/1936, Fl. 32, Doc. 30; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão - 
DEOPS/AESP.
149 John W. Dulles citado por: CANCELLI, Elizabeth; O Mundo da Violência: a polícia da era Vargas. 
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1993.

“Como medida meramente policial, que é o que interessa a esta 

Delegacia, entendo dever continuar presa essa comunista. Isso não é um 

desrespeito ao ilustre Magistrado que a absolveu. E uma prevenção. E 

como se fosse Patrícia Galvão solta por efeito da sentença absolutória, e, 

de novo fosse detida por efeito de achar-se o Pais em estado de sitio”148.

E assim aconteceu: Patrícia Galvão continuou presa.

A nova polícia da era Vargas era ainda mais centralizada, mais 

especializada e, cada vez mais, arbitrária em suas ações. A Intentona Comunista 

de 1935 e depois a implantação do Estado Novo em 1937 marcam um 

endurecimento na conduta policial que já vinha sendo preparada desde 1930. 

Assim, logo nos primeiros meses deste ano, os interventores policiais “não 

davam tréguas ao comunismo, reprimindo-o com maior energia do que o 

governo de Washington Luís"149. Em 1932 o chefe de polícia de São Paulo, 

Danton Coelho, já havia substituído “quase todos os chefes de polícia do interior
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“Em 1934, o governo de Getúlio Vargas implementou a maior 

reestruturação policial jamais vista. Foi a assinatura do decreto 24 531, 

de 2 de julho de 1934, com cerca de 500 páginas, detalhando desde as 

atribuições de um simples porteiro do prédio da Polícia do Distrito 

Federal, até a maneira pela qual deveria ser feito o esquadrinhamento da 

cidade do Rio de Janeiro para a distribuição dos seus trinta distritos 

policiais e da garantia de um controle total do espaço urbano, as bases 

sob as quais se erguiam a carreira policial e o poder de decisão da Chefia 

de Policia”'5'.

150 CANCELLI, Elizabeth; 0 Mundo da Violência: a polícia da era Vargas. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 1993.
151 Idem.

do estado, bem como a chefia da guarda-civiF'5Q. Finalmente, em 1934, a polícia 

do Distrito Federal realizou uma reestruturação que seria estendida para todo o 

país:
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3-0 RISCO DAS IDÉIAS E AS GRADES DA PRISÃO - O
CIRCUITO CULTURAL CLANDESTINO

“A cultura escrita é inseparável dos gestos violentos que a 
reprimem. Antes mesmo que fosse reconhecido o direito do autor sobre 

sua obra, a primeira afirmação de sua identidade esteve ligada à 
censura e à interdição dos textos tidos como subversivos pelas 

autoridades religiosas ou políticas. Esta ‘apropriação penal' dos 
discursos, segundo a expressão de Michel Foucault, justificou por muito 

tempo a destruição dos livros e a condenação de seus autores, editores 
ou leitores. As perseguições são como que o reverso das proteções, 

privilégios, recompensas ou pensões concedidas pelos poderes 
eclesiásticos e pelos príncipes. O espetáculo público do castigo inverte a 

cena da dedicatória. A fogueira em que são lançados os maus livros 
constitui a figura invertida da biblioteca encarregada de proteger e 

preservar o património textual. Dos autos-de-fé da Inquisição às obras 
queimadas pelos nazis, a pulsão de destruição obcecou por muito tempo 
os poderes opressores que, destruindo os livros e, com frequência, seus 

autores, pensavam erradicar para sempre suas idéias. A força do escrito 
é de ter tornado tragicamente derrisória esta negra vontade”'52.

152 CHARTIER, Roger; A Aventura do Livro: do leitor ao navegador. São Paulo, Fundação Editora da 
UNESP, 1998.
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3.1. - OS INTELECTUAIS ANONIMOS

as

Perfis distintos nos colocam diante de grupos de intelectuais diferenciados 

por sua atuação política e cultural na sociedade dos anos 30 e 40. Entre estes 

estão aqueles que denominamos de “intelectuais anónimos” identificados como 

um grupo específico - com características e atribuições particulares - fazendo 

parte de um outro circuito de circulação cultural, mais próximo ao cidadão 

comum, ou seja, daquele que não faz parte da elite económica e social e nem 

participa das esferas do poder.

A característica básica que define os intelectuais anónimos é a qualidade 

de sua produção que, além de expressar uma resistência crítica ao regime de 

Getúlio Vargas, tem por fim surtir um efeito imediato, não comercial e 

duradouro, como são as obras que possuem o Copyright. Daí serem 

característicos os panfletos, os artigos de jornais ou pequenos livros de 

propaganda ideológica como tipologia geral de produção deste grupo. Além 

disso, podemos mencionar reuniões de sindicato, reuniões clandestinas, palestras 

e organização de greves como uma forma de produção não material da 

resistência.

Uma das particularidades que dá força a esse grupo formado por 

“intelectuais anónimos” seria a sua própria condição de “desconhecidos” que se 

comunicam com um público. Como sua produção não possuía, na maioria das 

vezes, assinatura (ou a assinatura não se prestava como referência sobre quem 

produziu o ), ela era vaga, obscura e instituía um espaço da “subversão oculta”, 

ou seja: a subversão organizada por um corpo de idéias sem materialização 

específica nesse ou naquele indivíduo. O intelectual surgia como sendo uma 

pessoa indeterminada, como uma idéia solta no ar, ou melhor, como uma 

representação. É a representação do intelectual com seu poder de força em 

transmitir idéias e seduzir, de legitimar e promover a sedição que se encontrava 

no imaginário da época como um “perigo a ser combatido'". Esse intelectual se
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153 É interessante como a imagem de Luís Carlos Prestes é manipulada nestes dois sentidos, dependendo 
de seus divulgadores.

fazia presente, ainda que de forma diluída, disfarçada, nas reuniões secretas, nas 

greves, nos panfletos e jornais subversivos, sempre furtivo, identificado como 

sendo o seu mentor. Mesmo que estivessem presentes intelectuais organizando 

estas ações da resistência (o que de fato acontecia), a representação que se fazia 

deles extrapolava a sua materialidade. Assim o intelectual anónimo conjuga-se 

com a imagem do líder visto como aquele que guia, ensina ou aconselha.

Podemos perceber como a imagem de um mestre por trás das 

manifestações de crítica sociais fomenta o mito do intelectual revolucionário. 

Esta construção pode ser utilizada pela resistência para justificar e denunciar um 

suposto culpado, porém não identificado, que difundia as idéias “extremistas”, 

amenizando a culpa dos demais. Por outro lado, a polícia se valia desta imagem 

como alerta para o perigo da propagação de conceitos “subversivos” através dos 

livros perigosos, de panfletos ou jornais justificando a prisão de todos aqueles 

que estavam envolvidos com a produção, divulgação e propagação de idéias. 

Para ela, já que havia uma subversão sem “o” culpado, ela o substituía por 

culpados.

Em toda representação, sua apropriação se presta para uma manipulação 

diferenciada por diversos grupos. Com relação ao intelectual temos, de um lado, 

a ordem (no papel da polícia política) manipulando esta imagem do 

revolucionário como perigoso, sedutor, mentiroso e maldoso e, de outro, a 

resistência (no papel dos comunistas) atribuindo a essa figura a força da justiça, a 

liberdade, a coragem e compreensão das necessidades dos pobres .

Segundo Baczko:

“Exercer um poder simbólico não consiste meramente em 

acrescentar o ilusório a uma potência “real”, mas sim em duplicar e
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a

Nesta passagem Baczko identifica o poder simbólico, como sendo aquele 

que lida com imagens e representações, como uma forma de dominação que se 

institui apossando-se dos símbolos e mantendo-se de acordo com a maneira como 

ordena os seus sentidos. E assim que a polícia se apropria da imagem do 

intelectual para efetivar sua ação repressiva, punindo os responsáveis pela 

produção de idéias “perigosas”. Ao mesmo tempo, os comunistas também se 

arrogam desta imagem que lhes abre um espaço de fuga e de ocultamento, 

instaurando um elemento de negociação com as forças da repressão.

Ainda seguindo as reflexões de Baczko acerca do imaginário social, 

enfatizamos o quanto este colabora para designar uma identidade, delimitar o seu 

território e suas relações com o meio ambiente, designando o “outro”. É neste 

processo que se formam as imagens do inimigo e dos aliados, representações 

reguladoras dos mitos políticos.

154 BACZKO, Bronislazw; Imaginação Social. In: ROMANO, Ruggiero (DirJ; Enciclopédia Einaudi. 
Lisboa, Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 5.° vol., 1985; p. 299.
155 ídem, p. 309.

reforçar a dominação efetiva pela apropriação dos símbolos e garantir a 

obediência pela conjugação das relações de sentido e poder io"'5Á.

Nesta passagem podemos perceber como, para o autor, o imagináriof 

manipulado colabora para a criação de uma espécie de “burocracia das 

representações sociais”, ou o que ele chama “guardiões", "gestores" ou 

simplesmente de “o seu pessoal".

ou o

e consolidado"O imaginário social elaborado e consolidado por uma 

coletividade é uma das respostas que esta dá aos seus conflitos, divisões e 

violências reais ou potenciais. Todas as coletividades tem os seus modos 

de funcionamento específicos a este tipo de representação. 

Nomeadamente, elaboram os meios da sua difusão e formam os seus 

guardiães e gestores, em suma, o seu ‘pessoal”'55.
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como

Estes e outros “atores sociais” que estavam presentes na Era Vargas 
travaram uma verdadeira luta no campo das idéias cujos avanços e recuos eram 
fruto de negociações políticas com o poder. Como diz Lefort156, o poder cria suas 
representações e, essas próprias representações, por sua vez, exercem um poder. 
As representações, portanto, não devem ser vistas como algo que é estático, mas 
sim dinâmico socialmente.

Baczko levanta a questão de como, na formação do imaginário, tomam-se 
presentes as tensões existentes no social de tal forma que ele deve ser visto como 
sendo também uma resposta as clivagens sociais. Assim, a dinâmica das 
representações depende de dispositivos imaginários que, além de ordenadores e 
modeladores de comportamento, são também canalizadores de energia. Eles 
asseguram a um determinado grupo social um esquema coletivo de formas 
interpretativas das experiências individuais. Assim, o imaginário ao mesmo 
tempo em que informa sobre a realidade, constitui-se num apelo a ação, gerando 
comportamentos e alimentando mitos, sendo, enfim, uma eficiente arma de 
controle.

É sob este viés que avaliamos o papel exercido pelo intelectual anónimo 
que, não só produz e põe em movimento um conhecimento, mas também como 
aquele que orienta e indica formas de aplicação desse conhecimento para ações 
sociais trabalhando com conteúdos imaginários e tomando-se um “canalizador de 
energias”. Daí as greves, reivindicações trabalhistas, manifestações de rua, etc, 
podem ser vistas como ações políticas da resistência mas que, anteriormente, em 
um espaço da “conspiração intelectual”, poderiam ter sido elaboradas, sugeridas, 
fomentadas, por aqueles que chamamos de intelectuais.

Esses “atores” podem ser vistos como a polícia (guardiões), o 
Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP (aqueles que elaboram os meios 
de difusão da ideologia do governo) ou, por outro lado, os agitadores comunistas 
que realizavam a propaganda e os intelectuais anónimos que geriam o capital 
simbólico da resistência.

156 LEFORT, Claude; Invenção Democrática. Os limites do totalitarismo. São Paulo, Brasiliense, 1987.
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Durante os anos 30 e 40, tomou-se uma constante no cotidiano policial a 

preocupação em localizar os espaços onde se realizavam reuniões clandestinas 

comunistas, pois ali se encontraria a figura do mentor/doutrinador revolucionário. 

Uma dessas reuniões, envolvendo vários participantes, foi “descoberta” pela 

polícia e seus participantes foram levados a delegacia. Podemos acompanhar 

através de um relatório de investigação como foi feita a “batida” policial em uma 

residência onde se encontravam comunistas reunidos em 1933 :

157 Relatório de Investigação de Luiz Apollonio, Inspetor, para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de 
Ordem Social, Delegacia de Ordem Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 02/09/1933, Doc. 2 Fl. 
2; In: Pront. 2473 -Alfredo Soares - AESP/DEOPS.

“Cumprindo vossas ordens, dirigi-me a rua Rodrigues dos Santos, 

afim de, no N.° 124-b, dar uma batida, pois, conforme havia sido 

verificado, elementos comunistas estavam ali reunidos.

Ali chegando (...) verifiquei (...) que três indivíduos, entre eles, 

Antônio Arinis, conhecido militante comunista, estavam prestando 

atenção a alguém que falava (...) decidi dar uma batida rápida, afim de 

não lhes dar tempo para uma fuga. Entretanto, pois, nessas condições, 

foram surpresos naquela casa oito indivíduos reunidos. Um deles, cujo 

nome abaixo segue, teve tempo para se desfazer de alguns papeis, 

atirando-os ao chão, debaixo de uma cama ali existente. Examinando-os, 

verifiquei que se tratava de papeis referentes a organizações comunistas e 

planos de reorganização da Região de São Paulo, com a formação de 

várias comissões encarregadas de funcionar em S. Paulo e criação de 

novas células.

(...) A residência acima é habitada pelo alfaiate João de Araújo, ali 

estabelecido com seu ramo, casado, mas cuja esposa se encontra no 

interior do Estado. Alega, Araújo, que seu primo Raul Salgueiro foi quem 

lhe pediu emprestado o prédio para uma reunião e nas declarações que 

prestou nesta delegacia, reconhece que aquela era uma reunião
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comunista, quer pelo material ali apreendido, quer pelas discussões ali 

travadas.

Este relatório de investigação presta-se para mostrar como a polícia, 

através de suas investigações, auxiliadas pela sua rede de informantes, chegava 

aos locais suspeitos onde se realizavam tais encontros comunistas. Estes focos de 

“idéias malditas” eram onde os elementos suspeitos se encontravam para 

conspirar e articular a derrubada do regime. Desta forma, a prisão destes 

elementos justificava-se pelo “ato de conspirar”, reforçado pelo passado dos 

membros (reincidentes anarquistas e/ou comunistas) e pelos objetos que 

portavam (livros, panfletos, jornais, ou papeis rabiscados), provas do crime 

político.

Este relatório vem acrescentar e corroborar os nossos apontamentos sobre 

intelectuais anónimos no que diz respeito a descrever (o tanto quanto possível) o 

seu perfil. Nesta reunião Alfredo Soares é tido como seu principal mentor, 

articulador e expositor. E sobre ele que recai toda a atenção policial, 

qualificando-o com os adjetivos: “ativo”, “calmo”, "lúcido”, "conhecedor 

profundo” (do comunismo). O intelectual comunista é visto como um cidadão 

confiante por dominar um saber, sedicioso na sua essência. Além disso ele 

também conhecia a lei e os mecanismos da ação policial, sempre tentando

(...) Alfredo Soares, natural do Estado de Alagoas, que diz ter 

chegado a esta capital à 4 dias, procedente de Campinas e ter saído do 

Rio a 4 meses, onde deixou as suas malas. Este é o indivíduo que deixou 

cair os documentos acima referidos e que nega este ato. Pela conversa, 

pelo seu modo de falar, nota-se que é elemento ativo do Partido 

Comunista, conservando calma e lucidez em sua defesa. Os seus 

companheiros, entretanto, dizem que o mesmo, na reunião, usando da 

palavra, deu lições de comunismo a todos, e que demostrou ser 

conhecedor profundo desses assuntos”.
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158 É interessante indicar aqui que encontramos em alguns prontuários a menção a um panfleto intitulado 
“Maneira de se conduzir ante a Polícia e a Justiça” que, infelizmente ainda não foi encontrado anexado 
em nenhum prontuário. In: Pront. 985 - Mario Carlini - AESP/DEOPS.
159 Termo de Declaração de Raul Salgueiro para Alfredo Pagliucchi, Comissário de Ordem Social, 
Gabinete de Investigações, São Paulo, 12/09/1933, Doc. 4, Fl. 4; In: Pront. 2478 - Raul Salgueiro - 
AESP/DEOPS.
160 Comunicado de Américo Porto Alegre, Diretor, para Ignácio Costa Ferreira, Delegado de Ordem 
Social, Presídio Político da Capital, São Paulo, 19/09/1933, Doc. 5, Fl. 6. Comunicado do Diretor do 
Presídio Paraíso, para o Delegado de Ordem Social, Presídio Político da Capital, São Paulo, 28/09/1933, 
Doc. 8, Fl. 9. Todos os documentos In: Pront. 2473-Alfredo Soares - AESP/DEOPS.
161 Comunicado do Delegado de Ordem Social para o Diretor do Presídio Político da Capital, Delegacia 
de Ordem Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 06/09/1933, Doc. 7, Fl. 7. Comunicado (cópia) 
do Delegado de Ordem Social para o Diretor do Presídio Político da Capital, Delegacia de Ordem Social, 
Gabinete de Investigações, São Paulo, 13/09/1933, Doc. 5, Fl. 5. Todos os documentos In: Pront. 2478 - 
Raul Salgueiro - AESP/DEOPS.

Ficamos sabendo, segundo o mesmo relatório, que a reunião foi 
convocada por ele e um tal de Paes Leme (que não foi encontrado). Os 
participantes também indicavam Soares como experto no assunto “pois explicava 
com relativa facilidade"}59. O fato é que somente Soares foi preso. Se além disso 
ele foi “maltratado” ou torturado fica como hipótese. De qualquer forma sabemos 
que dezesseis dias após sua prisão, Alfredo Soares teve que ser transferido do 
Presídio Paraíso para a enfermaria da Cadeia Pública “em vista de seu precário 
estado de saúde", onde permaneceu por mais dez dias160.

Os outros membros da reunião logo foram soltos, como é o caso de Raul 
Salgueiro que ficou “apenas” oito dias detido no Presídio do Paraíso161. O 
prontuariado era casado, brasileiro e pintor de profissão. Ele declarou que 
conheceu a doutrina do comunismo através de um livro que lhe fora emprestado. 
Posteriormente adquiriu outros dois livros sobre o assunto e participou daquela 
reunião. Foi ele quem indicou a casa de seu tio, João de Araújo, como local 
adequado ao encontro. De fato, João de Araújo, casado, alfaiate, confirmou que 
cedeu sua casa para que se realizasse uma reunião “entre amigos" a pedido de 
seu sobrinho. Reconhece também que aquela era uma reunião comunista, embora 
fosse a primeira vez que tomava parte de uma.

despistá-la158. Este tipo de indivíduo, segundo a polícia, deveria ser excluído pois 

manipulava “idéias perigosas” tanto ao nível do imaginário como ao nível do 
“real”.
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Esse tal Paulo presta-se a representação do intelectual perigoso que, por 

um lado, retira de Arinis a culpa mas, ao mesmo tempo, justifica a ação policial 

em busca do criminoso, realizando “batidas” e prendendo suspeitos.

Segundo declaração de Antônio Arinis, Paulo passou a lhe entregar 

diversos boletins e cédulas comunistas que foram apreendidas pela polícia em 

sua casa. Durante a reunião era ele que explicava aos participantes o significado 

do comunismo instigando os presentes a se inscreverem no partido. A culpa recai 

sobre uma figura sem corpo, desconhecido, porém criminoso. Arinis termina sua 

declaração dissimulando que:

Um quarto participante desta reunião, Antônio Arinis, alfaiate, foi citado 

como “conhecido militante comunista", nas palavras do Inspetor Apollonio162.

Arinis já era conhecido do DEOPS por ter participado de uma reunião 

clandestina comunista que também havia sido localizada pelos policiais e seus 

membros levados para a delegacia. Nesta outra reunião emerge, novamente, a 

mesma figura do intelectual identificado como um desconhecido mentor e 

arregimentador de simpatizantes do comunismo. Antônio Arinis conta que certa 

feita havia confeccionado uma capa para um tal de Paulo e que:

“(...) desde que conheceu o declarante, (Paulo) começou a 

manifestar idéias de comunista, e a incuti-las no espírito do declarante, 

convencendo-o para ir assistir a uma reunião em sua casa"163.

162 Relatório de Investigação de Luiz Apollonio, Inspetor, para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de 
Ordem Social, Delegacia de Ordem Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 02/09/1933, Doc. 2 Fl. 
2; In: Pront. 2473 - Alfredo Soares, AESP/DEOPS.
163 Termo de Declaração de Antônio Arinis para Alfredo Pagliucchi, Comissário de Ordem Social, 
Gabinete de Investigações, São Paulo, 08/08/1933, Doc. 2, Fl. 2; In: Pront. 2466 - Antônio Arinis, 
AESP/DEOPS. Grifo nosso.

“(...) o declarante ficou simpatizado pela causa comunista, 

interessando-lhe o assunto, mas daí para cá não mais esteve presente a
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Antônio Arinis explicou que foi a reunião pois havia sido informado que 

iria se realizar uma reunião de célula comunista e que ele deveria receber o 

endereço no Largo de St. Antônio de Pary e então dirigir-se para o local indicado. 

Arinis descreve que lá discutia-se sobre o governo de Lenin mas, entretanto, 

declara que:

Apesar de Arinis fazer pouco caso das reuniões e tentar abrandar e 

dissimular seu envolvimento com as idéias comunistas, constatamos que, em 

1936, a polícia indicaria sua casa como sendo um espaço efetivo de reuniões 

sediciosas. Novamente, em 1947, ele aparece como reincidente ao participar de

“(...) que o declarante, na última vez que foi posto em liberdade, 

comprometeu-se perante esta Delegacia de não mais fazer parte do 

Partido Comunista, mas essa promessa ele, declarante, não a cumpriu, 

porque por diversas vezes companheiros seus o foram atormentar em sua 

casa, ameaçando-o caso ele declarante se retirasse do Partido”.

reuniões e nem procurou expandir essas idéias; que, daqui por diante, 

pretende não mais se imiscuir em assuntos comunistas”.

“(,.)além disso houve muita “conversa a fiado”, até que chegou a 

polícia e prendeu os componentes da reunião; que o declarante nunca 

podia supor que ia ser levado para uma reunião comunista e nem sabe se 

aquela era uma reunião dessa espécie”.

Exatamente um mês depois Arinis foi preso novamente, durante a reunião 

clandestina comunista citada anteriormente, continuando a dissimular seu 

envolvimento partidário:
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Nesta frase é possível detectar como e porque, na linguagem policial, o 

intelectual era qualificado como um suspeito perigoso a priori. Por serem eles 
♦

“propagandistas” ou os mentores desta propaganda, esta qualidade lhes garantiam 

outras subsequentes: “agitador, “sedutor”, “perigoso”. O resultado dessa sua ação 

poderia acarretar ser movimentos reformistas, críticas ao governo e greves, por 

exemplo. Porém há que se diferenciar o intelectual (visto aqui como o mentor de 

. idéias ou como aquele que domina um conhecimento e o reorganiza) do mero

agitador ou propagandista. O primeiro está ligado com a produção das idéias 

enquanto que o segundo está relacionando com o circuito da circulação das

A regional de polícia dessa cidade relata para a Delegacia de Ordem 

Política e Social de São Paulo o incidente. Segundo a polícia, alguns operários e 

outros “agitadores” realizavam reuniões comunistas na residência de Miguel Dias 

na Vila Albertina. Prontamente a polícia qualificou aqueles que não eram 

operários como:

são comunistas, propagandistas do comunismo e perigosos 

agitadores das classes operárias, senda, mesmo, promotores de alguns 

movimentos ocorridos neste município.165”

164 Informe reservado (cópia) de Djalma, reservado, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 16/01/1936. 
Informação (cópia) sobre Jaci Vieira de Sousa, Odson Saraiva e Antônio Arinis, Edas Muniz de Arruda 
Botelho, Diretor, para Walter Altran, Diretor do Departamento de Ordem Política e Social, São Paulo, 
05/12/1947. Todos os documentos In: Pront. 2446 -Antônio Arinis, AESP/DEOPS.
165 Relatório (cópia) de Miguel Teixeira Pinto, Delegado Regional de Polícia para o Superintendente de 
Ordem Política e Social do Estado, Sorocaba, 25/02/1938, Doc. 1, Fl. 1 e 2; In: Pront. 4737 - Miguel 
Dias- AESP/DEOPS.

um conflito de rua com elementos propagandistas do Partido Comunista164. Na 

verdade sua dissimulação fazia parte de uma estratégia da resistência de retirar a 

culpa do detido, colocando-a nas idéias ou ainda no produtor dessas idéias, 

muitas vezes não identificado.

Outra reunião “desmontada” pela polícia ocorreu em 1938, com os 

operários da Fábrica de Tecidos Sociedade Anónima Fábrica Votorantim em 

Sorocaba.
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idéias. Tais características, as vezes, podiam se combinar compondo um perfil 
único. Estas matizes não eram muito claras para a Polícia Política da Era Vargas 
que, muitas vezes, qualificava os indivíduos sem muitos critérios. Quer ele 
estivesse ocupado com a produção ou circulação de idéias, quer ele fosse um 
intelectual ou tão somente um agitador, o risco era sempre o mesmo: de serem 
rotulados de subversivos.

166 Pront. 724 -Angelo Vial, AESP/DEOPS; Pront. 741 -Antonio Paulo Fracassi, AESP/DEOPS; Pront. 
754 - Otto Junqueira, AESP/DEOPS; Pront. 815 - Theodolindo de Moraes, AESP/DEOPS; Pront. 1044 
- Victorio Zanchetta, AESP/DEOPS; Pront. 4737 - Miguel Dias, AESP/DEOPS.

Podemos dizer que estes dois tipos de indivíduos, subversivos segundo a 
polícia, eram agentes de um circuito cultural da resistência, que circulava de 
forma clandestina no mercado cultural. Este era composto pela produção e 
apropriação de idéias, pela releitura de teorias e divulgação de ideologias para 
um público específico que as consumiam.

' No caso da reunião comunista dos operários da Fábrica Votorantim, foram 
realizadas buscas nas casas dos indiciados, onde foi encontrado material 
comunista na casa de Theodolindo de Moraes. Alguns deles, como Victorio 
Zanchetta e Angelo Vial, foram acusados também de angariar fundos e donativos 
para sustentar as greves166.

A participação do intelectual era considerada como sendo fundamental 
para a legitimação de qualquer tipo de organização social e política. Esta é a 
mesma lógica que faz com que o governo de Getúlio Vargas procure incentivar 
os intelectuais a participarem de seus programas e cooptá-los com diversas 
técnicas de sedução como bolsas, prémios em concursos, cargos públicos, etc.

A representação do intelectual como mentor (espécie de pai orientador), 
era alimentada pela polícia, pelos comunistas e presente na maioria da elite 
governamental da época, revelando uma mentalidade que conjugava nos 
intelectuais uma missão paternalista com relação aos destinos do povo de uma 
maneira geral. Os intelectuais eram vistos como sendo os arautos da população, 
avaliada como passiva em sua natureza. Para os comunistas ocorria o mesmo, 
sendo que os intelectuais eram aqueles que deveriam instruir o povo (passivo e
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Marilena Chaui levanta a questão se: a) a cultura do povo é ou não uma 
recusa explícita da cultura das elites; b) a cultura do povo reproduz o 
autoritarismo das elites; c) se há ou não contradição entre os termos povo e elite, 
de modo que um dos termos não seja apenas diverso mas a negação do outro.

Estas três linhas interpretativas não seriam excludentes. O raciocínio da 
autora segue demonstrando como as elites são autoritárias em sua essência, pois 
possuem um ideologia que procura estabelecer uma unificação da realidade 
social e política com as representações construídas acerca delas. Segue daí que:

167 Aqui deve ser levado em conta que o Partido Comunista, no período de 1930 à 1934, passou por um 
período de autocrítica dos intelectuais, sendo que muitos foram expulsos do partido, enquanto se 
valorizava a participação de operários na direção do PC, conforme orientação da Internacional 
Comunista. Por outro lado, como aponta Ricardo Figueiredo de Castro, neste mesmo período: “cresceu 
sensivelmente não apenas o número de intelectuais brasileiros como também a sua participação nas 
questões políticas nacionais, participando ativamente da crescente e explosiva polarização ideológica e 
tendo no antifascismo em geral e na luta contra a política de Getúlio Vargas o seu ponto de referência 
político”. CASTRO, Ricardo Figueiredo de, Os Intelectuais Trotskistas nos anos 30. IN: REIS FILHO, 
Daniel Aarão (org.); Intelectuais, história e política: séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: 7Letras, 2000.

apto a receber), com o intuito de esclarecer acerca da revolução, congregando 
adeptos contra as orientações do governo167.

Esta interpretação implicava numa crença dualista: de um lado, estava a 
elite e a “cultura de elite” e, de outro, o povo, e a “cultura do povo”. A filósofa 
Marilena Chaui procura trazer à tona os diversos problemas que permeiam esta 
questão em alguns ensaios presentes na obra Cultura e Democracia , que tem 
como tema central a questão da cultura popular e o autoritarismo das elites.

A autora procura compreender como se dá a relação com a cultura numa 
sociedade de classes, questionando a oposição Cultura de povo versus Cultura de 
elite e se esta oposição é apenas uma forma de instituir a dominação, 

classificando os dominados.

“(...) os dominantes devem agir de sorte a fazer com que 
permaneçam soterradas todas as manifestações da diferença e da 
contradição no interior da sociedade. Esse ocultamento é obtido através 
de uma prática e de um discurso coercitivos, mesmo e sobretudo quando a
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168 CHAUI, Marilena; Cultura e Democracia - o discurso competente e outras falas. São Paulo, Cortez, 
1997.
169 Idem p. 42.
170 CAMURÇA, Marcelo A.; Intelectualidade rebelde e militância política: adesão dos Intelectuais ao 
Partido Comunista Brasileiro (PCB) - 1922-1960. In: LOCUS: revista de história. Juiz de Fora: Núcleo 
de História Regional / EDUFJF, 1998. Volume 4, n.°l.
171 CHAUI, Marilena; Conformismo e Resistência - Aspectos da cultura popular no Brasil. São Paulo, 
Editora Brasiliense, 1996 (© 1986).

coerção não esteja imediatamente visível por ter-se transformado em 

consenso invisível e interiorizado"x(><).

Através desta proposta de interpretação, podemos avaliar a prática do 

discurso coercitivo na caracterização paternalista do intelectual. Esta estratégia 

de ocultamento - que procura tomar invisível ao mesmo tempo em que 

interiorizado a idéia de um intelectual mentor, ou paternalista - presta-se para 

exercer a dominação das massas que devem ser meros receptores da “cultura de 

elite”. Esta mentalidade também estava presente em muitas das representações 

comunistas. Marcelo A. Camurça em seu trabalho Intelectualidade rebelde e 

militância política: adesão dos Intelectuais ao Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) - 1922-1960™ traz a público a questão de como aqueles intelectuais que 

não conseguiram participar do mercado de bens culturais, reconhecendo sua 

condição de periféricos, acabam por se associar ao projeto político comunista 

■ onde “apenas pela via do inusual, do rebelde e ‘maldito ’ podiam conquistar o 

espaço político'' e, realizar assim, a produção e circulação de suas obras, além de 

usufruir de um status decorrente da sua produção intelectual.

A cultura popular possui estratégias muito mais amplas (e nem um pouco 

passivas) de atuação, mesclando “conformismo e resistência" . Como já 

aludido, a utilização da imagem do intelectual anónimo, visto como um mentor, 

foi aproveitada também por aqueles comunistas presos que, sendo apenas 

propagandistas, valiam-se desta representação para amenizarem e transferirem 

sua culpa.

Esta situação nos remetem a uma série de considerações formuladas por 

Roger Chartier que identifica o social não como um dado objetivo mas sim como
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sendo historicamente produzido por práticas articuladas (políticas, discursivas, 
etc) que constroem o social como sendo uma figura heterogénea à partir de 
diversas representações que operam estas classificações. Ou como diz Chartier, a 
História cultural constitui-se de “estudos dos processos com os quais se constrói 
um sentido”112.

Como exemplo representativo deste processo de construção de sentido, 
podemos citar um caso que ocorreu no interior do Estado de São Paulo, em 1936, 
envolvendo Amancio de Souza e Silva, jornaleiro de profissão, brasileiro, 
nascido em Piauí. Segundo a versão policial, na região de Nova Granada, 
Palestina e Mangaratú estava havendo ações subversivas de “elementos 
extremistas”. A polícia relata que, de fato, os extremistas estavam agindo por ali 
e desenvolvendo propaganda política com farta distribuição de manifestos e 
jornais extremistas, além de organizarem reuniões. Foram levantados 16 nomes 
incluindo o de Amancio de Souza que, apesar de desconhecidos, todos foram 
presos e colocados a disposição da polícia para investigações e mquénto .

Da mesma forma como o documento não faz referência aos demais 
suspeitos de “extremismo”, também desconhecemos o verdadeiro conteúdo de 
suas idéias. Amancio de Souza - preso em 1936 e condenado a um ano de prisão 
celular174 -, declarou afirmou que havia dito para um certo vendedor que ele não 

♦

deveria detestar uma coisa que não conhecesse, no caso, o comunismo.
Novamente nos deparamos com a figura do intelectual anónimo 

responsável pela divulgação de idéias subversivas, a produção de jornais e 
panfletos, a organização de reuniões, a promoção de agitações e o incentivo para

172 CHARTIER, Roger; A História Cultural - entre práticas e representações. Difel, Rio de Janeiro: 
Editora Bertrand, 1990.
173 Comunicado (cópia) de João Bezerra de Arruda e João Linhares para o Delegado de Ordem Social, 
Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 08/06/1936, Doc. 3, Fl. 3; In: Pront. 4052 - Amancio de Souza e 
Silva- AESP/DEOPS.
174 Termo de Declaração (cópia) de Amancio de Souza e Silva para Carino Espírito Santo, Delegado 
Regional, Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 03/07/1936, Doc. 1, Fl. 1. Boletins de 
Informação referente ao preso Amancio de Souza e Silva, José Netto Leme, encarregado do Arquivo 
Geral, Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, São Paulo, 22/08/1938, Doc. 11, Fl. 12. 
Relação de Presos (cópia) de Venancio Ayres, Delegado de Ordem Social, Delegacia de Ordem Social, 
São Paulo, 09/06/1936, Doc. 5, Fl. 6. Todos os documentos In: Pront. 4052 - Amancio de Souza e Silva - 
AESP/DEOPS.
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"insuflada por indivíduos que percorrèndo as citadas propriedades 

distribuíam boletins concitativos.

175 Comunicado (cópia) de Alciees Araújo, Delegado Regional de Polícia para o Chefe do Gabinete de 
Investigações, Delegacia Regional de Polícia, Baurú, 17/05/1932, Fl. 1; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri, 
AESP/DEOPS.
176 Comunicado (cópia) do Delegado de Ordem Política e Social para o Diretor do Presídio Político, 
Gabinete de Investigações, São Paulo, 20/05/1932, Fl. 2; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri, AESP/DEOPS.

Com medida de ordem preventiva determinou esta Regional 

rigorosas diligências, procurando coibir a ação dos agitadores.

(...) A esse Gabinete faço também apresentar o Dr. Oswaldo 

Bomeiro, médico, residente em Guarantan, fervoroso adepto do 

comunismo, implicado como cabeça orientador do movimento grevista já 

citado, conforme foi averiguado” .

as greves, qualificações estas que sustentam a construção de um sentido para 

“intelectual”, podendo o termo ainda ser completado com os adjetivos 

“revolucionário”, “comunista”, “perigoso”, “militante”, “engajado”.

Essas manifestações fora da capital não foram, ao que tudo indica, casos 

isolados. Outras ações similares foram identificadas através dos relatos das 

delegacias regionais sediadas no interior do Estado e orientadas para detectar a 

ação desses agentes da subversão. Em 1932, por exemplo, segundo informações 

feitas a Regional do Município de Lins, colonos de várias propriedades agrícolas 

teriam se declarado em greve, receando que o movimento se alastrasse em toda a 

zona. A greve teria sido:

O médico Dr. Oswaldo Bomeiro pode ser logo identificado com a figura 

do “mentor”, do intelectual anónimo, sendo adjetivado pela polícia como 

“orientador”. Além disso, podemos observar que havia uma organização (ainda 

que dispersa) da resistência que procurava atuar em focos propícios à realização 

de greves ou incitando a crítica ao governo.

O prontuariado, Vicente Ottieri - preso como um dos indivíduos que 

percorreu as propriedades distribuindo panfletos176 e que foi, posteriormente em
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177 Informação sobre o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, Superintendência de Ordem Política 
e Social, Delegacia de Ordem Social, Lins, São Paulo, 27/11/1935; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri, 
AESP/DEOPS.
178 Ofício 3531 do Chefe de Serviço para o Delegado de Ordem Política e Social, Serviço de 
Investigações, Belo Horizonte, 25/05/1932, Fl. 4; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri, AESP/DEOPS.

1935, acusado de organizar, junto com outros “elementos” comunistas, uma 

depredação na Estrada de Ferro Noroeste “provocando a interrupção do tráfego 

dos trens e tentando iniciar uma greve entre os operários”'11 - pode ser 

identificado como um desses intelectuais. Tanto poderia ser um intelectual ligado 

à produção do conhecimento, como poderia ser simplesmente um propagandista 

envolvido com a circulação das idéias.

Ottieri também possui passagens anteriores pela polícia, como a de junho 

de 1931, por estar distribuindo, em Belo Horizonte, boletins concitando os 

soldados da Força Pública a se revoltarem178.

O que salta aos olhos é que a atividade de Ottieri se fazia pautada no 

social por ações políticas em consonância com suas idéias revolucionárias. Se ele 

não era um intelectual produtor de idéias novas, certamente era um intelectual 

engajado, orientando-se de acordo com um conjunto de princípios e agindo 

politicamente na transformação e efetivação dessas idéias.

Expressivo desta postura é o périplo traçado pelo prontuariado e descrito 

em seu Termo de Declaração:

“(...) que o declarante, em junho do ano passado, foi preso em Belo 

Horizonte, em companhia de outros, inclusive um certo Paulo dos Reis, 

ex-marinheiro, por estarem os mesmos fazendo propaganda do 

comunismo, quer em reuniões, quer por meio de boletins mimeografados, 

cuja máquina era de propriedade de José Militão Soares, da célula de 

Belo Horizonte, e que também foi detido na ocasião; que, então, o 

declarante e mais Paulo dos Reis foram remetidos para o Rio, sendo que 

Paulo dos Reis, parece, foi posto em liberdade naquela capital, e o 

declarante remetido para o Sul; que o declarante é simpatizante do 

comunismo e, na medida de suas forças tem posto em prática esses ideais
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que, segundo
Brasil f../’179

o parecer do declarante, ainda deverão predominar no

179 Termo de Declaração de Vicente Ottieri para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem Política e 
Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 20/05/1932, Doc. 1, Fl. 3; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri, 
AESP/DEOPS.
180 Pront. 740 - Alfonso Katkevinchs, Alberto Grinzoz, Ajfonso Petrovicius ou Alberto Grimja. 
AESP/DEOPS.
181 Relatório (cópia) sobre Alberto Grimja de Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem Política e 
Social, Secretaria de Segurança Pública, São Paulo, 25/04/1932. Informação sobre Alberto Grimja de 
Primerano Bruno para Ignácio da Costa Ferreira , Delegado de Ordem Política e Social, Gabinete de 
Investigações, São Paulo. Memorandum (cópia) do Delegado de Ordem Política e Social para o Diretor 
do Presídio Político, São Paulo, 23/02/1932. Informações sobre as atividades de Alberto Grimja, Seção de 
Arquivo, Delegado de Ordem Política e Social, São Paulo, 09/07/1932. Relatório (cópia) de Eduardo 
Louzada Rocha, Delegado Adido, Delegacia de Ordem Social, Superintendência de Ordem Política e 
Social, São Paulo, 18/01/1936. Todos.os documentos In: Pront. 740 - Alfonso Katkevinchs, Alberto 
Grinzoz, Ajfonso Petrovicius ou Alberto Grimja. AESP/DEOPS.

Na declaração citada acima podemos ressaltar a importância dada aos 
boletins ou panfletos de propaganda confeccionados por Ottieri e seus amigos 
através de um simples mimeógrafo. Os panfletos, artigos de jornais ou boletins 
eram uma constante no material de propaganda revolucionária.. Estas idéias 
fazem parte de um discurso da resistência e denotam pontos relevantes do ideário 
elaborado pelos intelectuais.

O prontuariado Alberto Grimja, identificado também por mais três nomes 
no seu prontuário180, era um lituano suspeito, vigiado e perseguido pela polícia 
política em São Paulo. Segundo documentos da polícia, datados de 1932 à 
1936181, Grimja era um comunista que realizava uma ativa propaganda junto a 
comunidade lituana, concentrada nos bairros da Mooca e em São Caetano. Além 
de redator do jornal Darbiniku Zodis, auxiliava na impressão e distribuição de 
outros periódicos como o Raudonasis Artojas e Balsas, ambos de teor 
comunista, vindos do estrangeiro para seus “patrícios”. Alem disso, Alberto 
Grimja distribuía boletins subversivos entre os operários, promovia reuniões 
dedicadas à instrução e arregimentação de partidários, organizava células 
comunistas e participava de comícios. Mas, segundo a polícia, tudo isso não 
bastava: o prontuariado ainda encontrava tempo para outras atividades
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182 Idem.
183 Relatório (cópia) de Eduardo Louzada Rocha, Delegado Adido, Delegacia de Ordem Social, 
Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 18/01/1936; In: Pront. 740 - Alfonso 
Katkevinchs, Alberto Grinzoz, Affonso Petrovicius ou Alberto Grimja. AESP/DEOPS.

subversivas: "... é Grimja a pessoa que constantemente coloca bandeiras 

comunistas nos fios elétricos da Lighf' .

Alberto Grimja eve uma intensa atividade ligada a resistência, podendo ser 

considerado como um intelectual envolvido com todo o processo de propaganda 

do ideário comunista: atuava tanto no que toca a circulação de idéias como 

quanto à sua produção. A atitude com as bandeiras serve como uma metáfora 

para ilustrar o intelectual anónimo. Grimja além de divulgar o comunismo, estava 

realizando uma crítica direta ao governo de Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, 

incitava os cidadãos a se conscientizarem sobre a realidade política autoritária 

que, após 1935 atingiu seu auge. Neste caso, o “método” do anonimato servia de 

estratégia para driblar a censura. Esta propaganda (assim como os panfletos, os 

livretos, ou mesmo reuniões que são instantâneas, quer dizer, não registradas) 

não era assinada e dificultava o processo de investigação.

É dentro desta visão mais abrangente do intelectual anónimo, como 

mentor ou propagandista, que Grimja se tomava um “ elemento perigos o”, ou 

“elemento alienígena, francamente nocivo ao interesse do país", nos dizeres da 
129 o «opolícia política . Sobre ele recaia uma dupla culpabilidade: como comunista, 

propagava, divulgava e fomentava idéias subversivas e, como estrangeiro, 

colocava em risco a soberania (ou unidade imaginária) nacional.

Foram estes elementos acionados pelas autoridades policiais de São Paulo 

que definiam a periculosidade de Grimja:

“Trata-se pois, de indivíduo perigoso à ordem pública, cuja 

permanência no país é manifestamente nociva, como agente provocador, 

digo, como agente e propagador que é de idéias subversivas.
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184 Relatório (cópia) sobre Alberto Grimja de Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem Política e 
Social, Secretaria de Segurança Pública, São Paulo, 25/04/1932; In: Pront. 740 -Alfonso Katkevinchs, 
Alberto Grinzoz, Affonso Petrovicius ou Alberto Grimja. AESP/DEOPS.
185 Comunicado do Delegado de Ordem Social para o Diretor do Presídio Político, Delegacia de Ordem 
Social, São Paulo, 22/01/1936. Informação sobre Alberto Grinzer para o Delegado de Ordem Social, 
Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 11/01/1936, Doc. 42. Comunicado da Delegacia de Ordem Social 
para o Diretor do Presídio Paraizo, Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 11/01/1936. 
Memorandum (cópia) do Delegado de Ordem Política e Social para o Diretor do Presídio Político, São 
Paulo, 23/02/1932. Ofício 11502 do Delegado de Vigilância e Capturas para o Delegado de Ordem 
Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 03/06/1936. Relação de extremistas processados pela 
Delegacia de Ordem Social e embarcados por esta delegacia, em virtude de portaria de expulsão (cópia), 
Carlos Bueno de Aguiar, Chefe do Arquivo Geral, Gabinete de Investigações, São Paulo, 28/06/1947. 
Todos os documentos In: Pront. 740 - Alfonso Katkevinchs, Alberto Grinzoz, Affonso Petrovicius ou 
Alberto Grimja, AESP/DEOPS.

Alberto Grimja foi preso em 1932. Não se sabe ao certo quando foi solto 

mas, em 1936, foi preso novamente e recolhido ao Presídio do Paraíso. Ao que 

tudo indica foi expulso do país segundo portaria expedida pelo Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores na data de 13/06/1936185.

Podemos citar um outro exemplo que foi detido por pendurar bandeiras 

comunistas nos fios elétricos da Light. Esta reincidência de procedimentos 

indica uma das táticas comunista adotada pela resistência. Ela sinaliza tanto um 

ato de propaganda comunista como também uma forma de provocação e afronta 

direta a polícia.

Este “elemento comunista”, chamado Mário Palermo, era brasileiro, 

casado e sapateiro e, segundo conta, conheceu o comunismo através dos 

livros186.

Representamos por isso, à autoridade competente, sobre a 

necessidade de sua expulsão do território nacional”'™.

“... que, frequentando a sede da Federação Operária, travou 

conhecimento com vários elementos anarquistas e comunistas, entre eles, 

Salvador de tal, residente à rua Barão de Jaguára, n.0 cento e cinquenta e 

dois; que, Salvador é conhecido pela alcunha de “O Comunista”, por ser 

partidário da doutrina soviética...”
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Mário Palermo continua sua declaração informando que conheceu alguém 

cujo nome não se recordava:

186 Termo de declaração de Mario Palermo para Amando Soares Caiuby, Delegado respectivo, Gabinete 
de Investigações, São Paulo, 09/06/1933, Doc. 2, Fl. 2 e 3; In: Pront. 2044 - Mario Palermo - 
AESP/DEOPS.
187 Informação (cópia) de José Gomes e Emane de Oliveira para o Delegado de Ordem Social, Gabinete 
de Investigações, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 06/09/1933, Doc. 8, Fl. 9; In: Pront. 2044 - 
Mario Palermo - AESP/DEOPS.

Nestas duas passagens identificamos a alusão ao intelectual anónimo que, 

sábio e sedutor, realizava a arregimentação de novos partidários para a doutrina 

comunista. Temos dois exemplos: o de “Salvador de tal”, conhecido como “O 

Comunista” e que doutrinou Palermo e um outro anónimo, este sem nome, que 

lhe falou também sobre as idéias comunistas e lhe pediu um favor. Ele atendeu, 

tal o grau de sedução que este “sábio comunista desconhecido” deve ter 

demonstrado. Mesmo que Mário Palermo tenha inventado estes dois personagens 

para retirar de suas costas parte da culpa, a idéia do intelectual mentor e 

revolucionário estava presente como representação.

No mesmo ano de 1933, Mário Palermo foi detido novamente por 

participar de uma reunião comunista. Efetuada busca em sua casa foram 

confiscadas atas de reuniões, boletins, jornais comunistas, livros, etc. 

Interrogado, Palermo confirmou que em sua residência se faziam reuniões 

comunistas187. Estas reuniões, como já dito, eram muito vigiadas pela Polícia

“... esse indivíduo, em suas conversas, sempre se referia as idéias 

comunistas com grande entusiasmo e, a última vez que encontraram (...) 

precisava que o declarante lhe prestasse um serviço de confiança (...) e 

este pediu ao declarante que fosse colocar uma bandeira com dizeres 

comunistas nos fios da Light (...) não sabendo como se fazia aquele 

serviço, foi, então, a casa de seu amigo Salvador, para pedir-lhe uma 

explicação e mesmo convidá-lo para acompanha-lo na missão;”
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que:

De uma maneira geral, a polícia justificava sua vigilância e perseguição 

aos artistas e intelectuais por estes serem considerados perigosos à Segurança 

Nacional a medida que se valiam do seu status de intelectual ou artista para

Política, vistas como sendo um espaço clandestino da sedição, tanto que podemos 

observar nos prontuários o esforço para localizá-las e desarticulá-las. A 

preocupação policial com as reuniões reside exatamente no fato de que era ali, 

nas conversas em pequenos grupos, que os comunistas mais experientes, 

conhecedores da doutrina, articulavam discursos sedutores que garantiam a 

propagação de seu ideário. Este tipo de atividade da resistência, quase sempre de 

caráter momentâneo, súbito, valorizava a ação presente e instantânea, instaurando 

um circuito cultural específico fundamentado em uma prática que valorizava a 

cultura oral.

Estas reuniões eram, na maioria das vezes, anunciadas aos participantes 

num mesmo dia. Alguém (geralmente desconhecido do grupo) comunicava que 

iria haver uma reunião a tal hora sendo o endereço divulgado posteriormente por 

alguma outra pessoa também desconhecida. Mário Palermo chegou a declarar

“... no dia 2 do corrente foi avisado por um tal Noel, na via 

pública, no centro da cidade, para comparecer numa reunião que ia se 

realizar naquela noite, numa alfaiataria sita na rua Rodrigues dos Santos 

(...) a reunião começou (...) tendo todos falado sobre assuntos comunistas, 

especialmente o velho Souza, sendo que o declarante foi proposto para 

tesoureiro da “Comissão de Finanças, em reorganização; que o 

declarante reconhece que a reunião efetuada era uma reunião comunista; 

que o declarante pretende abandonar por completo toda e qualquer 

atividade comunista, não pretendendo fazer parte de grupos, células, ou 

mesmo do Partido Comunista’'.
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188 Informações sobre Pedro José de Camargo, Antônio Alves Filho, Patrícia Galvão e outros. Delegacia 
de Ordem Social, 07/02/1936, Doc. 31, Fl. 33, 34, 35 In. Pront. 1053 - Patrícia Galvão - DEOPS / AESP.
189 Informações sobre Pedro José de Camargo, Antônio Alves Filho, Patrícia Galvão e outros. Delegacia 
de Ordem Social, 07/02/1936, Doc. 31, Fl. 33, 34, 35 In. Pront. 1053 - Patrícia Galvão - DEOPS / AESP.

propagandear “ideias subversivas”, “idéias avançadas”, “idéias comunistas” ou 

ainda “idéias perigosas à segurança do regime”, conforme termos policiais.

Grande parte dos prontuários do DEOPS que se referem a este grupo em 

especial, testemunham que a Polícia Política estava atenta a toda e qualquer 

atitude intelectual que pudesse ser rotulada de revolucionária ou sediciosa. 

Dentre inúmeros casos identificados, podemos aqui dar destaque a alguns trechos 

que expressam a retórica do discurso policial preocupado em identificar 

principalmente:

- intelectuais que estavam diretamente relacionados como o Partido Comunista;

- a trama de relações de amizade que os levava até Luís Carlos Prestes;

- provas e atitudes comprometedoras do seu crime político e os suportes de 

propaganda de idéias sediciosas;

- como a arte se prestava para divulgar as idéias comunistas contribuindo para 

“degenerar” a autêntica cultura brasileira:

A partir destes critérios, as autoridades construíram a identidade do suspeito 

complementada pela fotografia de frente e perfil anexada ao prontuário.

Pedro José de Camargo-. Professor público, detido em Itapetininga e, segundo o 

que ficou apurado em inquérito instaurado pela Delegacia Regional daquela 
•4.

cidade, “se aproveitou da sua qualidade de intelectual para fazer ativa 

propaganda do comunismo”'™.

Antônio Alves Filho: Anarquista, comunista. “Tem tido continuo contato com a 

polícia, por efeito de suas idéias avançadas, a cuja propaganda tem se dedicado 

com muito carinho”'™.

Tarsila do Amaral: “Incontestavelmente, a Sra. Tarsila do Amaral é a maior e 

mais' arrojada comunista dentre todas as comunistas nacionais. E a maior 

porque impressiona e quase converte todos que a ouvem. E também a mais
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190 Informes Reservados de Guarany; Gabinete de Investigações, São Paulo, 30/07/1933, Doc. 04, Fl. 04 
In: Pront. 1680 - Tarsila.do Amaral - DEOPS / AESP
191 Relatório Reservado (cópia) sobre o Clube dos Artistas Modernos, de Guarany, São Paulo, 
18/07/1933, Doc. 03, Fl. 03 In: Pront. 1680 - Tarsila do Amaral - DEOPS / AESP.
192 Relatório do Delegado de Ordem Social ao Superintendente de Ordem Política e Social; Delegacia de 
Ordem Social, São Paulo, 23/03/1936, Doc. 32, Fl. 36, 37 In: Pront. 1053 - Patrícia Galvão - DEOPS / 
AESP
193 Relação sobre Detenções de Jornalistas; Delegacia de Ordem Social, Superintendência de Ordem 
Política e Social, Doc. 02, Fl. 47 In: Pront. 136 - Everardo Dias - DEOPS / AESP.
194 Relatório sobre atividades comunistas do Chefe do Arquivo Geral do D.O.P.S., para o Delegado de 
Ordem Social.. São Paulo, 25/05/1949 In: Pront 5777 - Jorge Amado - DEOPS / AESP.
195 Idem.

- “Houve ontem, no Salão do Clube dos Artistas Modernos a mais moderna das 

propagandas comunistas. Os meios empregados pelos “artistas ” são silenciosos, 

subtis. Não inspiram curiosidade, mas quem entra lá sai pensativo”191.

- “Atendendo-se ao pormenor de achar-se o País em estado de sitio, é medida 

policial e preventiva a custodia dessa comunista, mulher eminentemente rebelde 

aos poderes públicos e eficaz propagandista de idéias subversivas” .

Everardo Dias: Antigo militante comunista. “A propaganda desse credo tem 

emprestado sua atividade de intelectual”193.

Ana Stela Chie: pianista, fez parte do Departamento de Intercâmbio Artístico do 

Instituto Cultural Brasil - U.R.S.S., e deu diversos concertos em benefício do 

PCB durante a sua legalidade “foi autora da música do hino “Convite ao Povo ”, 

com letra do poeta Camargo Guarnieri, em julho de 1945, enaltecendo Luiz 

Carlos Prestes”194.

Itubirdes Bolivar de Almeida Serra: advogado “intelectual, comunista ativo (...) 

seu escritório, a Praça da Sé sempre foi ponto de reunião de elementos 

comunistas. Diretamente ligado aos dirigentes do partido”195.

Rossini Camargo Guarnieri: indicado pela Polícia Federal em inquérito por 

ocorrências na União Nacional dos Estudantes em abril de 1949, é tido como 

“intelectual e antigo militante comunista, desde 1933. Já foi preso e processado

arrojada, porquanto os seus parceiros procuram sempre arrabaldes e lugares 

ocultos para pregarem o comunismo, ao tempo em que ela se serve de salões 

nobres, onde, sem rodeios, ensina teórica e praticamente a doutrina 

vermelha”199.
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por atividades subversivas (...) tem vários trabalhos literários dedicados ao 

PCB”)96

Outros: Intelectuais ativos que servem ao Partido (pela propaganda e também 

“com dinheiro”'):

“Álvaro de Faria - Médico. Ativo propagandista, e até agitador.

Mario Maia Coutinho - Ativo propagandista.

196 Idem.
197 Relatório de Carlos Marques, Sub-Chefe de Ordem Social, para o Delegado Especializado de Ordem 
Política e Social;. Secção de Ordem Social, Superintendência de Segurança Política e Social, São Paulo, 
12/10/1942, Fl. 03 In: Pront. 19.897 - Camargo Guarnieri - DEOPS / AESP.
198 Idem.
199 Relatório de Investigação de Investigador 234 para o Delegado Especializado de Ordem Política e 
Social;. Superintendência de Segurança Política e Social, São Paulo, 20/10/1943; In: Pront. 51.749 - 
Lazar Segall - DEOPS / AESP.

Camargo Guarnieri: Músico. “Pelas observações que ultimamente esta Secção 

vem mantendo em torno dos elementos intelectuais comunistas é quase certo de 

que exista algum “trabalho” nesse meio e por esse motivo estamos ampliando 

nossas observações para melhor elucidar si há ou não atividade comunista 

nessas elegantes reuniões” .

Waldemar Belfort de Mattos', médico e amigo íntimo de Luiz Carlos Prestes, 

apontado como um dos que tinha facilitado seu esconderijo é tido como 

“intelectual comunista de grande prestígio no partido. Sua residência à rua 

Costa Rica, 250 era ponto de reuniões de elementos destacados do PCB”m.

Lasar Segall'. pintor. “O Arquivo Geral desta Superintendência informa: nome 

idêntico acha-se fichado neste Serviço como COMUNISTA. O fichado é pintor e 

costuma usar da arte para fins de propaganda do credo vermelho”199.

Geraldo Ferraz', diretor do jornal “O Homem Livre”, “comunista desde há muito, 

e tanto mais temível quanto profissional da imprensa, como de vasta cultura. Em 

sua residência foram apreendidas publicações secretas da Internacional 

Comunista, da Liga Comunista do Brasil e da Aliança Nacional Libertadora, 

além de outros papéis igualmente comprometedores e de completa bibliografia 

marxista”2™.
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Amador Cysneiros - Muito amigo de Mario Coutinho,

capitão e auditor de guerra, propagandista das 

idéias através de livros, revistas, etc.

Paulo Emilio Sales Gomes - Propagandista intelectual entre a

juventude estudantina

Jayme Adour da Camara - Intelectual muito conhecido” (...) .

200 Informação sobre Jorge Bechara e Geraldo Ferraz de Argemiro Laurindo Carbonelli, Chefe do 
Arquivo Geral, Departamento Estadual de Ordem Política e Social, São Paulo, 24/04/1970; In: Pront. 
2381 - Geraldo Ferraz - DEOPS / AESP.
201 Informe Reservado (cópia) sobre Lista dos Communistas Intelectuais Ativos, e Simplesmente 
Intelectuais;. De Luiz Novais, São Paulo, 06/01/1936, copiado em 31/01/1947. In: Pront. 45.704 - Lauro 
Caribe da Rocha - DEOPS / AESP.

Podemos entrever aqui como a ação da polícia representava uma extensão 

dos ideais do Estado, promovendo a construção do mito da conspiração 

internacional comunista fundamentado no papel do intelectual revolucionário. 

Homens de cultura, propagandistas, agitadores, com bibliografia completa 

marxista, que usavam a arte para fins de propaganda, arrojados comunistas e 

rebeldes aos poderes públicos, perigosos escritores, jornalistas inteligentes, 

enfim, uma vasta lista de atributos se prestavam para traçar o perfil desses 

intelectuais da resistência.

seu trabalho cotidiano ePodemos afirmar que essa polícia, no 

“subterrâneo”, preparou o terreno para o regime de exceção do governo 

autoritário de Vargas. Censurando e reprimindo aqueles que exerciam um 

trabalho de produção cultural e de crítica ao governo, a polícia nomeava os 

culpados e arrolava todas as “provas do crime” comprometedoras que pudessem 

justificar a prisão, imediata ou futura.

Um outro exemplo que demonstra como a polícia articulava este cerco aos 

intelectuais militantes da resistência encontra-se no prontuário de Ayres Martins 

Torres, advogado, nascido em Niterói em 1891 e cujo perfil adequava-se ao 

conceito de “intelectual comunista”.
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Os investigadores procuravam ficar sabendo dos encontros e atividades 

preparados pelos intelectuais que, experientes, buscavam maneiras de escapar da 

polícia. Assim o Comité Anti-Guerreiro, organização de intelectuais de esquerda 

perseguido pela polícia, numa tentativa de burlar a vigilância, organizou um 

Congresso de Sociologia. Nada disso, porém, passou desapercebido dos olhares 

vigilantes da polícia, atenta a todo tipo manisfestação:

O olhar severo da polícia estava sempre em busca desses intelectuais que, 

suspeitos a priori, propagandeavam o ideário comunista em reuniões, congressos 

e, até mesmo, junto aos bares e balcões de botequim. Era nesses espaços 

improvisados e clandestinos que os homens de idéias agiam “mentalmente”, 
f

segundo a retórica policial:

202 Relatório reservado (cópia) “Boletim n.° 11” do M. de S. Gabinete de Investigações, São Paulo, 
14/03/1933. Doc. 1, Fl. 1. In: Pront. 2282 - Ayres Martins Torres - ou Ayres Torres - DEOPS / AESP.
203 Relatório reservado (cópia) “Boletim n.° 11” do M. de S. Gabinete de Investigações, São Paulo, 
14/03/1933 Doc. 1, Fl. 1. In: Pront. 2282 - Ayres Martins Torres - ou Ayres Torres - DEOPS / AESP.

“Os comunistas intelectuais procuram agora ter a sua vez no 

campo intelectual, uma vez que o Comité Anti-Guerreiro está sendo 

combatido pela polícia. Cuidam eles agora do congresso de Sociologia. 

Estou informado de que realizou-se ontem em uma casa de ensino, uma 

reunião preparatória. Nessa reunião ~ tomaram parte os comunistas 

intelectuais Ribas Marinho, Ayres Torres, Ajfonso Schmidt, Nabor 

Cayrers de Brito e Oswaldo Costa”202.

“Realizar-se-á no dia 17 do corrente, à noite, uma reunião dos 

operários da Companhia Telefónica, afim de tratar da fundação de seu 

sindicato (...) A frente dos operários, agindo mentalmente está o 

comunista Dr. Octávio Ramos, bem como outro extremista de nome 

Lisboa. Nesse sentido tem sido feita grande propaganda pelo Cypriano 

Cruz, dono de um botequim na rua Senador Paulo Egydio, n. ° 4” .
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3.2 - DA GRÁFICA ÀS RUAS: PANFLETOS VOADORES

Uma das características da produção intelectual é o resultado deste 
trabalho transformado em forma de texto impresso. Como já mencionamos 
anteriormente, a produção dos intelectuais revolucionários concentrava-se na 
produção artesanal de boletins, panfletos, jornais e pequenos livros brochura de 
fácil impressão. Sendo assim, a existência desta cultura sediciosa, ainda que 
improvisada, necessitava de todo um aparato técnico ligado a sua confecção. 
Gráficas clandestinas foram montadas, tanto pelo Partido Comunista como por 
editores independentes. Editoras sem endereço definido também existiram na 
tentativa de escapar da censura e produziam, além de livros, jornais que 
circulavam ilegalmente e panfletos que eram distribuídos por “debaixo do pano”.

Na obra Livros Proibidos, Idéias Malditas - O Deops e as Minorias 
Silenciadas204 de autoria de Maria Luiza Tucci Carneiro e do qual participei 
como pesquisador, a autora relata alguns dos estratagemas utilizados por esta 
circulação clandestina para escapar dos tentáculos policiais. Por exemplo, a 
técnica denominada “barbante que queimava”, funcionava com um indivíduo 
escolhendo um prédio central e subindo até um andar superior. Lá, ele amarrava 
em uma janela qualquer, presos por um barbante, os panfletos proibidos. Em 
seguida, este propagador de idéias acendia o “pavio” e, calmamente, saia se 
misturando à multidão. Algum tempo depois, os panfletos se desprendiam 
espalhando as mensagens pela rua, sendo impossível identificar o autor de tal 
panfletagem voadora. Outro exemplo refere-se aos editores de livros políticos 
que precisavam de criatividade para distribuí-los, como por exemplo, valerem-se 
da fachada de certos gêneros literários - como romances e novelas- para encobrir 
a edição de obras direcionadas à esquerda revolucionária brasileira. Conclui a 
autora:
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‘Mo identificarmos tais “atos de rebeldia” por parte dos “homens 

dos livros” e ao constatarmos a circulação de uma farta literatura 

doutrinária no período 1924-1983, percebemos que os intelectuais, 

editores, livreiros e tipógrafos não foram agentes passivos diante do 

autoritarismo. Em vários momentos a censura às idéias foi burlada, 

forçando os policiais à atenção dobrada”

204 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; Livros Proibidos, Idéias Malditas - O Deops e as Minorias 
Silenciadas. São Paulo, Estação Liberdade : Arquivo do Estado/SEC, 1997.
205 Idem.
206 Panfleto “Hino Nacional dos Brasileiros Pobres”, sem nome, sem data; In: Pront. 950 - Renata Mielli, 
AESP/DEOPS.

Realizando a leitura de alguns destes textos sediciosos, na maioria das 

vezes impressos como panfletos ou boletins, organizamos, ainda que de forma 

incompleta, um pequeno painel desta produção específica da resistência no 

período da Era Vargas.

É importante levar em consideração a estrutura necessária para articular 

estes produtos no circuito cultural específico. Estes panfletos eram direcionados, 

na sua maioria, aos operários das fábricas e faziam parte de uma propaganda que 

desejava aglutinar este grupo para orientar e dirigir a sua representatividade 

política. Caracterizam-se portanto por uma linguagem rápida, agregando a 

convocação para participação em alguma reunião ou simpósio como também à 

propaganda de idéias que motivam o encontro. Muitos eram direcionados a 

classe trabalhadora como um todo com o objetivo de pregar a revolução como 

um panfleto que trazia um hino destinado aos brasileiros pobres206:
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IIBrasileirosdos

Nesta versão apócrifa do Hino Nacional, podemos observar alguns dos 

principais pontos que perpassam a maioria dos panfletos e boletins confiscados 

dos comunistas entre 1930 à 1945 e anexados aos prontuários do Deops - SP. 

Podemos ainda apreciar algumas qualidades metafóricas do poema que, 

infelizmente, é de autor anónimo.

Vem camarada 
Libertador 
Para o fragor 
Da barricada;

Operários, camponeses,
Estudantes, funcionários, pés-rapados,
Já sofremos mil revezes,
Já cansamos dessa vida de explorados.

A mão fechada 
Levantada, 
Protestamos!

O verbo, o canto, o braço ou o fuzil, 
Pelo nosso Brasil.

“De norte, das florestas amazônicas, 
Ao sul, onde a cochila a vista encanta, 
A terra brasileira à luz dos trópicos 
E como um coração que bate e canta.

Vem camarada * 
Libertador 
Para o fragor 
Da barricada;

Soldados, operários, marinheiros, 
Erguendo à luz do sol sanguínea 
flâmula,
Tornemos o Brasil dos brasileiros.

A mão fechada 
Levantada, 
Protestamos!

Abaixo os mercenários, os facínoras, 
Lacaios dos patrões capitalistas; 
Lutemos contra todos os políticos 
Vendidos as nações imperialistas.

O verbo, o canto, o braço ou o fuzil, 
Pelo nosso Brasil!

O vento da revolta varre a América 
Os negros, os indígenas, os párias, 
Mineiros, serradores e marítimos 
Enfim, todas as massas proletárias...

Brasil, terra que lembra o fogo e árvore 
Que davam sangue e cor para as 
bandeiras;
Teu nome é só por si vermelha flâmula, 
Vermelhas são as almas brasileiras,

“Hino Nacional
Pobres”

Despertae, trabalhadores, ■
Que esta terra tão bondosa e tão 
clemente
Foi tomada por feitores
Que venderam e expulsaram nossa 
gente.

De pé, formosa e brava mocidade
De clara inteligência e fortes músculos, 
Lutemos por - PÂO, TERRA E 
LIBERDADE.
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A imagem da mão, dos músculos e dos braços, a reivindicação por mais 
pão, terra e liberdade, o apelo do despertar e, ainda, a crítica aos capitalistas e 
imperialistas e à polícia repressora, são a tônica maior dos textos de crítica e 
resistência ao autoritarismo varguista.

Com diversas e pequenas variações, isolados ou em grupo, os temas 
relacionados acima se repetem nos panfletos, boletins ou artigos de jornais 
colaborando para a formação do imaginário coletivo povoado de representações 
políticas. Estes panfletos geralmente são convites para uma assembléia ou 
reunião partidária, sindical ou de associação. A ocasião era aproveitada para que 
o texto, de reivindicação e crítica ao regime, atraísse novos adeptos.

Com base em alguns panfletos podemos elaborar um painel dos temas 

mais expressivos:
- Pão e braços: A imagem do pão como alimento básico e indispensável 

ao trabalhador era diversas vezes utilizado para demonstrar como as 
reivindicações às quais se propunham eram justas e indicavam o grau de miséria 
e ausência de condições que estavam submetidos os trabalhadores. Muitas vezes, 
a imagem do pão, associada a do próprio trabalhador, completava-se com a da 
família a qual ele tinha que alimentar e prover. Os braços, por sua vez, como 
sendo o instrumento de trabalho da classe operária por definição, fazia com que

4.

ele, e os músculos, fossem valorizados num contexto que privilegiava o esforço e 
o trabalho cotidiano, em contraponto à exploração material e o ócio relacionado 
às classes burguesas. É assim que os discursos muitas vezes eram construídos 
identificando o direito do trabalhador que, com seus braços (símbolo de força), 
labutava diariamente para prover alimentos à sua família. O pão ainda podia ser 
visto de maneira ambígua. Por um lado ele era um alimento básico, a qual todos 
deveriam ter direito. Porém, por outro lado, o pão, contraposto a farta é 
diversificada gastronomia da burguesia, tomava-se um “mísero” gênero 
alimentício.
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207 Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Grande Assembléia Geral de Classe”, sem data, sem 
nome, In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção Civil, AESP/DEOPS.
208 Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Aos Pedreiros, Carpinteiros, Pintores, Eletricistas, 
Trabalhadores em Serrarias, Serventes, etc, etc”. Sem nome, São Paulo, 09/1931; In: Pront. 927 - Liga 
Operária de Construção Civil, AESP/DEOPS.
209 Panfleto “Desperta Brasil”, sem nome, sem data, Fl. 3; In: Pront. 893 - José Fernandes, 
AESP/DEOPS.

“ Vivendo a farta os burgueses pouco se importam com os que 

passam fome e que não possuindo outro património a não ser seus 

próprios braços, quando estes sem ocupação, não podem levar nem um 

mísero pedaço de pão aos seus próprios filhos” .

“Sendo nossa única riqueza o produto de nossos braços, não 

podemos manter-los inativos durante longo tempo, nem alugar-los por 

preços irrisórios. Como seres humanos, temos necessidades a satisfazer. 

Como chefes de família, obrigações a cumprir. Podemos continuar mais 

tempo a viver da forma que estamos vivendo atualmente?...” .

“Camaradas! Já é hora em que nós

construção civil, tratemos de pôr um paradeiro a esse estado de miséria e 

de penúria que tanto nos aflige, impossibilitando-nos de ganhar o pão

os trabalhadores em

Um outro panfleto ilustrado com quatro imagens expressa, muito bem, 

este universo simbólico da propaganda sediciosa. A primeira traz de uma família . 

à mesa com a legenda pão’, a segunda apresenta a figura de Luís Carlos Prestes 

uniforme de revolucionário; o terceiro desenho retrata um trabalhador com 

enxada e espingarda às costas e a legenda terra’, o último apresenta um homem 

destruindo, com uma picareta, as grades de uma prisão com a legenda 

liberdade™. A sequência desta mensagem (pão, Luís Carlos Prestes como 

revolucionário, terra e liberdade) traz, na essência da mensagem idealizada para 

cada figura, um significativo componente capaz de sensibilizar o operário à luta 

revolucionária. A imagem visual colabora para configurar um sentido 

despertando a emoção do leitor para a luta.
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- Arregimentação: Este tema diz respeito ao “despertar”, mensagem 

presente em diversos panfletos comunistas. Percebemos como uma constante o 

chamado aos trabalhadores alertando-lhes da necessidade para que estes 

participassem de reuniões, que aprendessem seus direitos e que lutassem por eles, 

se organizando e propagando a doutrina. Geralmente a ênfase era dada na 

importância e no dever pessoal que cada trabalhador teria para a conquista 

coletiva de melhores condições, inclusive para com sua família. Além disso, as 

conquistas que os trabalhadores poderiam conseguir eram sempre referidas como 

sendo aquelas adquiridas por eles próprios, pois ninguém lhes daria de presente 

alguma coisa sem desejar algo em troca. Ao mesmo tempo, definiam o “outro”, 

aquele contra qual deveriam se unir: o explorador capitalista, o imperialista e o 

Estado:

210 Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Grande Assembléia Geral da Classe Trabalhadores em 
Construção Civil”. Sem data, sem nome; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção Civil, 
AESP/DEOPS.

cotidiano para sustentar os nossos queridos filhos e as nossas caras 

companheiras. E não havendo quem queira alugar os nossos braços, 

andamos vegetando por esta grande metrópole, como bestas humanas, 

quando nos Cabarés e centros de jogatina e demais lupanares elegantes 

se esbanjam rios e rios de dinheiro e arrebentam pomposas garrafas de 

finos licores”210.

“A Liga Operária da Construção Civil na emergência atual, chama 

a atenção, concitando os trabalhadores do ramo, sem distinção de raças, 

credos e nacionalidade, a cerrar fileiras contra todo explorador e contra 

toda classe de mistificação que por ventura venha a surgir, pois venha 

d’onde vier não pode interessar-nos nada que não seja obra direta de 

trabalhadores, os únicos que ontem, hoje e sempre souberam lutar
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beneficio moral material dao e

única arma do trabalhador. Por isso

211 Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grande Assembléia Geral Domingo 30”, sem nome, 
São Paulo, 10/1932; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção Civil, AESP/DEOPS.
212 Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grànde Assembléia”, sem nome, sem data; In: Pront. 
927 - Liga Operária de Construção Civil, AESP/DEOPS.
213 Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grande Assembléia Geral da Classe”, da Comissão 
Executiva, São Paulo, 02/1933; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção Civil, AESP/DEOPS.
214 Panfleto “A Todos os Organismos do Partido na Região de São Paulo” da Comissão de Agit.-Prop., 
São Paulo, 20/12/1935, F1.2; In: Pront. 893 -José Fernandes, AESP/DEOPS.

“Companheiros! Nesta Assembléia serão discutidos assuntos do 

máximo interesse para a classe, pois a ela deveis comparecer, afim de 

apresentar sugestões para melhorar o teu estado precário, bem como o de
9 1 O

teus filhos e de tua companheira" .

“A organização é a 

companheiros, organizemo-nos. Só assim é que podemos conseguir mais
919

pão e bem estar para nossos filhos e companheiras" .

“É preciso que cada membro do P. Comunista compreenda a 

importância de um sério trabalho de agitação, neste momento, 

desmascarando todas as calúnias e infâmias lançadas contra todos os 

revolucionários e popularizando as palavras de ordem mais imediatas, 

como sejam:

Abaixo o Estado de Sítio! Abaixo o Governo de Traição Nacional! 

Liberdade imediata aos Nacionais Libertadores Presos! Liberdade a

todos os Presos da Frente Popular! E muitas outras que podem ser 

formuladas pelos próprios companheiros, sem nenhum sectarismo, 

entretanto.

Todos os meios de agitação devem ser utilizados desde o material 

tirado em reco-reco ou mesmo feito a mão, até pinturas murais"2'*.

desinteressadamente para 

coletividade"2".
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“Não é mais possível aos imperialistas, a todos os seus agentes e à 

sua imprensa nauseabunda impedir que o povo conheça toda a verdade: 

sobre a situação dos dias de hoje: o movimento nacional libertador passa 

a uma fase superior de luta aberta pelas armas, contra os saqueadores

215 Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Aos Pedreiros, Carpinteiros, Pintores, Eletricistas, 
Trabalhadores em Serrarias, Serventes, etc, etc”. Sem nome, São Paulo, 09/1931; In: Pront. 927 - Liga 
Operária de Construção Civil, AESP/DEOPS.
216 Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Aos Trabalhadores da Construção Civil” da Comissão 
Executiva, São Paulo, 04/1934; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção Civil, AESP/DEOPS.

A situação nossa só tem uma solução, e esta não a dará nem o 

capitalista nem o governo. Se queremos que sejam abertos trabalhos, se 

queremos valorizar nossos braços, devemos unirmos -nos todos e exigir o 
O 1 

que temos direito” .

- Burguesia, Governo, Polícia e Imperialismo: Este terceiro tema, 

presente nos panfletos, diz respeito às críticas elaboradas contra o capital 

indicando a culpabilidade da burguesia, do imperialismo e do governo quanto a 

situação precária vivenciada pelos trabalhadores. Também referem-se a ação 

policial, inimiga direta dos revolucionários, denunciando sua ação pérfida e 

traiçoeira articulada por seus agentes infiltrados no meio operário. Muitas vezes, 

os temas podiam se mesclar, apresentando um “retrato do Brasil”, segundo o 

olhar da resistência:

“O momento presente não permite apatia nem descaso de quantos 

labutem pelo pão quotidiano, pois a burguesia, a pretexto do 

desequilíbrio económico que impera, pretende por todos os meios e com o 

apoio dos poderes constituídos, submeter-nos a um regime de miséria e 

privações que lhes permitem sustentar a vida dissoluta que constitui sua 

existência”216.
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imperialistas, contra o governo traidor e assassino de Vargas, contra seus
91 *7 

sustentáculos integralistas, contra os mais odiados senhores feudais'" .

“A crise mundial que o capitalismo provocou, não teria tido tão 

funestas consequências para os trabalhadores em Construção Civil, se a 

semelhança do que se fez e está se fazendo em todo o mundo, nós, 

houvéssemos feito valer nosso direito a vida, acima de qualquer outra 
o i o 

razão apresentada pelos causantes da miséria que estamos sofrendo” .

217 Artigo de Jornal “Povo Brasileiro” do Comité Central do Partido Comunista do Brasil, sem data, Fl. 4, 
In: Pront. 893 - José Fernandes, AESP/DEOPS.
218 Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Aos Pedreiros, Carpinteiros, Pintores, Eletricistas, 
Trabalhadores em Serrarias, Serventes, etc, etc”. Sem nome, São Paulo, 09/1931; In: Pront. 927 - Liga 
Operária de Construção Civil, DEOPS / AESP.
21^ Panfleto “Proletariado e ao povo em geral”. São Paulo, 04/1932. In: Pront. 716- Federação Operária 
- DEOPS / AESP.

“Aproveitando a chegada do general Augustin Justo (na falta de 

melhor pretexto ou justificação), beleguins policiais, a soldo do 

capitalismo e da reação internacional, tem dado caça aos trabalhadores 

de todos os credos que, não comungando com as idéias reacionárias dos 

donos da situação, ousam sonhar com algo melhor, mais humano e mais 

justo. Desta vez porém, os métodos de que ela deitou mão raiam pelo 

inconcebível, dando uma demonstração patente da falta de caráter e

“O momento que atravessamos não é para meditações. Precisamos 

lutar. E necessário a vossa união para o combate. Temos adversários de 

várias espécies, e os mais perigosos são os trabalhadores que vivem 

conosco nas fábricas, nas oficinas e nas nossas reuniões, espionando, os 

nossos passos, auscultando os nossos anseios, chorando fingidamente a 

nossa sorte, colaborando falsamente nos nossos planos, para depois irem 

dar conta aos patrões de toda a nossa atividade prejudicando o 

desenvolvimento da causa que a todos beneficiará” .
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dignidade dos homens que dirigem essa instituição parasitária e
790inumana" .

220 Panfleto “Aos trabalhadores e ao povo em geral - Arbitrariedades e violências policiais”. Federação 
Operária de São Paulo. In: Pront. 155 - Francisco Augusto Neves - DEOPS / AESP. O panfleto refere-se 
a prisão “sem propósito e sem pretexto algum” de alguns operários que se dirigiam tranqiiilamente para 
suas residências.
221 Panfleto “Estado de Guerra: Guerra de morte a todo o povo do Brasil”. São Paulo, 01/05/1936. In: . 
Pront. 2431 / Vol. 8 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.

e nem

Podemos citar ainda um outro panfleto que, reunindo tanto a imagem do 

pão e do braço, da crítica ao governo e à burguesia, do chamado a 

arregimentação e da péssima condição da família do trabalhador, expõe 

matemática e cientifícamente a situação do salário, demonstrando o quão 

precário eram as condições de vida do operariado. O conjunto é significativo pois 

revela a elaboração cuidadosa de argumentos articulados com o objetivo de 

transmitir uma mensagem e convencer o público leitor de que a luta valia a pena 

a partir de argumentos estruturados de forma lógica. Estes folhetos eram, 

portanto, fruto da criação de intelectuais inseridos no debate cotidiano com fins 

políticos.

O quadro, reproduzido deste panfleto, refere-se ao orçamento familiar 

(casal e dois filhos) cujo chefe recebe em média duzentos mil réis mensais.

se pode comer, porque os

os tubarões da marca de

“A quadrilha de Getúlio e Sales Oliveira quer o extermínio de toda 

. a população do Brasil. E quem não vê claramente isso? Os cárceres estão 

repletos do que há de melhor no nosso povo. A fome avança! Tudo 

encarece, e nem mais pão e feijão 

açambarcadores, os trusts e monopólios,

Matarazzo, Crespi, os imperialistas da Armour, da Light, da São Paulo 

Raihvay podem impôr os preços que bem entendem, com o apoio aberto 

dos inimigos do povo que estão no governo, a seu serviço, e que para isso, 

também, decretaram o Estado de Guerra!” .
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45$000

9$000
13S000
4$800
4$000
15$000
9$00015 Litros de leite

24$000
6S000

20$000Verduras e frutas

6$000
7$000

24$000
18$000

204$800TOTAL

30 Kg de pão
Carvão ou lenha

Apesar da linguagem dramática (“feijão velho”, habitação anti-higiênica”, 

“arroz inferior”) utilizada pelo autor, a situação toma-se mais clara quando, a 

seguir, ele expõe o “Quadro - B” sob o título Mínimo que deveria consumir um 

casal e dois filhos, cada mês. Neste quadro o total contabiliza 363$600, que 

corresponderia a um aumento no salário de, aproximadamente, 77%.

Mínimo que pode consumir um casal e dois 

filhos menores, cada mês - Quadro A 

Aluguel de casa: 1 habitação anti- 

higiênica

15 Kg de feijão velho

15 Kg de arroz inferior

4 Kg de macarrão

8 Kg de batatinhas miúdas

Carne de 3.a

“Roupas? Jornais?' Diversões? Médico e Farmácia? Para tudo 

isso, necessitará reduzir ainda mais a alimentação”222.

222 Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grande Assembléia Geral”, da Comissão Executiva, 
São Paulo, Doc. 11, Fl. 14; In: Pront. 927 - Liga Operária da Construção Civil, AESP/DEOPS.

3 Kg de café de 2.a 

!4 arroba de açúcar 

Cigarros, fósforos, etc 

Bondes
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Ao avaliarmos esta produção intelectual, é interessante notar que a 
propaganda poderia assumir diversos tons, variando de apaixonada e febril pela 
causa revolucionária, a fria e calculista, analítica e racional em prol, de uma vida 
melhor, sem deixar de ser crítica ao regime.

Estes panfletos podem também nos dar uma idéia do alcance e da 
circulação dessa propaganda dedicada a causa comunista. Examinando os 
documentos anexados aos prontuários temos a possibilidade de “entrar”, ainda 
que simbolicamente, no mundo dos suspeitos . Desta forma procuramos 
recuperar o caminho que vai da produção, reorganização e propagação destas 
idéias através da ação dos agitadores e propagandistas até o receptor, público 
alvo, consumidor de utopias224.

223 Em todas as casas que a polícia realizava um busca e apreensão de provas do crime eram anotados 
toda a sorte de objetos ali existentes. Não só jornais, cartas e fotografias mas, principalmente, os livros 
que o suspeito possuía. Seria possível assim, em um trabalho específico, realizar um mapeamento da 
literatura que circulava no período e que no presente trabalho e apresentado apenas um esboço (ver 
anexo). A título de exemplo podemos citar um Auto de Verificação e Apreensão que a polícia realizou na 
casa de ítalo Benassi onde são listados 54 livros apreendidos. Outro exemplo foi a inspeção realizada na 
residência de Patrícia Galvão pela polícia que confiscou outros 62 títulos. Eram verdadeiras bibliotecas 
subversivas que se prestam a análise das práticas de leitura do período. Auto de Exibição e Apreensão; 
Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, São Paulo, 1938; In: Pront. 198 - ítalo Benassi - 
DEOPS / AESP. Auto de Exibição e Apreensão; Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 23/01/1936, Fl. 
16,17, 18; In Pront. 1053- Patrícia Galvão - DEOPS / AESP.
224 Sobre o assunto ver as reflexões de Roger Chartier que se interroga sobre as teorias da recepção 
cultural realizando um diálogo com a obra de De Certeau. CERTEAU, Michel de; A Escrita da História. 
Rio de Janeiro: Forense - Universitária, s/d; CHARTIER, Roger; A História Cultural - entre práticas e 
representações. Difel, Rio de Janeiro: Editora Bertrand, 1990.

“Folgam, pois, comentários em torno da realidade. Todos hão de 
refletir diariamente sobre as condições de vida a que estão sujeitos e que 
se perpetuarão se não tratarmos de por um freio a avareza dos que vivem 
do nosso trabalho”.

Porém temos ainda um “Quadro - C”, intitulado Vestuário indispensável 
para a mesma família por ano que tem como total 960$000. Este valor 
acrescentaria mais um aumento de 39% mensais, resultando em um aumento 
total de 116% no salário. Segue o panfleto:
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Foi assim que Renata Mielli teve apreendido em sua casa, entre outros 

docúmentos, o panfleto Hino Nacional dos Brasileiros Pobres, o boletim A 

Revolução Nacional-libertadora em marcha, o livro As Bases do Nacional 

Socialismo de Gotfried Feder, apesar de anteriormente a polícia ter:

225 Relatório de Investigação do Inspetor N.°66 de José Gomes, encarregado da seção de Investigações, 
para o Delegado de Ordem Política e Social, Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, São 
Paulo, 21/06/1938, Doc. 1,F1. 1; In: Pront. 950 - Renata Mielli, AESP/DEOPS.
226 ARAÚJO, Angela Maria Carneiro; As Lideranças Sindicais e a Construção do Sindicalismo 
Corporativo nos Anos 30. In: REIS, Elisa; ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de e FRY, Peter (org.); 
Política e Cultura: visões do passado e perspectivas contemporâneas. São Paulo: Hucitec, 1996.
227 Idem.

“procedido em torno de Renata um rigoroso serviço de observação 

nada apresentado digno de nota, motivo pelo qual foi levado a efeito em 

sua residência uma busca.

É necessário salientar que a análise minuciosa dos panfletos produzidos 

pela resistência podem subsidiar uma pesquisa dedicada a avaliar as diversas 

tendências ideológicas da resistência, expressivas dos conflitos que marcam a 

história do operariado e dos sindicatos no Brasil. Podemos citar aqui o artigo de 

Angela Maria Carneiro de Araújo, As Lideranças Sindicais e a Construção do 

Sindicalismo Corporativo nos Anos 3Ó126 que identifica, na atuação sindical dos 

anos 30, a corrente dos “amarelos”, dos “socialistas”, dos “socialistas 

tenentistas”, dos “comunistas” e dos “trotskistas”. Estas tendências expressavam 

concepções particulares do movimento sindical e sua incorporação às leis do 

governo. Segundo a autora, a adesão dos sindicatos a nova estrutura sindical 

imposta por Getúlio Vargas foi “um processo contraditório e conflitivo que 

combina resistência, assimilação do projeto corporativista e apropriação da 

organização corporativa para a defesa de interesses classistas”111.

(...) Renata é elemento que não tem atividade de ação dentro do 

Partido Comunista. Entretanto, pertenceu a Aliança Nacional 

Libertadora, quando esta tinha a sua existência legal, tendo comparecido 

a vários comícios promovidos por esta agremiação” .
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228 Idem.
229 “E inegável que a atuação sindical dos comunistas na conjuntura de 1934/35 contribuiu para a 
crescente mobilização e politização dos trabalhadores filiados aos sindicatos oficiais, que se engajaram 
em grande número de greves e na luta democrática e antifascista especialmente por meio da Aliança 
Nacional Libertadora". Idem.
230 Idem.

De uma maneira geral, a autora identifica as seguintes orientações 

ideológicas: o grupo dos “amarelos” estaria atrelado ao projeto corporativo do 

governo pós-30. Já os socialistas, apesar do sentimento antioligárquico: “adotou 

um programa muito mais próximo do ideário corporativista do que do socialista 

e uma postura nitidamente governista - como aliás não poderia deixar de ser, 

num partido dirigido por destacados membros do governo como Pedro Ernesto e 

o Ministro Juarez Távora”223. Caberia aos Comunistas e Trotskistas a posição de 

resistência. Os primeiros combatiam a Lei de Sindicalização, desejando apenas o 

seu reconhecimento legal, pois pregavam a independência dos sindicatos em 

relação ao Estado e viam nessa a lei a tentativa de submissão das classes 

trabalhadoras ao patronato. Em 1932 o Partido Comunista decidiu atuar nos 

sindicatos oficiais para ampliar suas bases de influência contra a orientação 

ministerialista. O resultado foi satisfatório, culminando em 1934 com o 

crescimento da influência comunista no interior dos sindicatos. Neste ano, com o 

surgimento da Aliança Nacional Libertadora, o PCB passou a buscar apoio nas 

correntes socialistas e reformistas nos sindicatos oficiais, em prol da política de 

frente única pela unificação sindical e na luta democrática e antifascista" .

Angela Maria Carneiro de Araújo conclui que a adesão do PCB aos 

sindicatos oficiais não significa uma adesão ao projeto do governo mas 

representou, mesmo assim, um “rompimento com o campo da resistência à 

implantação do sindicalismo corporativista e contribuiu para o esvaziamento 

dos sindicatos autónomos”230.

Já a orientação trotskista, no pós-30, era mais radical e tinha como 

ideologia a luta aberta contra o Ministério do Trabalho, contra as leis de 

sindicalização e propunham a completa liberdade sindical e contra qualquer 

intromissão do Estado nos sindicatos. Sua militância restringiu-se a influência a
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231 Para a autora, o êxito da política do governo de Getúlio Vargas se deu por dois motivos: “De um lado, 
o sucesso da estratégia do Estado de vincular a garantia de determinados direitos à organização dos 
trabalhadores em moldes corporativistas, como forma de cooptar as lideranças operárias e conseguir a 
adesão dos trabalhadores à sua política de colaboração de classes. Êxito que se devia, 
fundamentalmente, ao fato de que a concessão de direitos sociais efetivos e o reconhecimento dos 
sindicatos como interlocutores legítimos atendia a parcela importante dos interesses subalternos. De 
outro, o fato de que o controle e a repressão eram inerentes àquela política. Assim, a cooptação de 
parcela da liderança operária supunha que sua atuação se restringisse aos marcos instituídos pela 
legalidade autoritária (mesma suposição feita para com os intelectuais cooptados); supunha também 
exclusão e repressão daquela parcela da liderança que resistia, insistia em manter o enfrentamento com 
o governo e a defesa da autonomia organizativa dos trabalhadores, assim como repressão a qualquer 
forma de movimentação popular autónoma, como ocorreu no caso da ANL".
232 Informações Reservadas (cópia). São Paulo, 13/10/1937, copiado por Lúcia Pereira de Magalhães em 
13/01/1947. In: Pront. 716/ Vol. 4 - Federação Operária-DEOPS / AESP.

União dos Trabalhadores Gráficos em São Paulo e aos sindicatos dos contadores, 
dos metalúrgicos, dos comerciários e dos profissionais do volante.

A partir de 1931, os trotskistas passam a pregar a política de que se o 
aparelho sindical oficial fosse utilizado corretamente pelos grupos da esquerda, 
ele poderia ser transformado em seu contrário. E, a partir de 1935 quando o 
sindicalismo corporativo já estava implantado na maioria dos estados, os 
trotskistas aproximaram-se dos comunistas juntando-se a frente única231.

Um documento policial anexado ao prontuário da Federação Operária de 
São Paulo informa a situação dos diversos sindicatos da cidade, quem são seus 
líderes e que orientação ideológica predomina no grupo232.

Segundo informações da polícia, ficamos sabendo que o Sindicato dos 
Marceneiros, Carpinteiros e Classes Anexas de São Paulo era um sindicato 
considerado comunista e seu vice-presidente, Francisco Bianchini avaliado como 
incentivador dos operários instigando-os a fazerem greves com “discursos 
violentos”. Por sua vez, o Sindicato dos Empregados em Açougue não registrava 
antecedentes. Já o Sindicato dos Contadores, dirigido por Paulo Américo Sesti, 
Mario Pedrosa, Aristides Lobo, Lívio Xavier e outros era influenciado tanto 
pelos comunistas como pelos trotskistas. Por outro lado, o Sindicato dos 
Empregados da Light acompanhou a política sindical, mas não deixou

♦

“entretanto, de ligar-se a elementos políticos, ora de esquerda, ora mais 
moderados, contribuindo, também, para o êxito de diversas manifestações 
públicas”. O Sindicato dos Trabalhadores Gráficos, já bastante conhecido da
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polícia, estave sempre sob vigilância pois dele haviam saído “comunistas de 

larga atividade, tais como Aristides Lobo, João Matheus, João Victor Azevedo 

Pinheiro e muitos outros. Desse sindicato tem saído as maiores agitações, tais 

como greves, manifestações públicas contra os poderes constituídos, apoios a 

organizações extremistas, etc.233”

Os anarquistas não tiveram influência significativa nos sindicatos oficiais 

no pós-30. Porém, estavam presentes na produção e circulação de idéias 

sediciosas como, por exemplo, na edição e distribuição do jornal anarquista A 

Plebe, expressivo porta-voz da resistência. Estes jornais circulavam, quase 

sempre, na ilegalidade, tendo de criar toda uma estrutura de produção, impressão 

e distribuição específica com vistas a burlar a censura policial. O que não era 

fácil. Podemos ter uma idéia da ação da agentes' da ordem com relação aos 

jornais de esquerda, veículos da “desordem”, segundo o relatório de investigação 

de 1931:

“Após diversos dias de sindicâncias, conseguimos apurar que 

aquele jornal (“A Classe Operária”) era distribuído por um tal Antônio 

Ribeiro, conhecido agitador de classes, e que tomou parte saliente e 

ativíssima em diversas greves verificadas nessa capital.

Percorreram diversos pontos onde são vendidos jornais. 

Finalmente conseguiram informes decisivos. Na avenida Rangel Pestana, 

nas proximidades da porteira da ‘S.P.R. deveria Ribeiro aparecer nestes 

dias. Levaram a efeito um severo serviço de vigilância no ponto 

determinado, e ontem, as 16 horas aproximadamente, ali apareceu 

Antônio Ribeiro. Apontado a um guarda civil, este efetuou sua prisão.

Hoje, conforme determinações superiores, diversas turmas de 

inspetores, chefiadas por mim, pelo Sr. Cap. Pagé de Carvalho e Sr. 

Vicente de Paulo Costa, percorreram as diversas ‘bancas’ de jornais,

um severo

233 Idem.
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“oí jornais em questão propagam abertamente 

anarquista em linguagem sempre acessível aos trabalhadores, tornando- 

os verdadeiros e sinceros adeptos do ideal anárquico” .

Como se pode observar, sequer os donos de banca de jornal escapavam da 

rotina da repressão policial. Recolhidos à delegacia, a polícia empreendia sua 

estratégia de fotografar e fichar em prontuários 0 máximo possível de indivíduos 

que pudessem ter qualquer relação com os críticos do regime. O objetivo das 

autoridades era de intimidá-los a não vender os jornais de esquerda, além de 

obter informações sobre a rede de distribuição da imprensa clandestina.

O jornal ?! Plebe, fundado em 17 de junho 1917, nunca foi bem visto pela 

polícia devido ao seu posicionamento francamente anarquista. Porém, foi na 

década de 30 que a perseguição aos seus membros aconteceu de forma 

sistemática, estendendo-se entre 28/01/1933 à 17/09/1935.

Em 1933, 0 Delegado de Ordem Política e Social de São Paulo expôs, em 

síntese, os inconvenientes da edição de publicações da categoria de A Plebe e O 

Trabalhador que, pelo menos, deveriam ser submetidos a censura como todos os 

outros jornais da capital. Na sua opinião:

234 Relatório do Chefe dos Inspetores para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem Social; 
Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 20/03/1931, Doc. 5; In: Pront. 77 -Antônio 
Manuel Ribeiro - DEOPS / AESP.
235 Informe (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Chefe do Gabinete de Investigações, Delegacia 
de Ordem Social, São Paulo, 09/03/1933, Doc. 6, Fl. 8; In: Pront. 2303 -A Plebe, AESP/DEOPS.

a doutrina

conseguindo aprender muitos exemplares dos jornais “A Classe 

Operária” e “O Trabalhador do Brasil”.

Durante a apreensão foram detidos os indivíduos abaixo citados, 

proprietários ou empregados das referidas ‘bancas’, e que se acham 

recolhidos no Gabinete de Investigações à vossa disposição: João 

Siciliano, Benedicto de Freitas Medeiros, Pascale F. Paulo, José 

Salamone e Domingos MarzullF2^.
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Em 10 de março de 1933, o redator gerente do jornal A Plebe foi intimado 

a comparecer na Delegacia. Rodolpho Felippe, que respondia por este cargo, não 

compareceu. No dia seguinte, a polícia efetuou diversas batidas às bancas que 

vendiam jornais, realizando a apreensão de 495 exemplares daquele período. 

Cinco dias depois a polícia resolve visitara sede de redação do periódico. Após 

percorrer três ou quatro endereços, os inspetores descobriram o verdadeiro local e 

ficaram sabendo que, naquele dia, o jornal não iria sair .

autoritário.

No caso do jornal anarquista A Plebe, sua propaganda era vista como 

eficaz e, portanto, perigosa, uma vez que os textos eram escritos em linguagem 

“acessível aos trabalhadores”. Ainda, segundo a polícia, como consequência 

desta linguagem, verificava-se a adesão sincera dos trabalhadores e, portanto, 

mais perigosa. É nesse sentido que o Delegado de Ordem Social conclui o seu 

informe dedicado a zelar pela ordem social:

236 Idem.
237 Pront. 2303-A Plebe, AESP/DEOPS.

“Esta Delegacia, com o intuito exclusivo de zelar pela ordem 

social, e desejando evitar que continue com esse meio a propaganda de 

ideais subversivos, vem concitar vossas providências junto ao Exmo. Snr. 

Dr. Chefe de Polícia no sentido de por termo a essa propaganda 

anárquica feita pelos jornais acima citados, certa de cumprir com o seu 

imperioso dever”236.

Com base nestes relatórios podemos salientar como a censura aos meios 

de comunicação era uma vertente importante da vigilância policial. Constatamos 

que, à partir de 1933, os mecanismos de censura às idéias já estavam organizados 

uma vez que, praticamente todos os jornais da capital, encontravam-se 

submetidos à vigilância e censura de departamentos e seções do Estado
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Como se pode observar, Rodolpho Felippe possuía uma larga experiência 

em atividades de crítica, resistência e propaganda contra o governo autoritário, 

podendo ser, certamente, um exemplo de intelectual da resistência que, não só 

divulgava mas que também produzia idéias, sem participar do mercado de bens 

culturais do circuito oficial de cultura. Não possuindo livros editados pelas 

grandes editoras e nem Copyright, sua produção era de caráter mais instantâneo, 

voltada à crítica ao governo, à organização de greves e à promoção e produção de 

idéias sediciosas. Possuía também, segundo a polícia, uma biblioteca onde eram 

realizadas reuniões secretas, local de circulação de idéias da cultura clandestina.

238 Guia de Detenção (cópia) de Rodolpho Felippe, de Viriato Carneiro Lopes, Delegado de Ordem . 
Política, para o Diretor dos Presídios Políticos da Capital, Delegacia de Ordem Política, São Paulo, 
27/02/1933, Doc. 3, Fl. 3. Informação da Seção do Arquivo sobre Rodolpho Felippe, Delegacia de Ordem 
Política, São Paulo, 19/05/1933, Doc. 8, F1.8. Todos os documentos In: Pront. 400 - Rodolpho Felippe, 
AESP/DEOPS.
239 Informação (cópia) sobre Rodolpho Felippe, Delegacia de Ordem Política e Social, São Paulo, 
17/02/1931, Doc. 1, Fl. 1; In: Pront. 400-Rodolpho Felippe, AESP/DEOPS.

Ao que tudo indica Rodolpho Felippe não compareceu a Delegacia porque 

já estava preso desde 27/02/1933, sendo liberado em 16/03/1933238 após ter 

cumprido dezessete dias de prisão. Podemos acompanhar o interessante histórico 

que a polícia fez das atividades de Felippe até pouco antes de sua prisão:

“O seu nome verdadeiro é Rodolpho Filipic. Em março de 1913, 

pretendeu atacar as autoridades da Comarca de Taquãritinga, onde, por 

meio da difusão da doutrina anarquista, conseguiu impor-se a simpatia 

dos colonos e jornaleiros (...) Foi diretor - proprietário da “La 

Barricata” e do “Germinal”, hebdomadarios anarquistas, editados, 

naquela época, nesta capital. Foi também redator da “A Plebe”, bi- 

semanário anarquista. Da greve geral havida nesta capital, em 1917, foi 

um dos mais célebres agitadores. Em 1922 manteve um biblioteca 

anarquista denominada “Inovadora”, onde se realizaram várias seções 

secretas e concernentes a prática do anarquismo. De convicção 

inabalável, continua a semear idéias anárquicas”139.
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meus

Felippe foi preso em 27/02/1933 por haver distribuído boletins de 

propaganda contra o então atual chefe de polícia. Da prisão ele escreveu um 

artigo para o jornal intitulado Na solidão do Paraíso, aludindo ao nome do 

presídio no qual estava recolhido. Neste texto, Felippe avalia as consequências da 

infâmia atribuída por aqueles que se escondem:

240 Artigo de Jornal “Na Solidão do Paraíso” de Rodolpho Felippe, A Plebe, nova fase - N.° 18, São 
Paulo, 25/03/1933; In: Pront. 400 - Rodolpho Felippe, AESP/DEOPS.
241 Idem.

Esta interpretação procura realizar uma aproximação entre os policiais e 

os trabalhadores assalariados, mostrando que ambos são vítimas do mesmo 

Estado, monstro autoritário que “aniquila os homens e devora seus filhos”241.

Neste mesmo ano o jornal seria proibido de circular caso não se 

submetesse a censura. Diante da recusa de seus editores, o jornal teve que ser

“(...) atrás das muralhas do Estado todo poderoso, todo onipotente 

na obra do mal e da perversidade, assim como é impotente e incapaz de 

qualquer gesto ou medida de proveito para a humanidade (...) As 

autoridades policiais como as judiciais, as políticas como as funcionais e 

religiosas, são cada uma de per si, uma das tantas cabeças ou garras do 

colossal pólipo, do polvo asqueroso e disforme que se chama Estado.

Uma das garrãs desse monstro fabuloso e horrendo, que aniquila 

os homens e devora os seus filhos, alcançou-me e fechou-me dentro de 

uma prisão, onde dois dragões montam guarda permanente. (...) são dois 

amigos que, embora me embarguem o passo e vigiem os 

movimentos, são dois míseros assalariados, são meus amigos, e, como eu, 

vítimas do próprio Estado (...) De nada me acusaram que fosse crime, que 

seja nocivo a coletividade, a não ser de adversário e de rebelde, de 

homem que tem a consciência do seu “eu” e que, coerente com os seus 

princípios, soube manter impoluta a sua consciência...”240.
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Nesta rifa podemos encontrar a presença de diversos elementos deste 

circuito cultural clandestino. Alem da gráfica, do papel, e todo a estrutura 

material do objeto, assim como do pessoal envolvido na produção e distribuição 

desta estrutura, podemos identificar uma produção dos presos, como a caneta 

entalhada por Soler no Presídio Maria Zelia, o próprio jornal A Plebe como um 

aglutinador deste circuito e a propaganda libertária, outro produto da resistência 

também de caráter clandestino.

242 Informe de Investigação de José Vidotti, Gabinete de Investigações, São Paulo, 04/04/1933, Doc. 21, 
Fl. 23. Informe reservado, sem nome, São Paulo, 13/07/1933, Doc. 24, Fl. 26. Todos os documentos In: 
Pront. 400 - Rodolpho Felippe, AESP/DEOPS.
243 Rifa “Ação entre os Amigos de ‘A Plebe’”, sem nome, sem data; In: Pront. 122 - Edgard Leuenroth, 
AESP/DEOPS.

“Ação Entre Amigos de ‘A Plebe

Rifa-se uma artística caneta entalhada em madeira pelo camarada Soler, 

no ‘Presídio Maria Zelia’ e oferecida à ‘A Plebe’, afim de se reatar e continuar 

a propaganda libertaria em São Paulo.

A extração será feita pela loteria federal do dia 31 de julho de 1937”^3.

impresso e distribuído ilegalmente, de forma clandestina242. Segundo seu 

prontuário, o jornal e seus editores ainda passaria diversas vezes pelas Delegacias 

e Presídios da capital.

Uma estrutura de suporte para uma produção clandestina destes impressos 

tinha que ser articulada, envolvendo desde a compra do papel, a instalação de 

uma gráfica, a contratação de técnicos, até a distribuição e divulgação, o que 

envolvia um número grande de pessoas e objetos. Essa mobilização fazia parte da 

estrutura do circuito cultural clandestino, que se revela como sendo uma presença 

significante no período. Um exemplo da produção deste circuito são rifas com o 

intuito de auxiliar a causa da resistência. O dinheiro arrecadado tanto podia 

financiar a panfletagem como auxiliar na melhoria da qualidade de vida na 

prisão:
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Em novembro de 1934, o número 75 de “A Plebe” foi apreendido pela 
polícia, fato narrado em carta por Rodolpho Felippe à Associação Brasileira de 
Imprensa. Herbert Moses, presidente da associação, atendendo ao pedido, 
remeteu um comunicado a Valdomiro Silveira, Secretário da Justiça e Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, a quem não economizou elogios:

244 Comunicado (cópia) de Manuel S. Passos para o Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, São 
Paulo, 10/11/1934, Doc. 14, Fl. 16; In: Pront. 400 - Rodolpho Felippe, AESP/DEOPS.
245 Termo de Declarações de Rodolpho Felippe, para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem 
Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 12/11/1934, Doc. 12, F1.17; In: Pront. 400 - Rodolpho 
Felippe, AESP/DEOPS.

Por outro lado a polícia se apropriava destes documentos, transformando- 
os em “provas do crime” e utilizando-as como estigmas da subversão. Nesta 

operação, a lógica da polícia aglutinava as palavras e as coisas a uma 
personalidade (individualidade), identificando o mundo abstrato das idéias como 
sendo uma ação concreta. Muitas “palavras” iam para as cadeias.

Em 9 de novembro de 1934, Rodolpho Felippe, ainda redator - chefe de A 
Plebe, caminhava com alguns de seus ajudantes quando foi interpelado por 
agentes da Delegacia de Ordem Social, sendo conduzido preso. Este ato foi logo 
narrado por seus amigos à A.B.I. - Associação Brasileira de Imprensa - que 
organizou um protesto pela a imprensa de São Paulo repudiando o ato de sua

• ~ 244 pnsao .
Ao mesmo tempo, Rodolpho Felippe depunha na polícia confirmando sua 

postura política e reconhecendo como de sua autoria os artigos publicados pela A 

Plebe'.

“(...) na verdade, que o número setenta e cinco do jornal “A 
Plebe”, de dez do corrente, contem alguns artigos algo violentos, digo 
mais, vivazes e enérgicos (...) em virtude, porém, das circunstâncias que 
assim o determinam”245.
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a Associação Brasileira de Imprensa dirige-se a V. Exa., em 

que os jornalistas do Brasil sempre se habituaram a reconhecer o escritor 

ilustre, o jornalista brilhante e o jurista insigne, em um apelo para que tal 

protesto seja ouvido e tomado as providências necessárias”™.

246 Comunicado de Herbert Moses, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, para Valdomiro 
Silveira, Secretário da Justiça e Segurança Pública do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, 14/11/1934, 
Doc. 19, Fl. 19; In: Pront. 400 - Rodolpho Felippe, AESP/DEOPS. Rodolpho Felippe ainda seria preso 
em 29 de maio de 1936 devido às suas idéias “subversivas” e posto em liberdade em quatorze de junho 
1937, tendo ficado preso portanto um anos e quinze dias. Parecer (cópia) de Venancio Ayres, Delegado 
de Ordem Social, para o Superintendente, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 08/06/1936, Fl. 33. 
Informação sobre Rodolpho Felippe de Venancio Ayres, Delegado de Ordem Social, para o 
Superintendente, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 14/06/1937, Fl. 54. Todos os documentos In: 
Pront. 400 - Rodolpho Felippe, AESP/DEOPS.
247 Pront. 864 - Editorial Pax - DEOPS / AESP.
248 Pront. 828 - Empresa Editora Unitas ou Gráfica Editora Unitas - DEOPS / AESP.
249 Pront. 831 - Editorial Merenglen - DEOPS / AESP.

É importante notar que a repercussão do fato funcionava também como 

uma estratégia de luta contra o regime, as artimanhas da resistência em colocar 

em “cheque” as atitudes autoritárias e repressivas do governo frente a opinião 

pública. Desta forma a esquerda encontrava uma arma de pressão e, portanto, de 

negociação com o poder. Sua materialidade, além de reforçar o papel do 

intelectual revolucionário, paladino e arauto de ideais libertários, obrigava a 

ordem a elaborar uma resposta para as esquerdas e, portanto, definir uma postura 

exposta ao julgamento nacional e internacional.

Outro elemento importante deste circuito clandestino eram as 

editoras que para se manterem na legalidade, faziam o possível para mascarar a 

edição de obras proibidas. Misturavam os nomes dos livros nos catálogos ou 

simplesmente os suprimiam, não forneciam seus endereços e justificavam a 

publicação de livros de esquerda amenizando o seu conteúdo ideológico, ou 

dizendo que ele já fora editado em outros países em ditaduras piores. Podemos 

citar a Editorial Pax™, a Empresa Editora Unitas™ e a Editorial Merenglen™ 

como exemplo desse tipo de editoras. Todas elas foram perseguidas, encontradas 

e analisadas pela polícia que lhes confiscou livros editados além de proibir a 

circulação dos títulos julgados “perigosos” de serem vendidos em livrarias ou
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qualquer outro ponto de venda. Exemplares foram queimados, como já citado, e 
seus editores presos, além do fechamento definitivo das duas primeiras editoras.

Outro prontuário significativa desta vigilância às idéias é o do Partido 
Comunista, composto por dezesseis volumes e extensa documentação. Grande 
parte dos registros referem-se ao circuito cultural clandestino, permitindo-nos 
conhecer algumas das estratégias acionadas pelos comunistas para efetuar a 
publicação de livros doutrinários. Para se editar um livro, grupos se organizavam 
fazendo correr uma lista de subscrição, onde os interessados pagavam 
antecipadamente pelo exemplar. Esta circulava em reuniões de trabalhadores e 
em pontos de encontros de militantes comunistas, com o intuito de arrecadar o 
suficiente para financiar a publicação de um ou mais livros . Este, depois de 
publicado, também era colocado à venda nas reuniões partidárias.

250 Comunicado de Antonio Ghioffi para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem Social, São 
Paulo, 23/02/1931, Doc. 2, Fl. 2 e 3; In: Pront. 2431 / Vol. 1 -Partido Comunista - AESP / DEOPS.
251 Relatório Reservado sobre a “Reunião na Sede da União dos Trabalhadores Gráficos” de N-l. 
Gabinete de Investigações, São Paulo, 08/02/1933, Doc. 46, Fl. 59; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido 
Comunista — AESP / DEOPS.
252 Informação sobre a atividade do Dr. Ozório Cézar de Rubens de Almeida, Reservado, Gabinete de 
Investigações, São Paulo, Doc. 54, Fl. 69; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - DEOPS / 
AESP.

Outra forma adotada pelo partido para arrecadar fundos destinados às 
publicações e, até mesmo, outras atividades, era através de doações que recebia. 
Como exemplo podemos acompanhar a ação de Ozório César, intelectual que 
fazia propaganda dos ideais comunistas. Escritor e ligado ao PCB, visitou a 
Rússia, acompanhado de Tarsila do Amaral. Autor do livro Onde o Proletário 
Dirige cuja renda foi doada ao Partido Comunista com o fim de angariar recursos 
para novas publicações252. Podemos perceber como um circuito inusual e

“Durante a reunião foram distribuídos manifestos e vendeu-se pela 
União dos Trabalhadores Gráficos, o livro de Trotzky, sobre o comunismo 
“O que é a revolução de Outubro ”, ao preço de 1.500” .
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da polícia:

A polícia valia-se inclusive de sua equipe técnica de perícia para 

identificar a origem de certos impressos. Um desses casos encontra-se registrado

clandestino adaptava-se a realidade, improvisando novas formas de produção e 

circulação dos seus bens culturais.

Por outro lado, a produção de livros, como já foi mencionado, recebia 

especial atenção por parte da polícia que ia em busca dessas novas técnicas de 

produção. Gráficas e pequenas tipografias eram sempre procuradas pelos agentes 

policiais que, infiltrados no meio dos trabalhadores e das organizações de 

esquerda, procuravam descobrir a localidade destes estabelecimentos assim como 

seus funcionários, muitos dos quais eram voluntários..

As informações eram relatadas pelos investigadores aos seus superiores 

que organizavam, na maioria dos casos, batidas nos locais suspeitos, apreensão e 

fechamento dos estabelecimentos clandestinos. Assim relatavam os informantes

253 Informe reservado. Gabinete de Investigações, São Paulo, Doc. 28, Fl. 35; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - 
Partido Comunista - DEOPS / AESP.
254 Comunicado de Antonio Ghioffi para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem Social, São 
Paulo, 26/04/1931, Doc. 5, Fl. 8; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista — DEOPS / AESP.

Há ainda outros não identificados”25*.

“Tenho a informação de que a tipografia da Rua Capitão Faustino 
oco

de Lima, n.0 23, tem aceitado trabalho dos comunistas” ;

“ Os elementos que integram o Partido Comunista, e que 

trabalham no jornal “O Tempo”, e que fazem parte da União dos 

Trabalhadores Gráficos, são:

na redação: Pedro Motta Lima, Astrogildo Pereira

na revisão: Paulo Lacerda, Henrique Cowre, Florêncio Tejeda, Antonio 

Ribeiro, Ermínio de Tal

nas oficinas: Messina de Tal, Feliciano dos Santos, João da Costa 

Pimenta
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255 Ofício n.° 1044 do Delegado de Ordem Social para o Superintendente de Ordem Política e Social, 
Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 10/12/1936, Fl. 177; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - 
Partido Comunista -DEOPS / AESP.
256 Pront. 2259 - Tipografia Comunista / 2 volumes - DEOPS / AESP.

no prontuário do Partido Comunista: uma perícia mecanográfica realizada no 
laboratório da Polícia Técnica. A polícia desconfiava que os jornais comunistas A 
Classe Operária e Liberdade, além de um boletim dirigido Aos Católicos, 
estavam sendo impressos nas oficinas de jornais maiores, publicados em São 
Paulo. A Polícia Técnica realizou um minucioso estudo, fazendo ampliações e 
comparando os tipos de letras, disposições na página, letras defeituosas e 

tamanhos de coluna dos impressos comunistas com diversos jornais editados na 
cidade. Após este minucioso estudo, chegaram a conclusão de que os impressos 
comunistas eram produzidos em pequenas gráficas manuais, com poucos 
recursos, diferentes, portanto, dos jornais paulistas. Os resultados assim como as 
análises e as diversas reproduções dos estudos encontram-se anexadas ao 
prontuário255.

A preocupação com a produção gráfica do Partido Comunista foi um dos 
focos de atenção da atuação da Polícia Política nos anos 30 e 40, fato constatado 
em um prontuário exclusivo destinado apenas às tipografias comunistas . De 
extensa documentação e diversas fotografias das tipografias clandestinas 
comunistas, podemos acompanhar no prontuário como a polícia desvendava a 
localização das tipografias e a sua posterior apreensão, do maquinário tipográfico 
e dos livros, panfletos e jornais comunistas que ali estavam.

Lembramos aqui o caso da tipografia clandestina do Socorro Vermelho 
Internacional, situada do bairro da Agua Fria, ha estrada de Tucuruvi. Segundo 
os registros da polícia, podemos reconstituir todo o processo de investigação 
policial que cercou as atividades subversivas dos militantes comunistas. Desde 
julho de 1936, os Investigadores do Serviço Secreto observavam as atividades do 
professor de línguas Israel de Castro que havia instalado sua escola na rua 11 de 
agosto, 25-A em São Paulo.
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O prontuário referente às Tipografias Comunistas conta ainda com mais 

um caso de investigação e apreensão de gráfica clandestina. Esta situava-se em 

Santo Amaro e foi flagrada em 29 de abril de 193 7260:

257 Informe sobre algumas organizações subordinadas a Internacional Comunista. Delegacia de Ordem 
Política e Social. Doc. 22, Fl. 29; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.
258 Relatório sobre o “Caso da Tipografia”. São Paulo, 12/09/1936, Doc. 62, Fl. 60 à 62; In: Pront. 2259 / 
Vol. 1 - Tipografia Comunista- DEOPS / AESP.
259 Idem.
260 Relatório de José Gomes, seção de investigações para o Delegado de Ordem Social. São Paulo, 
27/04/1937, Doc. 75, Fl. 19 e 20; In: Pront. 2259 / Vol. 1 - Tipografia Comunista- DEOPS / AESP;

Observando o movimento da escola, a polícia constatou que elementos 

suspeitos se dirigiam para o estabelecimento e que o professor Israel organizava 

reuniões comunistas e também a propaganda comunista, que girava em tomo do 

Socorro Vermelho Internacional - órgão do Partido Comunista destinado a 

propaganda e auxílio de qualquer movimento grevista e revolucionário . O 

professor recebia o auxílio de alguns membros do Partido Comunista, presos 

posteriormente e outros que “por conveniência policial, continuam em 

liberdade”2™.

Percebemos nestas passagens as articulações efetuadas pela Polícia 

Política atenta ao cotidiano da cidade. Conforme sua conveniência, determinava 

quem deveria ser preso e quem ficaria em liberdade, uma vez que estes ainda 

poderiam levar os investigadores a obterem novas informações. Foi assim que, 

seguindo Gygino Alonso Delgado e Helena Lezerovitz, ambos auxiliares no 

trabalho tipográfico do professor, que a polícia notou um movimento suspeito na 

escola e a saída de uma carro com um indivíduo desconhecido junto com o 

professor Israel. O auto parou em Santana, onde recebeu alguns embrulhos, 

seguindo dali para o Brás, onde descarregaram os “volumes”. A operação foi 

sempre acompanhada de perto pelos agentes do DEOPS. Em investigações 

posteriores, constatou-se ser este o local da tipografia clandestina do Socorro 

Vermelho Internacional que teve todo seu equipamento tipográfico apreendido e 

os envolvidos detidos .
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Relatório (cópia) sobre a “Brilhante diligência da Delegacia de Ordem Social”. São Paulo 08/05/1937, 
doc. 74; In: Pront. 2259 / Vol. 1 - Tipografia Comunista- DEOPS / AESP.
261 Relatório (cópia) sobre a “Brilhante diligência da Delegacia de Ordem Social”. São Paulo 08/05/1937, 
doc. 74; In: Pront. 2259 / Vol. 1 - Tipografia Comunista- DEOPS / AESP.

“(..) De um matagal próximo, o encarregado Apolônio e seu 

auxiliar José Gomes puderam divisar, em pleno dia, os movimentos no 

interior da casa. Ouviram, perfeitamente, o barulho de uma máquina 

funcionando e viram, pelas janelas da frente, que ficavam abertas, os 

movimentos de uma mulher de idade já avançada que, vagarosamente, 

dobrava alguns papéis. Um velho, também de idade, trabalhava na 

chácara manejando uma enxada e, passando de um para outro aposento 

do prédio, um rapaz-loiro. A observação era feita a poucos metros de 

distância, de modo que, no dia 29 do mês de abril aqueles investigadores 

puderam ouvir, novamente, o barulho da máquina. Não restava mais 

dúvidas. Tratava-se de uma tipografia procurada.”2^

Consubstanciava-se para a Polícia Política, uma prova flagrante de que 

atividades subversivas eram praticadas por pessoas que “atentavam contra a 

ordem social e política” do país. Essas pessoas, na sua maioria, militantes do 

PCB tinham, como uma de suas principais estratégias, pôr em circulação a 

propaganda das idéias comunistas. Ao mesmo tempo, a polícia procurava 

eliminar a atividade de propaganda, cassando as tipografias e gráficas 

clandestinas e os seus mentores intelectuais, aqueles que elaboravam os textos de 

propaganda e as estratégias de distribuição. Essa tensão explicitava os opostos e 

caracterizava ainda mais, no período, a existência de uma luta de idéias onde os 

lados oponentes ora se atacavam, ora negociavam, ora faziam uma jogada de 

efeito estratégico.

A obra Parque Industrial de Patrícia Galvão resume bem tanto os temas 

tratados nos panfletos de esquerda como a relação da polícia com a resistência. 

Mostra ainda um operariado incipiente e em formação que, muitas vezes se viu
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sua.

cercado de opções ideológicas e bombardeado por concepções que lhe cobravam 

a postura de “ trabalhador político”, consciente de sua realidade.

Nós não temos tempo de conhecer nossos filhos!

Sessão de um sindicato regional. Mulheres, homens, operários de 

todas as idades. Todas as cores. Todas as mentalidades. Conscientes.

- Vamos parar com isso! Você pediu para falar cinco minutos. Já 

está falando a meia hora. Acabamos amanhecendo aqui!

Todos se voltam. E o policial Miguetti que interrompeu.

- Amanhecemos aqui! Revida pausadamente o cozinheiro. Estamos 

tratando de coisas importantes para nossa classe. Valem bem um sono 

perdido. Como posso dormir sabendo que meus filhinhos sofrem fome? E 

eu cozinhando todo o dia tanta petisqueira para os ricos!

Inconscientes. Vendidos.

Os que procuram na união o único meio de satisfazer as suas 

reivindicações imediatas. Os que são atraídos pela burocracia sindical. 

Os futuros homens da revolução. Revoltados. Anarquistas. Policiais.

Uma mesa, uma toalha velha. Uma moringa, copos. Uma 

campainha que falha. A diretória.

Os policiais começam sabotando, interrompendo os oradores.

E um cozinheiro que fala. Tem a voz firme. Não vacila. Não 

procura palavras. Elas vêm. Os cabelos nos olhos bonitos. Camisa de 

meia suada, agita as mãos enérgicas. Estão manchadas pelas dezenas de 

cebolas picadas diariamente no restaurante rico onde trabalha.

- Nós não podemos conhecer nossos filhos! Saímos de casa as seis 

horas da manhã. Eles estão dormindo. Chegamos as dez horas. Eles estão
*

dormindo. Não temos férias! Não temos descanso dominical!

A voz da verdade, todos se agitam nos bancos duros. A sala toda
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O policial pede de novo o encerramento da reunião que se alonga 

empolgada.

- Tenho que trabalhar amanhã. E todos os companheiros presentes 

também.

A palavra de um ferreiro bate energicamente na Assembléia:

- O companheiro Miguetti luta por um interesse individual e quer 

sacrificar o interesse coletivo. Está sabotando a reunião. Nos impede de' 

falar. Está fazendo uma obra policial, contra os interesses de nossa 

classe. A favor da burguesia que nos explora! A assembléia resolverá.

A maioria ordena que se continue a reunião. Os operários 

conhecem e apontam os policiais. Também são trabalhadores. 

Corrompidos pela polícia burguesa, traidores da sua classe. De seus 

próprios interesses."
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3.3 - INTELECTUAIS MILITANTES DO PARTIDO COMUNISTA

O Partido Comunista foi um marco na história da resistência de
esquerda no Brasil. Com a sua criação em 1922, os movimentos operários e 
revolucionários passaram a ter uma referência de organização que se pretendia 
nacional e unificadora do processo de transformação política. Ao oferecer este 
projeto revolucionário, o Partido Comunista Brasileiro fortalecia a esquerda, 
criando uma unidade de ação, propagação e metas. Porém, ao pretender uma 
unidade do movimento revolucionário e ligar-se às diretrizes da Internacional 
Comunista, o Partido Comunista Brasileiro acabou por sufocar opções e 
alternativas diferenciadas, elaboradas por outros grupos da resistência. Se esse foi 
um movimento natural para a implantação do comunismo em diversos países - 
pois só assim ele criaria as condições representativas para competir com a 
burguesia e o imperialismo -, ele revela também uma característica autoritária e 
elitista da concepção revolucionária Comunista. Autoritária porque obedece a 
uma doutrina não permitindo a coexistência com outras concepções políticas; e 
elitista por ver o operariado como uma classe que deve ser conduzida ao poder, 
como já aludido anteriormente, mas de forma paternalista.

Podemos considerar que o Partido Comunista Brasileiro enfrentou uma 
ordem instituída de cunho autoritário e violento. Suas concepções, opções 
políticas e caminhos assumidos no bojo dos acontecimentos devem ser 
compreendidos frente ao autoritarismo do governo de Getúlio Vargas que exigia 
“respostas” as perguntas impostas. Em outras palavras, o PCB criou sua 
identidade numa estreita relação com o autoritarismo implantado pelo governo.

Na presente análise não se pretende fazer ou refazer, a história do Partido 
Comunista mas, tão somente, acompanhar a trajetória de alguns de seus ativistas 
intelectuais, cuja produção desenvolvida punham e^circulação idéias clandestinas 
e que colaboraram para a configuração de uma identidade partidária.
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a

a

existente;

Internacional Feminina-, para conseguir a mais rápida destruição da 

educação e da família burguesmente constituída;

Socorro Vermelho e M.O.P.R. (Sociedade Internacional do Socorro 

Operário)-, para auxiliar qualquer movimento grevista e revolucionário;

Internacional dos Combatentes Vermelhos-, com o intuito de penetrar nas 

classes militares;

na Instrução Pública-, para influir na

função de organizar a

propaganda destinada a classe operária;

Internacional Camponesa Vermelha-, tinha a função de organizar 

propaganda destinada as classes agrícolas;

Internacional da Juventude-, tinha a função de organizar a propaganda 

destinada a toda a juventude;

V.O.K.S. (Sociedade Mundial de Relações Intelectuais)-, para a doutrinação 

das classes superiores das profissões liberais;

Sociedade dos Amigos da URSS: para defesa contra os anti-bolchevistas 

exaltados;

Internacional dos que trabalham

educação das crianças e da juventude;

Liga Anti-Fascista: para os socialistas moderados de todas as classes que 

não aceitam o extremismo comunista mas são descontentes da ordem

Ao documentar detalhadamente os métodos de organização do PCB, os 

investigadores contribuíram para o registro da memória política brasileira. 

Através da relação das várias organizações comunistas e suas respectivas 

funções, temos a possibilidade de rastrear a ação desses intelectuais 

caracterizados ora segundo o olhar das autoridades policiais, ora segundo o olhar 

do próprio partido. Nas entrelinhas de cada função dos membros do partido, se 

fazia presente um ou mais intelectuais que, enquanto agente cultural e político, 

procurava intervir na realidade social. As organizações do PCB subordinadas à 

orientação da Internacional Comunista eram:

Internacional Sindicalista Vermelha: tinha
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em

Liga Anti-Colonial: para destruir a existência dos países coloniais, 
explorando o sentimento nativista das colónias;
Liga Anti-lmperialista‘. para destruir as bases da sociedade, por intermédio 
dos pacifistas e dos intelectuais262.
Esta diversidade de organizações monitoradas pelo Partido Comunista, 

acabam por descentralizar a ação policial ao mesmo tempo em que serviam como 
estratégia do partido para se aproximar de diversos segmentos sociais. Pretendia- 
se conquistar o maior número possível de adeptos aos ideais comunistas. Ao 
nomear as organizações de acordo com suas funções específicas, camuflava-se e 
amenizava-se o estigma do mote “Partido Comunista”.

Segundo a polícia, o Partido Comunista até 1935 havia se limitado a 
propagar suas idéias no meio operário. Foi a partir de 1935, após a fundação da 
Aliança Nacional Libertadora (ANL) e a tentativa frustrada de golpe, que o 
partido mudou sua tática, passando da teoria à prática. Um relatório policial de 
julho de 1938 resume as atividades do Partido Comunista até este período, 
interpretadas segundo os parâmetros policiais. Segundo esta visão, a história do 
partido se dividia em etapas distintas: 1922 à 1932 período de propaganda das 
idéias; 1932 à 1934 período de agitação e propaganda de doutrinação que ainda 
não “oferecia perigos imediatos”, 1934 à 1938 período da frente única, de difusão 
do programa comunista e tentativa de passar da teoria à prática:

262 Informe sobre algumas organizações do PCB subordinadas a Internacional Comunista. Delegacia de 
Ordem Política e Social. Doc. 22, Fl. 29; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.

“Até o mês de novembro de 1935, data em que se verificou a 
revolução comunista, o P.C.B. limitou-se a fazer intensa propaganda dos 
ideais e determinações emanadas dos estatutos da 3.a internacional 
Comunista. Em 1932, 33, 34, o trabalho foi todo de agitação e 
propaganda nos meios trabalhistas, estudantis e quartéis das forças. 
Tratava-se de uma propaganda que, em si, não oferecia perigos 
imediatos. Era a propaganda de doutrinação. Os sindicatos legalmente
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Nesta nova fase, a atuação do Partido Comunista, segundo a polícia, 

obedecia a novas táticas, mais sutis e menos perigosas para os seus militantes. 

Pretendiam agora se infiltrar não só nas camadas trabalhadoras, mas também nas 

diversas camadas sociais, na própria polícia, nas repartições públicas e no 

governo com o intuito de criar confusão e desmontar a máquina governamental. 

Valendo-se das mesmas técnicas policiais, os comunistas infiltravam seus

263 Relatório Reservado (cópia) sobre o “Comunismo” do chefe do S.R. para o Delegado de Ordem 
Política e Social, Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, São Paulo, 30/07/1938, Doc. 667, 
Fl. 143 à 147; In: Pront. 2431 / Vol. 8 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.
264 Idem.
265 Idem.

No mesmo documento, a polícia indica a disputa entre os integralistas e os 

comunistas e conclui que, após o golpe de 1937, o Partido Comunista foi o único 

partido organizado que sobreviveu, pois sempre esteve na ilegalidade, infiltrados 

nos meios operários e sindicais, nos meios estudantis e do campo, etc. “(...) de 

forma a poder-se afirmar: não estarem em parte alguma ou estarem em toda 

parte”264.

O documento cita um trecho do jornal comunista “Classe Operária de 20 

de abril de 1938:

“O Partido Comunista não tem cessado um só instante de lutar
*para a desagregação do governo fascista de Vargas...” .

constituídos foram assaltados pelos comunistas que, em 1934, 

conseguiram formar em São Paulo, um “Frente Única Sindical” e 

concomitantemente, uma “Frente Única Popular”. Ainda nessa época, os 

estudantes e a juventude foram organizados, desenvolvendo suas táticas 

num “Congresso da Juventude Proletária, Estudantil e Anti-Guerreira de 

São Paulo ”. Bem controladas pela polícia, entretanto, essas organizações 

nada conseguiram fazer de concreto, tendo conseguido porém, com essa 

união, melhor difundir seu programa.”
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informantes “secretas” que atuavam junto às salas do DEOPS. Cientes dessa 

situação, Mário de Souza, Chefe do Gabinete de Investigações de São Paulo 

recomendava:

266 Informe reservado de Mário de Souza, Gabinete de Investigações, São Paulo, 30/06/1933; Doc. 81, Fl. 
101; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.
267 Ver nota 263.
268 Relatório da “Ação da Delegacia de Ordem Política e Social na Repressão ao Comunismo, Desde 
Maio do Ano Corrente”. Gabinete de Investigações, São Paulo, (1933), Doc. 34, Fl. 42 à 44; In: Pront. 
2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.

“o máximo sigilo nas informações acima, pois, temos inimigos em 

todo lugar, principalmente na polícia. Estou em vias de saber os nomes 

dos inimigos nestes trabalhos”266.

Desta forma, em 1938, a polícia justifica a repressão estadonovista que 

deveria continuar atenta, investigando e minando as atividades comunistas uma 

vez que sua atuação se fazia “mais perigosa ainda”.

Apesar do documento acima citado267 minimizar a atuação dos comunistas 

no período anterior à 1935, o registro das investigações policiais demonstram que 

a realidade era outra. A atuação comunista era tão intensa quanto a ostensiva 

repressão policial. Inclusive a polícia chegou a prepara “turmas técnicas”, 

especializadas na repressão do comunismo que, na sua avaliação, vinha se 

infiltrando em diversas classes sociais. Daí a polícia usar de "'todos os meios ao 

seu alcance para reprimir, energicamente, a propaganda desse credo (...)” . As 

primeiras providências do chefe de polícia, Dr. Thyrso Martins, de acordo com o 

Dr. Ignácio da Costa Ferreira, delegado especializado de Ordem Política e Social, 

foi a de organizar uma turma técnica para a repressão do bolchevismo e aumentar 

o quadro de inspetores. As turmas de agentes deveriam percorrem, durante altas 

horas da noite, os diversos bairros da capital, afim de evitar a propaganda por 

meio de bandeiras e distribuição de boletins. Outras turmas estariam 

encarregadas de vigiarem, especialmente nos horários de entrada e saída dos 

operários, os estabelecimentos industriais.
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269 “É preciso lutar sem desfalecimento contra os anarquistas e comunistas, exploradores da boa fé dos 
. trabalhadores. São agitadores que tem causado a ruína de muitos bons trabalhadores e, como 

acostumaram-se a boa vida e sabem agir para não serem pilhados, quase sempre deixam no desemprego 
os que nada mais queriam que trabalhar e poder sustentar sua prole. Os agitadores geralmente são 
vagabundos e vivem melhor que os trabalhadores, porque das mensalidades que pagam aos sindicatos, 
eles tiram o dinheiro para o seu sustento”. Relatório Reservado de S.-l para o Delegado de Ordem 
Social. Gabinete de Investigações, São Paulo, 17/02/1933, Doc. 48, Fl. 62 e 63; In: : Pront. 2431 / Vol. 1 
- Partido Comunista - DEOPS / AESP.

a sua

no caráter dosA preocupação centraliza-se na propaganda e 
revolucionários comunistas que, segundo a opinião policial, deveriam ser 
combatidos a qualquer custo. O discurso anticomunista adotado pela polícia se 
faz dentro dos parâmetros da retórica autoritária. Em primeira instância 
pretendia-se desqualificar e estigmatizar o inimigo ressaltando 

“malignidade”. Com base em adjetivos qualificativos as autoridades os 
classificavam como “exploradores da boa fé dos trabalhadores”, alheios ao 
trabalho e, como tais, “vagabundos”269.

Nesse contexto, os intelectuais possuíam um importante papel 
responsabilizando-se pela organização de reuniões e redação de boletins: 
convocava-se os operários para as assembléias incitando-os à rebeldia. Cientes 
do perigo representado por estes homens do saber e das consequências da sua 
atuação junto às massas operárias, a polícia os avaliava como se fossem um vírus 
contagioso. O credo comunista é, por sua vez, tratado como uma heresia que 
corrompia os dogmas oficiais.

No entanto, a retórica policial não era desprovida de verdades, apesar das 
generalizações e preconceitos acionados para estigmatizar e alimentar a aversão 
aos comunistas. Estes, de fato, infiltravam-se no meio operário, influenciavam os 
sindicatos e incitavam as greves. Podemos acompanhar em relatório do Gabinete 
de Investigações como a União dos Operários em Fábricas de Tecidos foi sendo 
influenciada por membros do Partido Comunista que começaram a frequentar a 
sede do sindicato fazendo propaganda de suas idéias. Aos poucos, foram sendo 
afastados os antigos sindicalistas, para ceder lugar aos militantes comunistas. Na 
versão policial:
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A polícia interpretava a ação dos intelectuais, de seus livros e boletins com 

a figura de propagandistas sediciosos e sedutores que ludibriavam o operariado - 

infelizmente inapto para ter suas opiniões próprias - responsáveis pela 

propagação do mal.

Outra importante organização de atuação do partido, eram as células 

comunistas271, vistas pela polícia como focos da marginalidade. Os comunistas 

estabeleciam estas células que deveriam ser a organização de base no partido, 

atuando nas fábricas, usinas, empresas, fazendas e, “contagiando” à todos aqueles 

que, na versão policial, eram ludibriados por uma falsa legalidade. O intelectual 

emerge como o “transmissor”, no interior dessas células, influenciando a massa 

trabalhadora, dirigindo a luta contra o inimigo e trazendo para o partido novos 

quadros de operários, empregados e camponeses. O documento Como se deve

270 Relatório (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Chefe do Gabinete de Investigações. Gabinete 
de Investigações, São Paulo, 20/02/1933. Doc. 461, Fl. 35 à 40; In: Pront. 2431 / Vol. 5 - Partido 
Comunista - DEOPS / AESP.
271 Folheto (cópia) sobre “Como se deve trabalhar a célula comunista”. Doc. 370, Fl. 145 à 152; In: Pront. 
2431 / Vol. 3 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.

“Reuniões foram efetuadas, sob a orientação desses últimos. Os 

boletins comunistas, convidando os operários têxteis as assembléias, 

davam o endereço daquela ‘União ’ como ponto de concentração.

(...) A propaganda, lenta, mas eficaz que os comunistas vem 

fazendo entre os tecelões, vem surtindo efeito. A atual comissão executiva 

da 'União dos Operários em Fábricas de Tecidos ’ concorda, pelo menos 

indiretamente, com a orientação que vem sendo dada aquela entidade. 

Está se prestando para o contágio do credo comunista, pois, sua sede vem 

sendo cedida constantemente a entidades bolchevistas, que dela se 

aproveitam, não só para propagar o ideal vermelho, mas como para 

ludibriar o operário inconsciente que, levado por uma falsa legalidade, 

pela leitura fácil de boletins, e pela palavra convincente dos escolhidos 

propagandistas subversivos, se torna o operário revoltado e violento” .
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Percebemos a preocupação do autor do documento em preservar a direção 

do partido da investigação policial. O Partido Comunista possuía um Comité ■ 

Central, um Comité Regional em cada capital de Estado, um Comité de Zona nas

Um documento anexado ao prontuário e produzido pelos próprios 

comunistas ilustra estes episódios:

segue explicitando os procedimentos necessários 

para a formação de uma célula.

A polícia, ciente da importância dessas organizações, procura localizar a 

sede das reuniões e os membros intelectuais conspiradores para prendê-los. 

Geralmente as prisões eram acompanhadas de vasta apreensão de material 

considerado pela polícia como “subversivo”: atas de reuniões, papeis, panfletos, 

livros, jornais, selos, mimeógrafos e toda espécie de objetos que pudessem estar 

vinculadas às atividades dos militantes comunistas. Este material apreendido 

muitas vezes levava a polícia a novas pistas, novos nomes e localizações de 

novas células.

272 Idem.
273 Documento apreendido em poder de Sebastião Feliciano Ferreira vulgo Couto (cópia) em 25/03/1936. 
Sebastião F. Ferreira, Seceretário Regional. São Paulo, 21/03/1936, Fl. 103 à 108; In: Pront. 2431 / Vol. 5 
- Partido Comunista - DEOPS / AESP.

trabalhar a célula comunista272

“O nosso trabalho de agitação e organização estava se 

consolidando cada vez mais, até o momento da prisão de uma célula em 

Cambuci, da qual fazia parte o canalha Generoso, que na prisão delatou 

a todos que conhecia e tudo que sabia - e não era pouco - sendo tão 

rápido que não foi possível aparar o golpe. Em consequência da traição 

do canalha, foi preso o nosso camarada. Castro, junto com um elemento 

da Light, destroçando por completo este setor. (...) E muito lógico que 

diante de tantos fatos e perdas preciosas, precisamos lançar mão de todos 

os meios e recursos, para ao menos garantir o resto do Partido e, 

sobretudo a direção, com todo o aparelho técnico e de ligação.”213
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no

A polícia procurava estar a par de todos os passos dos cidadãos e tinha 

plena consciência de estes não eram passivos. Organizavam-se reuniões de 

células onde sempre havia um ou mais “dirigentes” que conheciam melhor os 

procedimentos e a doutrina comunistas. Muitos eram intelectuais, produtores de

cidades mais importantes e as células espalhadas em todos os lugares de trabalho 

que fosse possível organizá-las274.

O prontuário do Partido Comunista faz alusão a diversos pontos de 

encontro e de células dos militantes comunistas mapeados pelos investigadores. 

O rastreamento sistemático dos focos produtores e divulgadores de idéias fazia 

parte dos métodos de vigilância policial e revelam uma sociedade oprimida pelos 

arbítrios dos mantenedores da ordem e privada dos preceitos de liberdade. A 

difusão do medo pretendia adestrar os comportamentos e discursos.

“(...) apurei que a rua Visconde de Parnaiba 461 e não 451, vão se 

instalar com sede, diversos elementos comunistas (...)

Tal prédio (...) bem como a vila que lhe fica atrás, pertencem ao sr: 

Oswaldo de Andrade”215.

274 Relatório (cópia) sobre “O Partido Comunista - sua estrutura orgânica, métodos e táticas”. Delegacia 
de Ordem Social, São Paulo, 24/02/1935, Doc. 425, Fl. 118 à 123; In: Pront. 2431 / Vol. 4 - Partido 
Comunista DEOPS / AESP.
275 Informe sobre reunião de elementos comunistas para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de Ordem 
Política e Social, São Paulo, 05/08/1931, Doc. 10, Fl. 14; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - 
DEOPS/AESP.
276 Informação de X.G.X. (reservado). Delegacia de Ordem Política e Social, Gabinete de Investigações, 
São Paulo, 15/04/1932, Doc. 20, Fl. 27; In: Pront. 2431 / VoL 1 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.

“Na Barra Funda, há uma célula de poucos membros do P.C. No 

dia 13 deste teve lá uma reunião; esteve presente Machado.

Na Lapa, também vai sempre uma pessoa. E provável que 

mesmo dia da semana que vem, eles realizem outra reunião, porque as 

células costumam reunir uma vez por semana. Esta célula é entre os 

ferroviários da E.F.S. e o chefe deles é um preto”216.
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Porém, esta produção intelectual prestava-se também a outra ação social. 

Sua existência marcava um campo de produção cultural presente na sociedade 

(mesmo que ilegal) que sinalizava para uma opção política diferente daquela 

posta em prática pelo governo. A presença incómoda do discurso da resistência 

obrigava o poder instituído a “negociar” valendo-se de todas as formas possíveis. 

A forma preferencial, e que demarca a opção de Getúlio Vargas por uma política 

autoritária, era o uso do medo traduzido na constante vigilância e repressão 

policial. Porém, este “diálogo” abria outros espaços que podem ser “lidos” por 

exemplo, nos debates na imprensa oficial por uma maior legalidade e critério nas 

prisões efetuadas pela polícia além de apelos da população para que certos 

indivíduos, presos sem prova do crime e até mesmo, muitas vezes, sem 

julgamento, fossem soltos. Nesse sentido, a imprensa exercia um importante

idéias e articuladores da propaganda comunista: o objetivo era seduzir e 

arregimentar adeptos e a disseminação se fazia via impressos como panfletos, 

jornais, livros ou mesmo pelo boca a boca. Consciente desta tática, a polícia 

registrou que:

277 Informação reservada (cópia) do Delegado de Ordem Social. Delegacia de Ordem Social, Gabinete de 
Investigações, São Paulo, 02/10/1934, Fl. 144 à 149; In: Pront. 2431 / Vol. 4 - Partido Comunista - 
DEOPS / AESP.

“A maior propaganda é feita nas fábricas, onde existem as 

“células” e com o auxílio dos chamados “intelectuais”. A propagando 

externa consiste em boletins distribuídos entre operários e por intermédio 

dos seus órgão centrais: “A Classe Operária”, “União de Ferro” e 

“Vanguarda Estudantil”. A propaganda clandestina é feita nas reuniões 

das “células”, nos “comités de zona” e “regionais”, em reuniões de 

simpatizantes e “ativos”, e “Conferências regionais e nacionais”, nas 

quais é estudada a situação do proletariado, meios de propaganda e 

agitação, resultados práticos obtidos, atividades a serem desenvolvidas, 
^,,277 etc
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278 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; “Trilogia dos estigmas: mulher, judia e comunista”. In: Não Olhe 
nos Olhos do Inimigo. Olga Benário -Anne Frank. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

papel,'no caso de conseguir vazar a censura, realizando um contraponto ao 
discurso oficial. Alguns jornais denunciar as atividades autoritárias do governo 
pressionando o regime varguista a estabelecer diálogo.

Famoso ficou o caso da jovem lituana Geny Gleiser que, aos dezessete 
anos, foi presa e deportada para o seu país de origem. Sua história - de ativista e 
militante da Juventude Comunista - ganhou as páginas da grande imprensa 
mobilizando a sociedade civil em prol dos direitos humanos. Intelectuais de 
renome, reconhecidos jornalistas, feministas engajadas e operários ativistas 
pronunciaram-se num verdadeiro abaixo-assinado contra a repressão 
autoritarismo de Vargas278.

Inúmeros foram os intelectuais militantes da resistência, cidadãos 
revolucionários e engajados com o ideário comunista dedicado a transformação 
política da sociedade. Grande parte destes intelectuais ficaram como anónimos, 
apesar de sua produção ter posto em circulação idéias, através de jornais, 
reuniões, conversas, livros ou artigos de jornais, não importa, pois esses registros 
sobreviveram anexados aos prontuários policiais. A característica mais 
significativa destes bens culturais é que eles não foram produzidos para ficarem 
em estantes ou museus, mas prestavam-se para servir a um ideal. Podemos dizer 
que foram “objetos descartáveis do cotidiano” e que atuavam em um nível 
simbólico e das idéias.

Os documentos confiscados destes intelectuais atestam que uns eram mais 
violentos em seus métodos, outros mais sutis; alguns ocupavam-se da produção 
e/ou distribuição de boletins, “volantes relâmpagos” das idéias proibidas. Enfim, 
de uma ou de outra forma, com maior ou menor intensidade, estes cidadãos 
estiveram envolvidos com idéias revolucionárias que circulavam via mercado 
clandestino. Esse mercado - que gerenciava em grande parte as idéias comunistas 
- punha em evidência bens culturais que afrontavam o regime autoritário, 
exigindo, ao mesmo tempo, respostas a essas concepções “exógenas”. Muitas

e o
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Vicente da Costa e Silva - “Sua atividade subversiva data de há cerca 15 anos

vezes essas respostas vieram sob a forma de prisão, tortura, censura e deportação. 

Mas, no entanto, graças a ação dos grupos de resistência, essa luta de idéias abriu 

margem para as negociações expressas em conquistas e derrotas das ideologias 

envolvidas por ambas as partes. E assim que a lenta e gradual “abertura” 

democrática que Vargas inicia em 1942 pode ser visto como fruto, não só das 

pressões externas, mas também das negociações internas com relaçao as praticas 

reivindicadas pôr grupos sociais da resistência.

Retiramos do anonimato, alguns desses intelectuais “negociadores”, na 

versão encontrada nos prontuários policiais e que atuaram no período de 1930 à 

1945:

279 Relatório (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Chefe do Gabinete de Investigações. Gabinete 
de Investigações, São Paulo, 20/02/1933. Doc. 461, Fl. 35 à 40; In: Pront. 2431 / Vol. 5 - Partido 
Comunista - DEOPS / AESP.
280 Idem.
281 Idem.

(...) Foi detido durante a greve dos ferroviários, em Maio de 1932, quando 

pretendia, infiltrado naqueles meios operários, germinar o credo bolchevista (...) 

A 14 de janeiro, foi o conferencista e organizador do festival do ‘Socorro 

Vermelho Internacional’, realizado na sede da ‘União dos Operários em 

Fábricas de Tecido’. A 9 do corrente, representando o Partido Comunista, 

discursou, na sede, contra as guerras imperialistas. Foi detido naquela noite e 

remetido para o Presídio da Liberdade" .

Arlindo de Pinho - “E ativíssimo membro do Partido Comunista, e sua 

especialidade e agitar as massas. E violento em seus discursos, e aconselha a 

reação contra os poderes constituídos. E organizador de reuniões 

clandestinas”™.

Mario Rodrigues - “Também é conhecido pela alcunha de 'Padre ’. E membro de 

célula e sua atividade se faz sentir entre os núcleos operários. Também distribui 

boletins comunistas. Em 1931 foi detido em flagrante atividade subversiva e 

remetido para o Rio, que por sua vez o embarcou para o Uruguai, de onde 
no i 

regressou” .
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282 Relatório da “Ação da Delegacia de Ordem Política e Social na Repressão ao Comunismo, Desde 
Maio do Ano Corrente”. Gabinete de Investigações, São Paulo, (1933), Doc. 34, Fl. 42 à 44; In: Pront. 
2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - DEOPS / AESP
283 Idem.
284 Idem.
285 Idem.
286 Idem.
287 Idem.

Dr. Fernando de Lacerda - “Médico - intelectual comunista, a quem estava 

afeito a direção técnica do Partido Comunista. Foi detido em sua residência 

quando se encontrava em franca atividade, compilando originais para material 

de propaganda e sobre assuntos internos do partido”2*2.

Isac Manoel Helper Filho - “Israelita. Ex-diretor da Escola Israelita do Bom 

Retiro, há tempos fechada pela polícia, por propagar ali os ideais comunistas 
Q-J .

entre crianças”- .

Eulália da Conceição - “Ela era encarregada da distribuição de boletins e 

jornais aos distribuidores desse material de propaganda. Foi detida em 

06/08/32, e, em seu quarto, além de ter sido apreendido um mimeógrafo, também 

encontravam-se inúmeros pacotes de boletins, jornais e livros comunistas, 
004 

prontos para seguirem seu destino e serem espalhados nessa capital” .

Cid Franco - “Jornalista. Intelectual Comunista. Há tempos que a Delegacia de 

Ordem Política e Social, seguindo os passos desse jornalista, estava ao par de 

suas atividades (...) Em sua residência, foi apreendido um mimeógrafo, e vasto 

material de propaganda”2*5.

Domingos Taveira, Hygino Franceschetti, José Ribeiro - “Encarregados de 

agitação em portas de fábricas. Foram detidos, com pacotes de boletins, em 

frente a estabelecimentos industriais, quando aguardavam a saída de operários, 

afim de proceder a distribuição dos referidos panfletos subversivos” .

Iran Vistué, João Calazane, Germano Costa, Pedro Jukas - “Presos, na noite de 

23/07/32, no bairro da Penha quando, conforme suas atitudes faziam suspeitar, 

estavam promovendo uma reunião ao ar livre” .

Alexandre Wainstein - “Russo. Proprietário da ‘Editorial Pax’, com sede à rua 

Libero Badaró. A propaganda em favor do credo vermelha, era feita, pelo
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288 Idem.
289 Idem.
290 Idem.
291 Informação (copia) de Luiz Novaes para Pinto de Toledo, Delegado de Ordem Social. Gabinete de 
Investigações, São Paulo, 17/08/1935, Doc. 474, Fl. 58 e 59; In: Pront. 2431 / Vol. 5 - Partido Comunista 
- DEOPS / AESP.
292 Idem.

mesmo, por intermédio de literatura. O seu escritório era ponto de reunião de 

diversos líderes comunistas. A ‘Editorial Pax’ foi fechada pela polícia”™.

Dr. Mário Coutinho - “Advogado. Intelectual comunista. Advogado do ‘Socorro 

Vermelho Internacional’ (M.O.P.R.). EM sua casa reuniam-se freqiientemente 

diversos intelectuais comunistas. AU foram encontrados livros, papéis e 

documentos comprobatórios de sua atividade” .

Dr. Ozório César - “Médico do Hospital do Juquery. Um dos intelectuais 

comunistas de maior atuação. Esteve, com Tarsila Amaral, na Rússia, em missão 

do Partido Comunista, onde foi especialmente com o fim de estudar a 

organização soviética. Propagava o comunismo com entusiasmo e sua grande 

atividade era angariar prosélitos”™.

Vitor de Azevedo - “A atividade de Vitor de Azevedo, se resume, nesse 

momento, no terreno puramente intelectual, com os seus colegas da ‘A Platéia ’, 

pois passa a maior parte do seu tempo na redação” .

Colbert Malheiros - “Outro intelectual de projeção no meio comunista, 

muitíssimo inteligente e culto, redator da ‘A Platéia’ e redator-chefe da revista 

‘Summula Comunista ™ .

Antônio Luiz Ferreira - “dirigiu espiritualmente (a ‘Assembléia da União dos 

Operários da São Paulo Railway’), desde a platéia, os trabalhos da assembléia. 

Vê-se que é um espírito lúcido em matéria de doutrina social comunista, a ponto 

de conduzir os assembleístas para o terreno das suas idéias com excessiva 
00'2 

habilidade e inteligência” .
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho investigou a circulação das idéias no período entre 
1930 à 1945 no Brasil, pretendendo imprimir maior atenção às idéias ditas 
proibidas pela ordem oficial. Estas idéias clandestinas estiveram presentes e 
instituíram um outro circuito na sociedade.

293 Comunicado de Antônio Ghioffi para Ignácio da Costa Ferreira, São Paulo, 14/05/1931; Doc. 6, Fl. 9 e 
10; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista - DEOPS / AESP.

Este outro circuito instituiu diferentes mecanismos e práticas sociais. 
Gráficas camufladas, maquinário destinado a essa produção subversiva, 
transporte ilegal de papel para impressão, locais de encontro de reuniões 
sediciosas, técnicas de distribuição dissimuladas, redações de jornais • 
clandestinos, enfim, toda uma rede ilegal foi montada para dar sustentação à 
produção de idéias políticas contra a ordem estabelecida.

Desvendar esses caminhos e trazer a tona seus participantes revelou um 

campo dinâmico e perigoso por onde circulavam idéias.
Além disso, o trabalho procurou resgatar alguns agentes desse circuito 

cultural clandestino identificados como intelectuais por produzirem ou 
divulgarem idéias. Os intelectuais aparecem como as figuras chaves na luta das 
ideologias dentro de uma sociedade. São eles que disputam os espaços de 
liberdade e repressão travando uma verdadeira batalha estratégica, não só no 
campo das idéias, mas também no campo das ações. Nesse embate são 
construídos os mitos, as representações e os sonhos diários de um mundo melhor. 
Alguns intelectuais ganham prestígios e outros acabam torturados e recolhidos às 
celas de uma prisão.

Nesse processo podemos observar o desenvolvimento da consciência 
crítica e política da população em geral. É ela que, aos poucos, vai aprendendo



160

alguns caminhos para conseguir algumas melhorias sociais e assim utiliza-se dos 
discursos possíveis e vigentes no período .

Outro aspecto abordado foi o das negociações existentes entre a ordem e 
as idéias proibidas, apresentadas aqui na relação entre os intelectuais e o Estado. 
Muito mais do que uma antinomia, observamos toda uma gama de possibilidades 
e de fronteiras que eram exploradas caso a caso pelos dois lados. Não querendo 
com isso levantar a hipótese da existência de um governo democrático durante a 
era Vargas mas, sim, pelo contrário, apontar para as especificidades autoritárias 
que concedia privilégios, autorizava arbítrios e excluía as diferenças.

294 Sobre o assunto consultar: FERREIRA, Jorge, Trabalhadores do Brasil - o imaginário popular. Rio 
de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1997.
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ANEXOS

I. Os livros atrás das grades

Nome do Prontuariado DataTítulo Autor

Jeronymo Bubenas 1948

Jeronymo Bubenas 651948

A polícia política de Getúlio Vargas pretendeu controlar todos os livros 

que circulavam pelo território nacional. Assim, não só os livros publicados eram 

“avaliados”, como também aqueles vindos do exterior, em língua estrangeira, 

eram apreendidos. Muitas pessoas que possuíam uma biblioteca em sua casa 

foram perseguidas e seus livros confiscados. De fato, possuir um livro que 

aludisse ao comunismo ou então, um livro em língua estrangeira, era considerado 

como uma prova do crime.

Nos atemos a fazer um levantamento e cadastramento daquilo que a 

polícia apreendeu e arrolou nos “autos de busca e apreensão”. Apresentamos aqui 

uma sucinta amostra do material que pode ser encontrado no Arquivo do Estado 

de São Paulo, organizado em uma tabela com o título da obra apreendida, o 

autor, o número e o nome do prontuariado. Colocamos também, quando havia, a 

data do documento que se referia aos livros. Espaço em branco, significa que a 

referência não constava nas anotações policiais e optamos por manter a grafia 

utilizada pela polícia.

Dostoié- 
vski

Metodologia da Economia
Política______________
A História da economia 
política do Brasil______ ;
A luta pelo petróleo

História da Filosofia
Agente Presidencial
Q Sentido do Tenentismo
Pioneiros da renascença
nacional da Lituânia

Jeronymo Bubenas
Jeronymo Bubenas
Jeronymo Bubenas
Jeronymo Bubenas

Jeronymo Bubenas
Jeronymo Bubenas

1948
1948

1948
1948
1948
1948

65
65

65
65
65
65

N.° do 
Pront.
65
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Jeronymo Bubenas 651948

1936 71
1936 71
1936 71
1936 71
1936 71

U.I. Lenin 1947
U.I. Lenin 1947

1947
1947
1947

Zé Brasil 1948
1935

Genny Gleizer 1935

Genny Gleizer 1935

Genny Gleizer 1935

Genny Gleizer 1935De Amundsen a Del Prete

Genny Gleizer 1935Marx e Engels

Genny Gleizer 1935Manifesto comunista

Genny Gleizer 1935

Genny Gleizer 1935

Genny Gleizer 1935Dez dias que abalaram o 
mundo

Marx e 
Engels

A primeira revolução 
proletária na Lituânia e o 
Governo Soviético_____
O Capital

Questão Judaica, Questão
Social_______________
ABC do Comunismo

Monteiro 
Lobato 

José Perez

Dez dias que abalaram o 
mundo_______________
Impressões de Moscow - 
Rússia_______________
No país dos soviets

A doença infantil do 
esquerdismo no comunismo 
A luta pela constituinte

A vida de Luís Carlos
Prestes____________
Manifesto Comunista

Civilização - Tronco de 
escravos____________
Que fazer?

Programa e estatutos da 
Internacional Comunista 
A Voz Subterrânea

Tratado de materialismo 
histórico____________
Homens e Maquinas

Dostoié- 
vski 

John Reed

Delegacia de Polícia de 
_____ Rio Claro_____  
Delegacia de Polícia de 
_____ Rio Claro_____  
Delegacia de Polícia de 
_____ Rio Claro_____  
Delegacia de Polícia de 
_____ Rio Claro_____  
Delegacia de Polícia de 
_____ Rio Claro_____  
Delegacia Regional de 

Polícia de Barretos
Delegacia Regional de 

Polícia de Barretos
Delegacia Regional de 

Polícia de Barretos
Delegacia Regional de 

Polícia de Barretos
Delegacia Regional de 

Polícia de Barretos 
José Bento Monteiro 

______ Lobato_______ 
Genny Gleizer 209(2 

Vol.) 
209 (2°
Vol.)

209 (2°
Vol.)

209 (2 
Vol.) 

209 (2“
Vol.)

547 (2 
Vol.) 

547 (2“
Vol.)

547 (2° 
Vol.) 

547 (2°
Vol.)

547 (2 
Vol.) 
6575

N.
Bucharin 

N.
Bucharin 
Larissa 

Reissner 
Maria 

Lacerda de 
Moura 

Riazanov 209(2 
Vol.} 

209 (2 
Vol.)o 

209 (2° 
Vol.)u 

209 (2
Vol.) 

209 (2
Vol.)
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Genny Gleizer 1935Dietario Crepuscular

Genny Gleizer 1935A nova Rússia

1938Os inimigos do sigma

1938

1938

1938General Balbo

L’evolvzione Dei Popoli 1938

1938Agora Nós

1938Tartarin de Tarascon

1938A psicologia da revolução

1938

O sofrimento universal 1938

1938A guerra do vídeo

Carta encíclica 1938

Colóquios com Mussoline 1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938Oliveira Salazar - O homem 
e o ditador

Cavallaria (manual do chefe 
de patrulha)

Armando
D’Aguiar

Gustavo
Barroso

Emilio
Ludwig

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

552 (3 
Vol)

I Fatti Degli Itali italiani e 
DelFItalia

II Fascismo e la Libertá
Religiosa___________
Fascismo e Massoneria

Memórias do coronel
Simplício_______________
45 Morti e 283 Feriti - Fasci 
italiani alFestero_________
Inteligência das Coisas

O Integralismo de Norte a
Sul__________________
Os Rebeldes

N. Vargas 
Vila 

Alvarez del 
Vayo 

Custodio 
de Viveiros 

Gustavo 
Barroso 
Mayne 
Reid 

Fischer V. 
Poturzyz 

Gustave Le 
Bom 
Paulo 
Duarte

A. Daudet

F.Contrei-
ras

Rodrigues 
Silvio 

Silvano

Plínio 
Salgado 

Orozimbo 
Martins 
Pereira 
Plínio 

Salgado 
Gustavo 
Barroso 
Pio XI

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

552 (3
• Vol)
552 (3°
Vol)

552 (3“ 
Vol)

552 (3 
Vol)

552 (3° 
Vol)

552 (3° 
Vol) o 

552 (3
Vol)

552 (3° 
Vol)

552 (3" 
Vol)

552 (3“ 
Vol)

209 (2° 
Vol.)

209 (2°
Vol.)

552 (3
Vol)

552 (3°
Vol) o

552 (3° 
Vol)

552 (3° 
Vol)

552 (3° 
Vol)

552 (3° 
Vol)

552 (3b 
Vol)

552 (3°
Vol) °

552 (3Ò 
Vol)
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1938

1938

Pode a Europa reerguer-se? 1938

No limiar da idade nova 1938

1938

1938

1938

1938

1938Despertemos a nação

1938

1938O Príncipe

1938O Estado Moderno

A Grande Aventura 1938

1938

1938

640J. Stalin Sebastião Francisco

Trajetórias 1947

1947Lenine e o leninismo J. Stalin

Regulamentação de 
Equitação

Castro
Alves

Delegacia Regional de 
Polícia de Ribeirão Preto

548 (2 
Vol)

Descrição e nomenclatura 
do fussil Mauser

Formação da Política
Burguesa_____________
Cartas aos camisas verdes

Gustavo 
Barroso 
Miguel 
Reale 
Plínio

Salgado

L’Esercito DelFItalia 
Fascita________________
EI 18 de brumário_______
Les Problémes de la guerra 
civile__________________
Os Fundamentos do 
Leninismo_____________
A Classe Operária_______
Hora Decisiva__________
O que é o plano quinquenal 
12 livros em japonês

O domínio do mundo pelos 
Judeus - O que é o_______
Integralista deve saber

Elementos de Educação
Cívica______________
O problema da raça

Adolfo
Franck 

Rodrigues 
de Meréje 
H.R. Kni- 
ckebocker

AlceuAmo- 
roso Lima

Alberto 
Cardoso de

Aguiar 
Nicholas 

Machiavel
Miguel
Reale

Antony
Patric

José Cae
tano de
Faria

Karl Marx 
Trotsky

Pedro Tristão da Rocha 
Pedro Tristão da Rocha 

Jayme Adour da Camara 
Delegacia Regional de 

Polícia de Baurú 
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú

Delegacia Regional de 
Polícia de Baurú 
Geraldo Ferraz 
Geraldo Ferraz

1938
1938

1938
1938
1931
1942

552 (3° 
Vol)

552 (3° 
Vol)
552 (3“
Vol) °

552 (3Ò 
Vol)
552 (3
Vol)
552 (3“ 
Vol)
552 (3°
Vol)
552 (3
Vol)
552 (3b 
Vol)
552 (3“ 
Vol)

552 (3 
Vol) 
2381 
2381

552 (3
Vol)
552 (3b
Vol)
552 (3°
Vol) °
552 (3° 
Vol)

665
665
7

552 (2
Vol.)
548 (2°
Vol)
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1947

1947

Salário, troco e lucro 1947

Marxismo e liberdade 1947

Manifesto Comunista 1947

O anti-semitismo 1947

1947

1947

1947

União Nacional 1947

Marxismo e revisionismo 1947

1947Preto no Branco

N. Baltisky 1947Patriotismo

1947Literatura

1947

1947

1947

1947

1947

1947

1947Socialismo utópico

1947

1947

Frederich 
Engels

As guerras camponesas na
Alemanha_____________
A luta pela Constituição

Um passo adiante, dois 
passos atrás__________
Luta contra o trotskismo

Teses da terceira
Conferência Nacional do
Partido Comunista do Brasil
O povo imortal

Os comunistas e o 
monopólio da terra 
O theatro soviético na 
guerra

Contra a guerra e o 
Imperialismo______
Os comunistas e o 
monopólio da guerra 
Lenini

Materialismo dialético e 
materialismo histórico_____
A grande revolução francesa

Delegacia Regional de 
Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto

Delegacia Regional de 
Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto

548 (2
Vol)
548 (2
Vol)
548 (2
Vol) p
548 (2 
Vol)

O. Carva- 
Iho e Souza

L.C.
Prestes

V.I.Lenini

548 (2° 
Vol)

548 (2° 
Vol) ° 

548 (2° 
Vol)
548 (2
Vol) °
548 (2° 
Vol) 
548 (2 
Vol) p
548 (2 
Vol)
548 (2 
Vol)
548 (2
Vol) °
548 (2° 
Vol)
548 (2
Vol) °
548 (2° 
Vol) 
548 (2 
Vol) °

548 (2 
Vol)
548 (2 
Vol)
548 (2 
Vol)
548 (2 
Vol)
548 (2 
Vol)
548 (2 
Vol)
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1947

1947

Marxismo e Liberalismo 1947

Divulgação Marxista 1947

1947

1947

1947

1947

As raças da humanidade 1947

1927

Casemiro Kepenis 519

Casemiro Kopenis 519

44

1936 1053A Morte de Dom João

1936 1053As Virgens Amorosas

1936 1053

1936 1053

1936 1053Alguns anos depois

1936 1053Pollyanna H. Porto

1936 1053

1936 1053

1936 1053Serafim Ponte Grande

1936 1053A esquina

Domingo 
Braz

Jorge 
Amado

Do socialismo utópico ao 
socialismo científico 
O Estado e a Revolução

A História do Capitalismo
Industrial_______________
As Montanhas e os Homens

João do 
Rio

Moacyr
Piza

Oswald de
Andrade
Fialho de
Almeida

A correspondência de uma 
estação de cura_________
Tres Campanhas

Dos meus momentos de 
lazer...Morem os 
homens...mas a idéia fica! 
Kas gi tie Bolsevikai in 
Sovietai?______________
Kas tie Socialistai in Ko jie 
mori?_________________
A Greve da Leopoldina

O Club dos Valetes de
Copas_____________
Cacau

Homens e Cousas do
Partido Comunista_______
Guamieri Rossini Camargo

A.
Kollontay 
Astrogildo 

Pereira 
Guerra

Junqueira 
Theo - 
Filho

Ponson du 
Terrail 
Jorge 

Amado

Delegacia Regional de 
Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Delegacia Regional de 

Polícia de Ribeirão Preto
Domingo Braz

Astrogildo Pereira 
Duarte Silva

Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 
_______Pagú_______  
Patrícia Galvão, vulgo 

Pagú

548 (2° 
Vol) 
548 (2
Vol) g 
548 (2°
Vol)
548 (2 
Vol) ° 

548 (2
Vol)
548 (2 
Vol) ° 
548 (2
Vol)
548 (2 
Vol)
548 (2 
Vol) 
493
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Jubiaba 1936 1053

Psicologia 1936 1053

Experiência N.° 2 1936 1053

Geografia Geral 1936 1053

1936 1053A Semana

Fascismo e Espiritualismo 1936 1053

1936 1053

1936 1053

1936 1053

1936 1053

1936 1053

1936 1053

1936 1053

1936 1053

1936 1053

10531936Londres en la bruma

1936 1053Una peluca e um crimen

10531936Antes la muerte!

1936 1053

10531936

1936 1053Rússia em 1931

1936 1053

10531936E. ZolaGerminal

La organizacion agraria en 
Rusia

Patrícia Galvão, vulgo 
Pagú

Cristianismo, Catolicismo e
Democracia____________
Die Starkeren

O mundo socialista e o 
mundo capitalista 
Em marcha para o 
socialismo_________
O Exército Vermelho

Concepção Materialista da
História_______________
Lenine, o Marxismo

Vorochilov 
e Prestes 

John Reed

Staline e 
Manulsky 
J. Staline

Dez dias que abalaram o 
mundo______________
Cimento

Introduccion a la 
psicoanalisis 
Pioneiros Alerta!

Tukotomi 
Kenjiro
S. Freud

Jorge 
Amado 

Sampaio 
Poria 

Flávio de 
Carvalho 
Horacio 
Scrosopi 

E.
Lehedinsky 

Angelo 
Falcão 

Plekanov

Fedor 
Glatkoff

A.
Piccarolo 

E.C.
Wiskoff
Ricardo 

Aramburu 
Typperari

Federic 
Engels 
Cesar

Vallejo 
Y.

Yakoliev

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________Pagú

Patrícia Galvão, vulgo
_____ , Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
________ Pagú_______

Patrícia Galvão, vulgo
Pagú
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1936Os Gatos 1053

O Homem e o Cavalo 1936 1053

A verdade contra Freud 1936 1053

Homens e Machinas 1936 1053

Princípios de Pedagogia 1936 1053
1936 1053
1936 1053
1936 1053
1936 1053
1936 1053
1936 1053

A partir deste dados podemos identificar três períodos que se concentram a 

apreensão dos livros:

l.° - Que vai de 1935 à 1936, portanto no período em que se deu a Intentona 

Comunista e o ano seguinte.

Chatsky e 
Pinckevih

Nestes 163 títulos que foram apreendidos pela polícia (excluímos quando, 

numa apreensão, a polícia encontrava mais de um exemplar do mesmo volume) 

podemos observar, baseados numa amostra relativamente pequena e parcial, que:

- 50 livros foram apreendidos em 1936 = 30,6 %

- 49 livros foram apreendidos em 1947 = 30 %

- 39 livros foram apreendidos em 1938 = 23,9 %

- 12 livros foram apreendidos em 1935 = 7,3 %

- 10 livros foram apreendidos em 1948 = 6,1 %

- 1 livro foi apreendido em 1942 = 0,6 %

- 1 livro foi apreendido em 1927 = 0,6 %

Revolução e contra- 
revolução na Alemanha 
Aspectos da Educação 
Soviética

A nova mulher e a moral 
sexual_____________
120 milhões

Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 
______ Pagú______  
Patrícia Galvão, vulgo 

Pagú

Educação burguesa e 
educação proletária 
Cobra Norato

Fialho de 
Almeida 

Oswald de 
Andrade 
Almir de 
Andrade 
Larissa 

Reissner 
Sampaio 

Dória 
Edwin 

Hoemle 
Raul Bopp

Alexandra 
Kolontai 
Michael 

Gold
L. Trotzky
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62 livros apreendidos = 38 %

>5 59 = 36 %

Livros sobre o Integralismo ou Fascismo.

Podemos perceber também que a maioria dos livros faz menção ao 
socialismo ou comunismo no título, ou à revolução ou a classe trabalhadora, ou 
ainda seu autor é um conhecido intelectual de esquerda. Muitos também falam do 
fascismo e do Integralismo; e há também aqueles de literatura de uma maneira 
geral. Os números são:
- Livros sobre a “esquerda’
- Livros de literatura

2 - Que vai de 1947 a 1848, período em que se inicia o cancelamento da abertura 
democrática do governo Dutra.

59 livros apreendidos = 36 %

3 - Em 1938, portanto logo após a implantação do Estado Novo.
39 livros apreendidos = 23,9 %

O restante (40,5 %) são livros de história, filosofia, educação, técnicos, 
estrangeiros, psicanálise ou não identificados.

22 = 13,5 %
16 = 9,8%
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II. As imagens do comunismo

ÍNDICE DAS IMAGENS:

Fig. 2 - Pront. 2431 / Vol. 4 - Partido Comunista - DEOPS / AESP

Fig. 3, 4 e 5 - Pront. 1053 - Patrícia Galvão - DEOPS / AESP

Fig. 6 - Pront. 2431 / Vol. 8 - Partido Comunista - DEOPS / AESP

Fig. 7 - Pront. 716 / Vol. 1 - Federação Operária de S. Paulo - DEOPS / AESP

Fig. 8 - Pront. 2431 / Vol. 5 - Partido Comunista - DEOPS / AESP

Fig. 9 - Pront. 2259 /Vol. 1 - Tipografia Comunista - DEOPS / AESP

Fig. 10 e 11 - Pront. 864 - Editorial Pax - DEOPS / AESP

Fig. 12 e 13 - Pront. 400 - Rodolpho Felippe - DEOPS / AESP

Fig. 1 -Intelectuais Anónimos:
- Pront. 198 - ítalo Benassi - DEOPS / AESP
- Pront. 705 - Sylvio Chagas - DEOPS / AESP
- Pront. 211 - João Baccheto Filho - DEOPS / AESP
- Pront. 77 - Antônio Manuel Ribeiro - DEOPS / AESP
- Pront. 365 - Oreste Bassani - DEOPS / AESP
- Pront. 93 - Orozimbo Teixeira de Andrade - DEOPS / AESP
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o».

F.T!?aZ^'*

.ca 
torro Vermelho"

K*v rjEu£ji«r'm

u«Mt.4ax,que liga-se ao Buraau 
Internacional Bommunlsta de

W Cássias o de Negr 
Uina camisa o de Mpr 
uma comias o Idiõwit 
Utea Comias o de "Soc 
Una Comissão Technica.
Todas as Ccnnlssoes tem um secretario e,to

dos os secretários dessas Canmlssoes fornam o secretariado, 
_j secretario geral,ou seja 
me periodicamente e é quem 
Raramente reune todo o 
te reúnem em se' 
._jolucois ao i 

.uqoes deste.

do ccuT^a cgmw*: ~ 0 comité Central,que 
Poiitlèo Continental e este a Internac:  
Moscou,compõe-se de:

tteaSCoramls8 o de^Agltação e propaganda 
Una camisa o de Organização 
Una coomiss o Sindical 
Una Canmiss o de finanças 
Una Camlss o Juvenil 
Una Comnisafo de Mulheres■ ...... . ..  ' e índios

deração da Juventude uoS 
pr^n». «tr. o\.gl 

central do Partido e oSa
A pregar a egualdade entre- 

tando-os a rebeldia, 
pela organização de*<_ 
geiros.Imigrantes.

o bmedo ootuostA • bhddrba organica

0 Partido Comnmista,nos Palzes onde func- oiona lllegalmente,como no Brasil,obedece á seguinte estructt ra organica:
UM COíITE CENTRALUí COíITE REGIONAL SM CADA CAPITAL DE ESTADOUM COíITE DE ZONA EM CADA CIDADE MAIS IMFORTAN- te (em base economlca)CELLULAS.em todos os locaos de trabalho,de preferencia »prezas,Fabricas,grandes offlcinas,fazendas e transportes mi geral.

além de um i riado reur questões.:  missões se i levan as resol vez,as resoli

____ > VWHAAEWWO J.VAWCMH V CUCU 
nacional.Este secreta-

 , quem déllbera sobre todas as 
„ j comité Central,pois as Ccm- 
ipanado e os respeetlvos secretários 
Secretariado geral,trazendo,por sua
“—— — E pROPAGANDA^fW»*

das mals responsável!) é encaxh-egáda A» todo o tripalno que 
concerne em agitar e propagar.oomo seja:organização de pla
nos naelonaes,comícios,rásseatas,distnt»lç& dewnlfestos, 
confecção e collooãçto íe bandeiras etc..p—de ORGANIZAÇÃO" organiza planos 
para recrutamentos e ensina èõmõ’ Wliniwrtodos os orgsms e, 
directamente,intervim quando se trata de estabelecer um orgai importante,como aeja:ráglao.grupo idlcmatloo etc.

A "COKSSmT SxNDICAL’' para propagar agitação dentro dos SyndiSEUa?

fo DEMULHgaS" é encarregada da
iO DE jOgRENSA'1 edita o orgam 
jpwjffgwgAfflpys? procura o» djjararo^niãgw^^dios,inci-
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Prisão de extremistas
I PATRÍCIA GALVÃO (PAGU), ALVEJOU UM AGENTE — A POLICIA VAREJOU UMA DAS SE’DES DO

NOME

Vulgo

Filho de-----

e de

174

O GHUPO DISSOLVIDO NO RIO SERIA 
APENAS AGENCIA OBEDIENTE A OR
DENS QAHIDAA DE NOSSA CAPITAL?

RIO. 23 (H.) - tiifarmaç&s divulga
das csU manh& precisam que o agropi- 
Mjefite. e-xtromaU. cra l«pjdado pcl* pi
lim palltica. esteira ligada, como xe p&d* 
apurar isuis terde. ao fine&m vermelha, 
rbeflado por Fasotoate Fctrareone. cujas 
Actívidadwi ernrn «uanás tlt prteAo & 
«u chefe. Naquelte ncratíAa. alem de P®- 
Irarcone, foram tietstoi outros txlrrmú.- 
tes, que sj ficham ligada ;.aa íirtouzj; 
acontecimentos. Entoe os detida» de enlão 
figurava Míuy Pedro», mulher de Marh 
Pcdrotâ, fundador do Partido Operaria 
Lttiinim e seu reptwntante jwuto ar» 
CongTwao cte Opcraito? Tmukyitas. qu» 
sc reaUã actualttiente «s Paria.

Foi ptw*. então, outra agitAdwa, oolla 
Nlgro, que morava & avwtid* Deiphim 
L'orejra, §3.

De jmias* <to» elementos que th® jwrmít- 
tia tocatiiar a sido de todas u aetlrida- 
qo* esttemteUe. a policia varejou um 
npvtamettto da rua Moatenegro. 2tó, alli 
epprehcíMieudo publicações «itovenivw c 
a «pp&mlho de impressão.

Um indivíduo, da roa, acompanhara n 
<uçào da policia. Foi notado, parwJido 
o ptw.

Trata-tós de um indivíduo que deu o no
me de HOear Leite ô que couImoou a sua 
artuaçSo na trama coaununista. Era o 
txípousr.vti pel* impressão dea boletins 
expedidos em xwBse do Partido operário 
Unínteta, trabalhando. com “Pagu’”, tu 
erganiíaçfirj do Ctomtte regional.

Além de ura mtaieoErapiw. a policia cu-

Api>a as ftconteciçwntoa de «©retn&m 
d» I93S, verifiasn-se uma acUAo nu Par
tido Ccmmuniria do Bwil, sendo fuu- 
dooo o Partido Operário Unlniste. A eé- 
de. ou uma das oeiluUa <tef*e partida. 
&raoa d? ser deMObsrte pri* poiicU. A 
séde priccipal. eo que apurou a poUd* 
4o Rio. wtá locaiuada nata Capital O 
Ccmíid r^RÍoitól. que «ria ostabcfeddo ao 
Rio. Unha como or®anfasMtora, Patricla 
Clalvta embeeída por MPagu'*.

Sob o mune de M»ri* MasaRtítos. abo- 
letou-se “PaRu’" no Rio & rua Chfchor- 
ro n.* 89.

bomhjKXIa » eua residência, a poheU 
íJih piocofieu uma busca. “Pari”*, fican
do mini» com «m agente, vaku-se 4e 
um dctxmW-» derte, alvcjandt-o a tiros, 
«rando o alvo,

Detida, immedlãfeimente foi Paxriclâ lc-

dá-solvido n&n ôeja ma» do que uma 
agencia do eeniro ck todas os cmarau- 
nislas do BwJ, reerbendo diractamante 
do mecaio as ortiena e m tarefas a cum
prir. Es*e centro adia-se hjcolíaado cm 
S. Pauto, n&e tó por wr ma cidade *» 
papulatr&c formada na maicr parte &> 
ojxrariflfi. como tainbmi por ser onde a 
reprrwÀa nu cmmnunlwo wuas se fa» 
wratír.

61 bem que ccispkta a dmrlicutoçáo 
da cofinla “trotefcysta* que aqui func- 
etoíisva, emprchende neste momento & 
policia política uma grande «uttiriciaxte no 
scntiâfi de diminuir a crgxitsaçla oeu- 
trai do coraraunlanD, o Partido commu- 
ntoto do Rtwsl, com o fito de Gritar m.- 
w wturbBçtea da ordem por parto go 
ln;ml®n muncro um dc BtmU, c Cc«- 
tnâ&tamo.
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BIMfl K Wl: guerra & asrte a tode a poio do Brasil
SEJA ESTE 1*. DE MAIO iic grandlM». 41a de laia» e dc*mea»trafOe« 
«watra • Bafada de Oacrra. p<la ilbcrtafAa datado» oa arena» palitlro» e »•- 
elala peta» Uberdade» dcmocratlea», per melhore» eaadipãe» de rxUleaela

J quadrilha de GrtuHo 
e ftalet Oliveira qmro 
extermínio rfe Me a 
população do lirartl.E 
çwein ndo ticlnramm- 

te itlof
Ò» oarrrre» crtilo repte» 
to» do que htl de mrthor 
no tionui pm, .1 fome 
rt»vi»<vi.’ Tudo encarece, 
e m m mai» ptln e feijão 
se pmlc comer, porque 
oe ivtrmburcndomt, n» 
Irtu!» c monnpolin», n» 
tubaròée drt mama 
de Matara::», t're»pi, 
»ft imperialirta» do Jr- 
mour, da Upld, da Hão 
Pauto llailwap. podem £í| 
im t»)r <.» pnçoe qw hem 
entendem,. com o apoio 
«Ae, .'» dt>< iuimignu do &L 
jmr» qar nMo »><» <;<»• mt 

a rtu ttrrrirn. c -'Vt 
qne para irto, fiimbem. ■'}■<' 

denodaram o dt. -j
KSTttl'» I»»: UVKKN.lt

O pequeno comerei», a pequena indtirtria e lurnura rã» d batuiarrtda, à fahmcm. rttm »«-.ir. n 
eemapadont do» import»*,liid<> em beneficio do» riniço» exliaupiiraxqueertao ditíwrayindo n Xaçtio.

E quem proterfa e lata contra irtn twlo, << porto na rodeia, e torturado, d matvtcTtido.
E o que fa:em com o» .Sindicato»! Mandai» fecha In» brtitalmenlr, um nrm um mrtiro, pura, 
aitrtm, deeorgauizar o proletariudoí etdrtyado inerme ung ort» crpMndi.rv. pira que erte» por- 

rnlu:ir ainda mai» ome Ktilarion. pixrnm imp‘>r fortnax de trabalho, mai» bridai* ainda!
É PRECISO QUE TOPO 0 POVO SE UH* p*R* SALVPR NMAO!

,%> o» que rirevi rbix nr.bra» do imperialiMno pndttn rpimr a dteqntrn da t:ratil 
0 pndrloriada derc crtar d frente da luta de trela n por» jww» a ten idoda dalinidode to tiihn 
e Sabe de tdireira epela inrtawaçtln de um WVEF.ilg PE fRENCE UWICa FPPUUAK DL 5»*l.V J flAWItaL! 
Seja rrte !•, de Maio, jornada cm que n pndctariado mniuiíal tu»m utiiiiii rouihattiiuniutr ««.<• í» 
qlarioro» marlire» de riiicayo, IrwtMado* pela furta reuciemnría do imprúdiimo i.vuri<tnto.

uw prandinno dia de luta» e firircs em Em nh l oira.
Contra o Estado de Cuerra I - Pala libertação de PRESTES — o heroico chefe da 
Revoloçio libertadora — que o eoverno de Getulioqcer assassinar! — pe’a liberta* 
çio de MIRjlHP* - o grande dirigente do partido Comunista du Brasil I Exijamos 
a liberdade de MIQUEL ÇOSTK Ç*IO PRjlPO. ftUCUSTO PINTO e redor os demais 
nacional libertadores prasosl — Queremos tlvres MFREpO COPOf REPO ECIO TOM- 
PSON,SEB£STI#O« FRANCISCO e demais lideres proletários encatcesados < -?elo 
aumento geral de saíarlos e ordenados I — Contra os impostos que esmagam o pe- 
queno comercio, pequena Industria e lavoura! — Peia raabartun imedlala de todos 
os Sindicatos fechados pela policial — Pelo mals amplo direito de reun>Kooassem> 
blia sindicais I — Contra a dispensa e pela rcadmlstio de lodos os iraóalhaeores 

despedidos por questões políticas e sociais |^..B2hX2ZO o src^veme d.® fome © caíque ãc Q-etull© © -LL-r. 
sa.an.dle Solacl - FU UM Fàan UI» fJFLln BE SUiiji3 L^llÀb!

fhlo Paulo, 1 de Maio de IMtí 8 tíciU Iqpntlà Fitlià Cmsidlà tesii iSqh ú I. C.)

— *>,.»■ ■ ia'.d

•«mlen • Bafada de tlacrrn. p«la llbcrtaqaa detedo» «m areiiea palitleo» •

da peva trabalbadar.

TBABALHABOHES BE SÃO FAOLOI

UVKKN.lt
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ri úieianaao e ao povc em geral 
'WIHMWfa , y 1WWWWWTM1 itemmiMMMWMMe

'.’: " '.■’... ■■ •,' ■ "• ■ •. ■'& ' ■

O mowento- que atme&mmcs não é para meditações. 
Precisamos lutar. E’ necessário a vossa união para o combate. 
Vemos adversados de varias especies, e os mais perigosos são os 
trabalhadores que vivem comnósco nas fabricas, nas oífícinas e nas 
nossas reuniões, espionando os nossos passos, auscultando os nos
sos anceios, chorando tingidamente a nossa sorte, colaborando fel- 
samente nos nossos planes, para depois irem dar conta aos patrões 
ue roda a nossa sanidade prejudicando o desenvolvimento da 
cauta que a todo., beneficiará. Na luta contra a policia e contra 
os patrões, apenas estão na vanguarda do movimento os comba
tentes da Esquerda Communísta Os outros, anarchistas e Com- 
muiiistas da Direita não passem de elementos nolieiaes e patro- 
naes. Isto é c’aro porque a policia de Costa Ferreira só prende 
os cicmcnpjs dá Bsqnedà tammmta. O« ansrchístas com Arse- 
nio â fronte, seguido de Hwmmn.Righertí. Caiahgo e outros, que 
guindados qo mando na ^edeiaçlo Operaria,* são verdadeiros pa
rasitas da lasse, se i. trabalhe definido vivem á '‘barriga forra*’ e 
slgmis sáo íntimos de Custa Ferreira, a quem nos vende a ”bom 
preço’». Os anarchistassão policúes dc Costa Ferrdra e por isso 
têm o direito de «e roimire n 'ivremer.te c dar entrevista ("Folha 
Noite" de 1U-1-9.32), atacando o governo, para melhor atrahir in
cautos- companheiro*, entregando-os á prFão

Os CommunisUs da Direita, segadores do nosso suor, inMIram- 
nas fabricas e nasrofficinas como sendo batalhadoros orio nesso ideai, 

nas, não passam de elemer.fas de espionagem patronal. Que fizeram os 
Hcntôófo?, RMfhv-íisi, Medeiros, Astrogildo c todós os exploradores dessa 
irraca, em beneficio do proletariado ? Nada. Boletim e pasquins como «O 
Trabalhador* não resolve a slíuaçâo *tag desempregadès, nem minora o« 
sofrimento* dos opprHRl&s, Toda essa turba constituo a vanguarda po
liciai de Costa Ferroo, ew delegado que nos legou a Republica Velha, 
discípulo amado-» dos Ibrahms e Laudelinos, pardheiro de José Maria do 

Valte~o carrasco. Cosia Ferreira, é hoje, o substituto de José Maria, per* 
seguindo a Ala Esquerda Commituisfa, deportando summariamente muitos 
companheiros para Fernando de Noronha ou para algum Navio Ne 
;?reiro», depois do clássico cano de borracha nas geladeiras da Rua dos 
Gusmões. Para os anarohistas e communistes dá direita, isto não sucçede: 
Heraílnfo foi preso por «engano* em itm comício no dia 24-2-1932, e im- 
ne iiafnmente solto e o communisfa Aristides Lobo foi chamado ao Gabi
nete & verificado o «Engano» foi logo soifoe lhe pediram muitas desculpas». 
Companheiros I Fujamos dessa corja de míua companheiros. Cerremos fi
teira em tomo dos symiicafps de cada espeàMiàade de trabalho. Lutemos 
pela boa organfeaçSp de cada commlssào Executiva.

Companheiros! Lutemos pela revogação das leis de tapeação 
dos Oetuíios, Colfor, Aranha e corápanhia bella. Alerta com a Policia de 
João Aíbcrío e Cordeiro.

Ha de chegar o dia do ajuste de contas e iodos os anarchis- 
Í3í 4v Arsenio e Communhtas da Dfreha serão levados aos muros junta- 
metite com õs nossos exploradores e oppressores.

Abaixa a Federação Operaria—Policial.
Abaixo o Parttóo Communfeta Patronal.
Camaradas! Unidos para a luta!
Camaradas l Alerta contra os falsos i
Vívó <j Comité de Resbienda da Esquerda Comntunista I

São Paulo, Abril de 1932.
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Nas garras
W txr i

TEMITEE AGENTE
Vindo da Cambará, aqui poi-se tn wmlarto wm as “eamarrias”, ienwndo-s, 
petssaagíffl dc importância no Partida CMamamsta —• A prisão de QrtasK 

iatliazz^ qsaiido transporta» abundante material de propaganà
jMitmir-
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Leia este Um
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Interessa-lhe 
saber qual seria 
a sua vida se 
V. S. estivesse na 
Rússia actual mente?

A venda em todas as 1 
livrarias e na Editorial 

“PAX”
R. José Bonifácio, 45-A-sob.

Peça pelo Telephone, 2-4675 
que lhe será enviado ã sua casa.

PREÇO 3$000
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FONTES

I - POLICIAIS - Acervo DEOPS / SP - Arquivo do Estado de São Paulo

a) Prontuários:

1R7

Pront. 77 -Antônio Manuel Ribeiro
Pront. 93 - Arozimbo Teixeira de Andrade
Pront. 122 - Edgard Loenrouth - 2 volumes
Pront. 136 - Everardo Dias
Pront. 147 - Francisco Arouca
Pront. 155 - Francisco Augusto Neves
Pront. 156 - José Pimenta Filho
Pront. 163 - Salisbury Galeão Coutinho
Pront. 173 - Godofredo Rosini
Pront. 180 - Américo Paulo Sesti
Pront. 198 - ítalo Benassi
Pront. 211 - João Baccheto Filho
Pront. 215 - Imprensa Oficial do Estado
Pront. 243 - Josias Carneiro Leão
Pront. 282 - José Riguetti
Pront. 284 - José Romero
Pront. 287 - Dyonelio Machado
Pront. 345 - Minervino de Oliveira
Pront. 365 - Orestes Bassani
Pront. 382 - Pedro Sequeira Martins
Pront. 400 - Rodolpho Felippe
Pront. 409 - KorotkoffLioubominsky -
Pront. 586 - A Classe Operária
Pront. 625 - Francisco Cianci
Pront. 633 - Francisco de Castro Garcia
Pront. 716- Federação Operária - 4 volumes
Pront. 724 - Angelo Vial
Pront. '740 - Alfonso Katkevinchs, Alberto Grinzoz, Ajfonso Petrovicius ou
Alberto Grimja
Pront. 741 -Antonio Paulo Fracassi
Pront. 754 - Otto Junqueira
Pront. 805 - Vicente Ottieri
Pront. 815 - Theodolindo de Moraes
Pront. 828 - Empresa Editora Unitas ou Gráfica Editora Unitas
Pront. 831 - Editorial Merenglen
Pront. 864 - Editorial Pax
Pront. 866 - Clube dos Intelectuais Russos
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- Iconografia:

Pront. 77 - Antônio Manuel Ribeiro
Pront. 93 - Orozimbo Teixeira de Andrade
Pront. 198- ítalo Benassi
Pront. 211 - João Baccheto Filho
Pront. 365 - Ores te Bassani
Pront. 400- Rodolpho Felippe
Pront. 705 - Sylvio Chagas

Pront. 893 - José Fernandes
Pront. 927 -Liga Operária de Construção Civil
Pront. 950 - Renata Mielli
Pront. 985 - Mário Carlini
Pront. 1.044 - Victorio Zanchetta
Pront. 1.053 - Patrícia Galvão
Pront. 1.069 - Ceres de Abreu Nogueira
Pront. 1553 - A Lanterna
Pront. 1.680 - Tarsila do Amaral
Pront. 1.886 - Ernst Sommer
Pront. 1.914 - Centro de Cultura Social
Pront. 2.044 - Mario Palermo
Pront. 2.241 - Clube dos Artistas Modernos
Pront. 2.259 - Tipografia Comunista- 2 volumes
Pront. 2.282 -Ayres Martins Torres - ou Ayres Torres
Pront. 2.303 -A Plebe
Pront. 2.381, - Geraldo Ferraz
Pront. 2.431 -Partido Comunista-16volumes
Pront. 2.466 - Antônio Arinis
Pront. 2.473 - Alfredo Soares
Pront. 2.478- Raul Salgueiro
Pront. 4.052 - Amancio de Souza e Silva
Pront. 4.737 - Miguel Dias
Pront. 5777 - Jorge Amado
Pront. 6.575 - José Bento Monteiro Lobato
Pront. 10.090 - Oswald de Andrade
Pront. 19.897 - Camargo Guarnieri
Pront. 45.704 - Lauro Caribe da Rocha
Pront. 51.749 - Lazar Segall
Pront. 80.388 - Warchaschig
Pront. 80.390 - Cândido Portinari
Pront. 91.157 - Flávio de Carvalho
Pront. 99.989 - Érico Veríssimo
Pront. 100.014 - Graciliano Ramos



184

b) Relatórios'.

1R4

Pront. 716 / Vol. 1 - Federação Operária de S. Paulo
Pront. 864 - Editorial Pax
Pront. 1053 - Patrícia Galvão
Pront. 2259 / Vol. 1 - Tipografia Comunista
Pront. 2431 / Vol. 4-Partido Comunista
Pront. 2431 / Vol. 5 - Partido Comunista
Pront. 2431 / Vol. 8 - Partido Comunista

- Relatório da “Ação da Delegacia de Ordem Política e Social na Repressão ao 
Comunismo, Desde Maio do Ano Corrente”. Gabinete de Investigações, São 
Paulo, (1933), Doc. 34, Fl. 42 à 44; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido 
Comunista

- Relatório (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Chefe do Gabinete de 
Investigações. Gabinete de Investigações, São Paulo, 20/02/1933. Doc. 461, 
Fl. 35 à 40; In: Pront. 2431 / Vol. 5-Partido Comunista ’

- Relatório (cópia) sobre “O Partido Comunista - sua estrutura orgânica, 
métodos e táticas”. Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 24/02/1935, Doc. 
425, Fl. 118 à 123; In: Pront. 2431 / Vol. 4-Partido Comunista

- Relatório Reservado (cópia) sobre o “Comunismo” do chefe do S.R. para o 
Delegado de Ordem Política e Social, Delegacia Especializada de Ordem 
Política e Social, São Paulo, 30/07/1938, Doc. 667, Fl. 143 à 147; In: Pront. 
2431 / Vol. 8 - Partido Comunista

- Relatório Reservado de S.-l para o Delegado de Ordem Social. Gabinete de 
Investigações, São Paulo, 17/02/1933, Doc. 48, Fl. 62 e 63; In: : Pront. 2431 
/ Vol. 1 — Partido Comunista

- Relatório (cópia) sobre a “Brilhante diligência da Delegacia de Ordem 
Social”. São Paulo 08/05/1937, doc. 74; In: Pront. 2259 / Vol. 1 - Tipografia 
Comunista

- Relatório de José Gomes, seção de investigações para o Delegado de Ordem 
Social. São Paulo, 27/04/1937, Doc. 75, Fl. 19 e 20; In: Pront. 2259 / Vol. 1 
- Tipografia Comunista

- Relatório sobre o “Caso da Tipografia”. São Paulo, 12/09/1936, Doc. 62, Fl. 
60 à 62; In: Pront. 2259 / Vol. 1 - Tipografia Comunista
Relatório Reservado sobre a “Reunião na Sede da União dos Trabalhadores 
Gráficos” de N-l. Gabinete de Investigações, São Paulo, 08/02/1933, Doc. 
46, Fl. 59; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista

- Relatório do Chefe dos Inspetores para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado 
de Ordem Social; Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 
20/03/1931, Doc. 5; In: Pront. 77 - Antônio Manuel Ribeiro

- Relatório de Investigação do Inspetor N.°66 de José Gomes, encarregado da 
seção de Investigações, para o Delegado de Ordem Política e Social, 
Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, São Paulo, 21/06/1938, 
Doc. 1, Fl. 1; In: Pront. 950 - Renata Mielli
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c) Informes e Comunicados:
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Comunicado de Antônio Ghioffi para Ignácio da Costa Ferreira, São Paulo, 
14/05/1931; Doc. 6, Fl. 9 e 10; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista

- Relatório reservado (cópia) “Boletim n.° 11” do M. de S. Gabinete de 
Investigações, São Paulo, 14/03/1933. Doc. 1, Fl. 1. In: Pront. 2282 -Ayres 
Martins Torres - ou Ayres Torres
Relatório de Investigação de Investigador 234 para o Delegado 
Especializado de Ordem Política e Social;. Superintendência de Segurança 
Política e Social, São Paulo, 20/10/1943; In: Pront. 51.749 - Lazar Segall

- Relatório de Carlos Marques, Sub-Chefe de Ordem Social, para o Delegado 
Especializado de Ordem Política e Social;. Secção de Ordem Social, 
Superintendência de Segurança Política e Social, São Paulo, 12/10/1942, Fl. 
03 In: Pront. 19.897 - Camargo Guarnieri

- Relatório sobre atividades comunistas do Chefe do Arquivo Geral do 
D.O.P.S., para o Delegado de Ordem Social.. São Paulo, 25/05/1949 In: 
Pront 5777 - Jorge Amado

- Relatório do Delegado de Ordem Social ao Superintendente de Ordem 
Política e Social; Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 23/03/1936, Doc. 
32, Fl. 36, 37 In: Pront. 1053 - Patrícia Galvão

- Relatório Reservado (cópia) sobre o Clube dos Artistas Modernos, de 
Guarany, São Paulo, 18/07/1933, Doc. 03, Fl. 03 In: Pront. 1680 - Tarsila do 
Amaral

- Relatório (cópia) sobre Alberto Grimja de Ignácio da Costa Ferreira, 
Delegado de Ordem Política e Social, Secretaria de Segurança Pública, São 
Paulo, 25/04/1932; In: Pront. 740 - Alfonso Katkevinchs, Alberto Grinzoz, 
Affonso Petrovicius ou Alberto Grimja

- Relatório (cópia) de Eduardo Louzada Rocha, Delegado Adido, Delegacia de 
Ordem Social, Superintendência de Ordem Política e Social, São Paulo, 
18/01/1936; In: Pront. 740 - Alfonso Katkevinchs, Alberto Grinzoz, Affonso 
Petrovicius ou Alberto Grimja

- Relatório (cópia) de Miguel Teixeira Pinto, Delegado Regional de Polícia 
para o Superintendente de Ordem Política e Social do Estado, Sorocaba, 
25/02/1938, Doc. 1, Fl. 1 e 2; In: Pront. 4737 - Miguel Dias

- Relatório de Investigação de Luiz Apollonio, Inspetor, para Ignácio da Costa 
Ferreira, Delegado de Ordem Social, Delegacia de Ordem Social, Gabinete 
de Investigações, São Paulo, 02/09/1933, Doc. 2 Fl. 2; In: Pront. 2473 - 
Alfredo Soares

- Relatório do Delegado de Ordem Social para o Superintendente de Ordem 
Política e Social, Delegacia de Ordem Política e Social, São Paulo, 
23/03/1936, Fl. 36, 37, Doc. 32; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão

- Relatório da atividade dos comunistas estrangeiros. Delegacia de Ordem 
Política, Polícia do Estado de São Paulo, São Paulo, 12/02/1932, Doc. 28. In: 
Pront. 864 - Editorial Pax •
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Informação (copia) de Luiz Novaes para Pinto de Toledo, Delegado de 
Ordem Social. Gabinete de Investigações, São Paulo, 17/08/1935, Doc. 474, 
Fl. 58 e 59; In: Pront. 2431 / Vol. 5 - Partido Comunista
Informação reservada (cópia) do Delegado de Ordem Social. Delegacia de 
Ordem Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 02/10/1934, Fl. 144 à 
149; In: Pront. 2431 / Vol. 4 - Partido Comunista
Informação de X.G.X. (reservado). Delegacia de Ordem Política e Social, 
Gabinete de Investigações, São Paulo, 15/04/1932, Doc. 20, Fl. 27; In: Pront. 
2431 / Vol. 1 - Partido Comunista
Informe sobre reunião de elementos comunistas para Ignácio da Costa 
Ferreira, Delegado de Ordem Política e Social, São Paulo, 05/08/1931, Doc. 
10, Fl. 14; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista
Informe reservado de Mário de Souza, Gabinete de Investigações, São Paulo, 
30/06/1933; Doc. 81, Fl. 101; In: Pront. 2431 / Vol. 1 -Partido Comunista
Informe sobre algumas organizações do PCB subordinadas a Internacional 
Comunista. Delegacia de Ordem Política e Social. Doc. 22, Fl. 29; In: Pront. 
2431 / Vol. 1 - Partido Comunista
Informe sobre algumas organizações subordinadas a Internacional 
Comunista. Delegacia de Ordem Política e Social. Doc. 22, Fl. 29; In: Pront. 
2431 / Vol. 1 - Partido Comunista
Comunicado de Antonio Ghioffi para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de 
Ordem Social, São Paulo, 26/04/1931, Doc. 5, Fl. 8; In: Pront. 2431 / Vol. 1 
- Partido Comunista
Informe reservado. Gabinete de Investigações, São Paulo, Doc. 28, Fl. 35; 
In: Pront. 2431 / Vol. 1 -Partido Comunista
Informação sobre a atividade do Dr. Ozório Cézar de Rubens de Almeida, 
Reservado, Gabinete de Investigações, São Paulo, Doc. 54, Fl. 69; In: Pront. 
2431 / Vol. 1 - Partido Comunista
Comunicado de Antonio Ghioffi para Ignácio da Costa Ferreira, Delegado de 
Ordem Social, São Paulo, 23/02/1931, Doc. 2, Fl. 2 e 3; In: Pront. 2431 / 
Vol. 1 - Partido Comunista
Informação sobre Rodolpho Felippe de Venancio Ayres, Delegado de Ordem 
Social, para o Superintendente, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 
14/06/1937, Fl. 54; \n\_Pront. 400 - Rodolpho Felippe
Comunicado de Herbert Moses, Presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa, para Valdomiro Silveira, Secretário da Justiça e Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, 14/11/1934, Doc. 19, Fl. 19; In:

• Pront. 400 - Rodolpho Felippe
Comunicado (cópia) de Manuel S. Passos para o Presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa, São Paulo, 10/11/1934, Doc. 14, Fl. 16; In: Pront. 
400- Rodolpho Felippe
Informe de Investigação de José Vidotti, Gabinete de Investigações, São 
Paulo, 04/04/1933, Doc. 21, Fl. 23; In: Pront. 400 - Rodolpho Felippe
Informe reservado, sem nome, São Paulo, 13/07/1933, Doc. 24, Fl. 26; In: 
Pront. 400 - Rodolpho Felippe
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Informação da Seção do Arquivo sobre Rodolpho Felippe, Delegacia dé 
Ordem Política, São Paulo, 19/05/1933, Doc. 8, F1.8; In: Pront. 400 - 
Rodolpho Felippe
Informe (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Chefe do Gabinete de 
Investigações, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 09/03/1933, Doc. 6, 
Fl. 8; In.- Pront. 2303 -A Plebe
Informações Reservadas (cópia). São Paulo, 13/10/1937, copiado por Lúcia 
Pereira de Magalhães em 13/01/1947. In: Pront. 716 / Vol. 4 - Federação 
Operária
Informe Reservado (cópia) sobre Lista dos Communistas Intelectuais Ativos, 
e Simplesmente Intelectuais;. De Luiz Novais, São Paulo, 06/01/1936, 
copiado em 31/01/1947. In: Pront. 45.704 - Lauro Caribe da Rocha
Informação sobre Jorge Bechara e Geraldo Ferraz de Argemiro Laurindo 
Carbonelli, Chefe do Arquivo Geral, Departamento Estadual de Ordem 
Política e Social, São Paulo, 24/04/1970; In: Pront. 2381 - Geraldo Ferraz 
Informes Reservados de Guarany; Gabinete de Investigações, São Paulo, 
30/07/1933, Doc. 04, Fl. 04 In: Pront. 1680 - Tarsila do Amaral
Informações sobre Pedro José de Camargo, Antônio Alves Filho, Patrícia 
Galvão e outros. Delegacia de Ordem Social, 07/02/1936, Doc. 31, Fl. 33, 
34, 35 In. Pront. 1053 - Patrícia Galvão
Informação (cópia) de José Gomes e Emane de Oliveira para o Delegado de 
Ordem Social, Gabinete de Investigações, Delegacia de Ordem Social, São 

. Paulo, 06/09/1933, Doc. 8, Fl. 9; In: Pront. 2044 - Mario Palermo
Informação sobre o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, 
Superintendência de Ordem Política e Social, Delegacia de Ordem Social, 
Lins, São Paulo, 27/11/1935; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri
Comunicado (cópia) do Delegado de Ordem Política e Social para o Diretor 
do Presídio Político, Gabinete de Investigações, São Paulo, 20/05/1932, Fl. 
2; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri
Comunicado (cópia) de Alciees Araújo, Delegado Regional de Polícia para o 
Chefe do Gabinete de Investigações, Delegacia Regional de Polícia, Baurú, 
17/05/1932, Fl. 1; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri
Informação referente ao preso Amancio de Souza e Silva, José Netto Leme, 
encarregado do Arquivo Geral, Delegacia Especializada de Ordem Política e 
Social, São Paulo, 22/08/1938, Doc. 11, Fl. 12; In: Pront. 4052-Amancio de 
Souza e Silva
Comunicado (cópia) de João Bezerra de Arruda e João Linhares para o 
Delegado de Ordem Social, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 
08/06/1936, Doc. 3, Fl. 3; In: Pront. 4052 -Amancio de Souza e Silva
Informe reservado (cópia) de Djalma, reservado, Delegacia de Ordem Social, 
São Paulo, 16/01/1936; In: Pront. 2446 - Antônio Arinis
Informação (cópia) sobre Jaci Vieira de Sousa, Odson Saraiva e Antônio 
Arinis, Edas Muniz de Arruda Botelho, Diretor, para Walter Altran, Diretor 
do Departamento de Ordem Política e Social, São Paulo, 05/12/1947; In: 
Pront. 2446 - Antônio Arinis
Comunicado do Delegado de Ordem Social para o Diretor do Presídio 
Político da Capital, Delegacia de Ordem Social, Gabinete de Investigações, 
São Paulo, 06/09/1933, Doc. 7, Fl. 7; In: Pront. 2478-RaulSalgueiro
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d) Panfletos, Folhetos, Boletins, Artigos de jornal:
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Comunicado (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Diretor do 
Presídio Político da Capital, Delegacia de Ordem Social, Gabinete de 
Investigações, São Paulo, 13/09/1933, Doc. 5, Fl. 5; In: Pront. 2478 - Raul 
Salgueiro
Comunicado de Américo Porto Alegre, Diretor, para Ignácio Costa Ferreira, 
Delegado de Ordem Social, Presídio Político da Capital, São Paulo, 
19/09/1933, Doc. 5, Fl. 6; In: Pront. 2473 -Alfredo Soares
Comunicado do Diretor do Presídio Paraíso, para o Delegado de Ordem 
Social, Presídio Político da Capital, São Paulo, 28/09/1933, Doc. 8, Fl. 9; In: 
Pront. 2473 -Alfredo Soares
Informação sobre Patrícia Galvão N° 169/82 - EJO, S.C.A., Arquivo Geral, 
Departamento Estadual de Ordem Política e Social, São Paulo, 27/04/1982; 
In: Pront. 1053- Patrícia Galvão

Folheto (cópia) sobre “Como se deve trabalhar a célula comunista”. Doc. 
370, Fl. 145 à 152; In: Pront. 2431 / Vol. 3 -Partido Comunista
Artigo de Jornal “Na Solidão do Paraíso” de Rodolpho Félippe, A Plebe, 
nova fase - N.° 18, São Paulo,- 25/03/1933; In: Pront. 400 - Rodolpho 
Felippe
Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grande Assembléia Geral”, 
da Comissão Executiva, São Paulo, Doc. 11, Fl. 14; In: Pront. 927 - Liga 
Operária da Construção Civil
Panfleto “Estado de Guerra: Guerra de morte a todo o povo do Brasil”. São 
Paulo, 01/05/1936. In: Pront. 2431 / Vol. 8 - Partido Comunista
Panfleto “Aos trabalhadores e ao povo em geral - Arbitrariedades e 
violências policiais”. Federação Operária de São Paulo. In: Pront. 155 - 
Francisco Augusto Neves
Panfleto “Proletariado e ao povo em geral”. São Paulo, 04/1932. In: Pront. 
716- Federação Operária
Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Aos Pedreiros, Carpinteiros, 
Pintores, Eletricistas, Trabalhadores em Serrarias, Serventes, etc, etc”. Sem 
nome, São Paulo, 09/1931; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção 
Civil
Artigo de Jornal “Povo Brasileiro” do Comité Central do Partido Comunista 
do Brasil, sem data, Fl. 4, In: Pront. 893 - José Fernandes
Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Aos Trabalhadores da 
Construção Civil” da Comissão Executiva, São Paulo, 04/1934; In: Pront. 
927 - Liga Operária de Construção Civil
Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Aos Pedreiros, Carpinteiros, 
Pintores, Eletricistas, Trabalhadores em Serrarias, Serventes, etc, etc”. Sem 
nome, São Paulo, 09/1931; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção 
Civil
Panfleto “A Todos os Organismos do Partido na Região de São Paulo” da 
Comissão de Agit.-Prop., São Paulo, 20/12/1935, F1.2; In: Pront. 893 - José 
Fernandes



189

e) Outros:
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Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grande Assembléia Geral da 
Classe”, da Comissão Executiva, São Paulo, 02/1933; In: Pront. 927 - Liga 
Operária de Construção Civil
Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grande Assembléia”, sem 
nome, sem data; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção Civil
Panfleto “Liga Operária da Construção Civil - Grande Assembléia Geral 
Domingo 30”, sem nome, São Paulo, 10/1932; In: Pront. 927 - Liga 
Operária de Construção Civil
Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Grande Assembléia Geral da 
Classe Trabalhadores em Construção Civil”. Sem data, sem nome; In: Pront. 
927 - Liga Operária de Construção Civil
Panfleto “Desperta Brasil”, sem nome, sem data, Fl. 3; In: Pront. 893 - José 
Fernandes
Panfleto “Liga Operária de Construção Civil - Aos Pedreiros, Carpinteiros, 
Pintores, Eletricistas, Trabalhadores em Serrarias, Serventes, etc, etc”. Sem 
nome, São Paulo, 09/1931; In: Pront. 927 - Liga Operária de Construção 
Civil
Panfleto “Hino Nacional dos Brasileiros Pobres”, sem nome, sem data; In: 
Pront. 950 - Renata Mielli

- Documento apreendido em poder de Sebastião Feliciano Ferreira vulgo 
Couto (cópia) em 25/03/1936. Sebastião F. Ferreira, Seceretário Regional. 
São Paulo, 21/03/1936, Fl. 103 à 108; In: Pront. 2431 / Vol. 5 - Partido 
Comunista

- Ofício n.° 1044 do Delegado de Ordem Social para o Superintendente de 
Ordem Política e Social, Superintendência de Ordem Política e Social, São 
Paulo, 10/12/1936, Fl. 177; In: Pront. 2431 / Vol. 1 - Partido Comunista

- Termo de Declarações de Rodolpho Felippe, para Ignácio da Costa Ferreira, 
Delegado de Ordem Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 
12/11/1934, Doc. 12, Fl. 17; In: Pront. 400 - Rodolpho Felippe

- Rifa “Ação entre os Amigos de ‘A Plebe’”, sem nome, sem data; In: Pront. 
122- Edgar d Leuenroth

- Guia de Detenção (cópia) de Rodolpho Felippe, de Viriato Carneiro Lopes, 
Delegado de Ordem Política, para o Diretor dos Presídios Políticos da 
Capital, Delegacia de Ordem Política, São Paulo, 27/02/1933, Doc. 3, Fl. 3; 
In: Pront. 400 - Rodolpho Felippe

- Auto de Exibição e Apreensão; Delegacia Especializada de Ordem Política e 
Social, São Paulo, 1938; In: Pront. 198-ítalo Benassi

Q Auto de Exibição e Apreensão; Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 
23/01/1936, Fl. 16,17,18; In Pront. 1053- Patrícia Galvão

- Relação sobre Detenções de Jornalistas; Delegacia de Ordem Social, 
Superintendência de Ordem Política e Social, Doc. 02, Fl. 47 In: Pront. 136 - 
Everardo Dias
Termo de declaração de Mario Palermo para Amando Soares Caiuby, 
Delegado respectivo, Gabinete de Investigações, São Paulo, 09/06/1933, 
Doc. 2, Fl. 2 e 3; In: Pront. 2044 - Mario Palermo
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Relação de extremistas processados pela Delegacia de Ordem Social e 
embarcados por esta delegacia, em virtude de portaria de expulsão (cópia), 
Carlos Bueno de Aguiar, Chefe do Arquivo Geral, Gabinete de 
Investigações, São Paulo, 28/06/1947; In: Pront. 740 - Alfonso Katkevinchs, 
Alberto Grinzoz, Affonso Petrovicius ou Alberto Grimja
Memorandum (cópia) do Delegado de Ordem Política e Social para o Diretor 
do Presídio Político, São Paulo, 23/02/1932. Ofício 11502 do Delegado de 
Vigilância e Capturas para o Delegado de Ordem Social, Gabinete de 
Investigações, São Paulo, 03/06/1936; In: Pront. 740 - Alfonso Katkevinchs, 
Alberto Grinzoz, Affonso Petrovicius ou Alberto Grimja
Termo de Declaração de Vicente Ottieri para Ignácio da Costa Ferreira, 
Delegado de Ordem Política e Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 
20/05/1932, Doc. 1, Fl. 3; In: Pront. 805 - Vicente Ottieri
Ofício 3531 do Chefe de Serviço para o Delegado de Ordem Política e 
Social, Serviço de Investigações, Belo Horizonte, 25/05/1932, Fl. 4; In: 
Pront. 805 - Vicente Ottieri
Termo de Declaração (cópia) de Amancio de Souza e Silva para Carino 
Espírito Santo, Delegado Regional, Superintendência de Ordem Política e 
Social, São Paulo, 03/07/1936, Doc. 1, Fl. 1; In: Pront. 4052 - Amancio de 
Souza e Silva
Termo de Declaração de Antônio Arinis para Alfredo Pagliucchi, Comissário 
de Ordem Social, Gabinete de Investigações, São Paulo, 08/08/1933, Doc. 2, 
Fl. 2; In: Pront. 2466 - Antônio Arinis
Termo de Declaração de Raul Salgueiro para Alfredo Pagliucchi, Comissário 
de Ordem Social, Gabinete' de Investigações, São Paulo, 12/09/1933, Doc. 4, 
Fl. 4; In: Pront. 2478-RaulSalgueiro
Ofício (cópia) do Delegado de Ordem Social para o Superintendente de 
Ordem Política e Social, Delegacia de Ordem Social, São Paulo, 23/03/1936, 
Fl. 32, Doc. 30; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão
Sentença de absolvição (cópia) de Patrícia Galvão proferida por Bruno 
Barbosa, Juiz Federal, São Paulo, 20/03/1936, Fl. 80 à 89; In: Pront. 1053- 
Patrícia Galvão
Declaração de Patrícia Galvão para Alexandre Delfíno, Juiz de Direito 
Commissário para Inquirição de Presos Políticos, São Paulo, 04/02/1936, Fl. 
110, 111, 112; In: Pront. 1053- Patrícia Galvão
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