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— Avô, mesmo que a gente morra, é melhor morrer de 

repetição na mão, brigando com o coronel, que morrer em 

cima da terra, debaixo de relho, sem reagir. Mesmo que 

seja pra morrer nós deve dividir essas terras, tomar elas 

pra gente. Mesmo que seja um dia só que a gente tenha 

elas, paga a pena de morrer. (Jorge Amado. Os 

subterrâneos da liberdade: Agonia da noite).  

 

 

 



RESUMO 

O presente trabalho analisa os discursos jornalísticos, criados pela imprensa do 

Partido Comunista Brasileiro, sobre o camponês Francisco Bernardo dos Santos.  Em 

1950 Francisco foi assassinado por estar envolvido nos conflitos de terra no norte do 

Paraná, classificados como Guerrilha de Porecatu (1944-1951).A problemática se 

debruça sobre os motivos que levaram a imprensa partidária a noticiar a trajetória de 

Francisco no ano de sua morte e qual seu interesse em transformar o camponês em um 

herói. Utilizamos como fontes principais os jornais Voz Operária e Imprensa Popular, 

ambos editados e produzidos no Rio de Janeiro pelo PCB. Em 1944 o cenário rural 

paranaense dava sinais de que uma luta entre camponeses e latifundiários iria se 

estabelecer. Em 1948 o Partido Comunista Brasileiro decide apoiar os posseiros e envia 

armas e militantes para a região. É então que o partido começa uma grande campanha 

em seus jornais pedindo solidariedade à luta camponesa. Nas reportagens sobre o 

conflito o nome de Francisco Bernardo dos Santos aparece em destaque diversas vezes. 

O posseiro tem sua trajetória narrada e o colocam na categoria de herói e líder da luta 

camponesa. Nos jornais também são expressos anseios e ideias de Francisco Bernardo 

dos Santos, porém, é possível observar que se assemelham muito com os ideais que o 

PCB divulgava em seus manifestos. Por esse motivo o trabalho buscou apontar qual a 

importância do herói para o Partido Comunista Brasileiro – sendo ele um indivíduo que 

despertaria grande afetividade nas pessoas. É por meio das figuras de liderança 

heroicizadas que o partido encontrou um meio de difundir suas ideologias. Conclui-se 

portanto, que não podemos identificar, com base nas reportagens da imprensa 

comunista, quais eram realmente os anseios e desejos do camponês e que a imprensa 

partidária, por meio da história de Francisco, criou mecanismos e simbologias para 

convencer os trabalhadores de que suas ideologias englobam todas as classes menos 

favorecidas.  

 

Palavras-chave: Francisco Bernardo dos Santos, PCB, Guerrilha Armada de Porecatu. 
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Introdução 

 No Relatório da Comissão Estadual da Verdade – PR: Teresa Urban, na área 

específica que trata sobre as graves violações de direitos humanos no campo (1946-

1988), organizada por Olympio de Sá Sotto Maior Neto e Ângelo Priori, podemos 

encontrar o nome de Francisco Bernardo dos Santos. Tendo se envolvido nas disputas 

de terras no norte do Paraná, classificadas como Guerrilha de Porecatu (1944-1951), 

Francisco aparece brevemente na lista de camponeses mortos no conflito. Pode-se 

perceber que “quando voltava de uma viagem ao Rio de Janeiro, foi preso pela polícia 

de São Paulo. Preso e torturado, teve suas pernas quebradas. Depois foi entregue aos 

jagunços dos grileiros, que o assassinaram. Foi assassinado por José 

Celestino1”.Francisco não apareceu na lista dos líderes da revolta camponesa e o motivo 

de sua morte não foi esclarecido no relatório.  

Os conflitos de terra no norte do Paraná iniciaram-se por um projeto do Estado 

Novo (1937-1945): a Marcha para o Oeste. Nela, o governo brasileiro pretendia ocupar 

o território nacional. No Paraná, o interventor Manoel Ribas, inspirado no Homestead 

Act de Abraham Lincoln, convida os trabalhadores rurais a se deslocarem para a região 

de Porecatu, no intuito de adquirir até 200 hectares de terras devolutas, com o preço 

mínimo de 18 mil-réis o hectare. O pagamento seria feito em seis parcelas anuais, onde 

na primeira o morador receberia o título provisório e na última o título definitivo de 

posse da terra. Porém, no decorrer dos anos as terras ocupadas pelos camponeses são 

vendidas a grandes latifundiários e as disputas na região se iniciaram. Em 1944 foram 

criadas Associações Camponesas com o objetivo de recuperar a posse das terras, e em 

1948 o Partido Comunista Brasileiro decide apoiar os posseiros, enviando para a região 

armas e militantes experientes em guerrilha.  

Sabendo desse envolvimento do PCB nos conflitos de Porecatu iniciou-se uma 

pesquisa nos jornais do partido, Voz Operária e Imprensa Popular. 

Surpreendentemente, Francisco Bernardo dos Santos ganhou destaque em diversas 

reportagens que versam sobre seus últimos meses de vida. Tendo por objetivo analisar 

como a imprensa partidária constrói a imagem de Francisco a baliza temporal do 

trabalho consiste, principalmente, no ano de sua morte: 1950. Nas reportagens, os 

                                                           
1 Relatório da Comissão Estadual da Verdade – PR: Teresa Urban. Disponível em: 

<http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=3276>.  Acesso em julho de 2016. p. 

700.  
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editores do jornal, expressam ideias e anseios de Francisco que se assemelham as 

ideologias que o Partido Comunista Brasileiro difundia em seus manifestos.  

Por esse motivo o trabalho busca questionar como se dá a construção de 

informações na imprensa partidária e quais seus interesses em vincular a história de um 

camponês “comum”. Percebendo que Francisco ganhou o adjetivo de herói nos jornais 

do PCB procuramos compreender também qual é a importância dessa simbologia para o 

partido. Para tal, analisamos também o livro O Cavaleiro da Esperança, de Jorge 

Amado, que trata sobre um dos grandes expoentes heroicizados do Partido Comunista 

Brasileiro – Luiz Carlos Prestes.  

 Para melhor localizar o leitor temporalmente, e conduzir as discussões 

propostas, o trabalho se divide em três capítulos. No primeiro buscamos construir uma 

contextualização a partir da história do Partido Comunista Brasileiro, visto que seu 

envolvimento na Guerrilha Armada de Porecatu deu um novo rumo aos conflitos 

camponeses e a história de Francisco. O segundo capítulo trata, especificamente, sobre a 

construção da imagem de Francisco Bernardo dos Santos. Inicia-se com a exposição de 

como se desenvolveu a Guerrilha de Porecatu, passando pela imagem que a imprensa 

comunista difundia do camponês e acaba por apontar leituras a respeito das reportagens 

vinculadas pela imprensa partidária. Percebendo que a figura do herói se encontra 

presente na narrativa de vida de Francisco Bernardo dos Santos, o terceiro capítulo 

pretende elucidar qual a importância desse simbolismo para o partido. O livro O 

Cavaleiro da Esperança dá suporte para que se encontrem ressonâncias entre as figuras 

de Prestes e Francisco com o objetivo final de compreender a importância do herói para 

o PCB.  

*** 
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Capítulo 01 – O Partido Comunista Brasileiro 

1.1 – O PCB de 1922 até 1945 

Partindo do pressuposto de que a atuação do PCB no Paraná, mais 

especificamente na Guerrilha Armada de Porecatu, deu um novo rumo à história de 

Francisco Bernardo dos Santos, é primordial compreender a trajetória desse partido, 

bem como suas ideias e seus anseios frente ao contexto histórico mundial e brasileiro. O 

Partido Comunista Brasileiro surge em 25 de março de 1922 por meio da 1º Conferência 

Comunista do Brasil, contando com 73 militantes. Em junho do mesmo ano é posto na 

ilegalidade pelo governo de Epitácio Pessoa. Segundo Gildo Marçal Brandão esse 

partido surgiu na esteira da Revolução de Outubro e foi autonomeado “Destacamento do 

Exército Internacional”, formado da junção de reduzido número de intelectuais e 

sindicalistas sem prévia experiência parlamentar e partidária2. Nas palavras de Codato e 

Kieller vemos que “o Partido Comunista tem uma trajetória conturbada. Desde 1922, 

ano de seu nascimento, até 1985, ano de sua legalização definitiva, não chegou a atuar 

nem quatro anos como uma organização reconhecida”3. 

Sendo um partido quase exclusivamente urbano num país de predominância 

agrária o PCB nunca esteve na primeira divisão do jogo político, porém sempre 

demonstrou sua força mesmo nas piores fases de sua história4, onde sofreu as mais 

variadas perseguições. Cabe destacar que mesmo sendo “coadjuvante” na política o 

Partido Comunista Brasileiro sempre se preocupou em aproximar as massas de suas 

atividades. 

No caso brasileiro (...) num país onde a atividade política foi sempre 

prerrogativa da elite, onde a classe dominante utilizou vários partidos 

ao longo do tempo e, de fato, fez do Estado o seu verdadeiro partido, o 

comunista é um dos raros sobre os quais se pode dizer que se trata de 

uma formação permanente no sentido de Gramsci, ou seja, uma 

atividade política que nasce enraizada na economia, uma paixão 

                                                           
2 BRANDÃO, Gildo Marçal. A esquerda positiva. As duas almas do partido comunista – 1920/1964. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1997.p. 23. 
3 CODATO, Adriano e KIELLER, Marcio (org). Velhos Vermelhos. História e memória dos dirigentes 

comunistas no Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 2008. p. 27. 
4 BRANDÃO, Gildo Marçal. A esquerda positiva. As duas almas do partido comunista – 1920/1964. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1997.p.24 e 25. 
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organizada de modo permanente, uma forma política que é índice da 

entrada das massas na vida política.5 

Porém cabe destacar que o PCB traz consigo várias fragilidades se pensarmos 

na sua real efetividade no campo político e partidário, visto que o partido rompe com a 

tradição regionalista da Primeira República e propõe um discurso de alcance nacional, 

que nem sempre obtém sucesso. Podemos relacionar essa busca por um partido que atue 

também nas cidades e a busca por união nacional6 em prol da revolução com o livro O 

Manifesto do Partido Comunista. Escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, esse livro 

foi imprescindível para a formação do PCB e continua até hoje sendo divulgado em 

sites do partido7 e entre seus militantes. Quando os autores falam na união entre 

proletários de todos os países8, o próprio termo, tantas vezes ligado apenas aos 

trabalhadores das cidades, pode ser melhor compreendido dentro do marxismo se 

olharmos atentamente para o livro A miséria da Filosofia, onde Marx deixa claro que 

camponeses também são proletários: “ Enquanto havia apenas o colono de Proudhon, 

não havia renda. Desde que há renda, o colono não é o arrendatário, mas o operário, o 

colono do arrendatário9”.  

Tendo até hoje noventa e quatro anos de história, o PCB se constitui como o 

partido mais longínquo da política brasileira10. Porém, é necessário salientar que por 

mais da metade de sua existência esse partido se encontrou na situação de ilegalidade. 

Desde os primórdios podemos perceber seu forte apreço pelas obras de Lênin e Stálin, 

bem como a predileção pelos textos de Marx11, sua busca pela divulgação do Manifesto 

                                                           
5 Idem. p. 26. 
6 A busca por união nacional entre operários e camponeses pode ser vista em várias reportagens 

produzidas pela imprensa comunista ao longo da história do PCB. Para exemplificar cita-se aqui uma do 

Jornal Voz Operária que diz: “principalmente a solidariedade das massas camponesas e da classe 

operária”.  In: Porecatu continua em luta, com solidariedade popular serão vitoriosos os resistentes.  Voz 

Operária, Rio de Janeiro. 30 jun. 1951. 
7 No site oficial do PCB, na opção “formação”, podemos notar uma lista dos Clássicos do Marxismo, 

entre eles o Manifesto do Partido Comunista. Disponível em: < http://pcb.org.br/portal2/661> . Acesso 

em Agosto de 2016.  
8 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. O manifesto do Partido Comunista. Petrópolis RJ: Vozes de bolso, 

2014. p. 83.  
9 MARX, Karl. A miséria da Filosofia. São Paulo: Editora Escala, 2007. p. 142.  
10 Em 1960 o PCB começa uma nova campanha em busca da legalidade. Mesmo mantendo sua sigla, 

passam a chamar o Partido Comunista do Brasil de Partido Comunista Brasileiro. Na esteira dessas 

mudanças aprovam um novo programa para o partido, o que acarreta na expulsão de membros com ideais 

maoístas. Esses membros expulsos fundam o PCdoB, chamado então de Partido Comunista do Brasil, 

como antes era denominado o PCB. Por esses motivos ambos os partidos reivindicam a história do PC 

antes da cisão.   
11 BRANDÃO, Gildo Marçal. A esquerda positiva. As duas almas do partido comunista – 1920/1964. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1997.p. 24. 
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do Partido Comunista12 e a organização de um jornal – A Classe Operária – que 

pudesse difundir suas ideias para os trabalhadores e intelectuais que apoiavam ou 

buscavam saber mais sobre o partido. 

A Classe Operária foi um jornal idealizado e criado pelo Partido Comunista 

Brasileiro. Teve sua primeira edição em maio de 1925, no Rio de Janeiro, apenas quatro 

anos após a criação do partido. Seu slogan principal era “jornal de trabalhadores, feito 

por trabalhadores, para trabalhadores”13. Segundo o site da Fundação Maurício Gabrois 

o jornal surgiu como um instrumento de difusão das ideias do PCB e também como 

ferramenta de estruturação partidária14. Visto que o presente trabalho se debruçará em 

cima de fontes jornalísticas produzidas pelo partido é de suma importância compreender 

que sua imprensa, desde os primórdios, tinha objetivos específicos frente às notícias que 

retratava. O surgimento de A Classe Operária se deu por uma sugestão da Internacional 

Comunista15, que em junho de 1923 escreve ao partido recomendando que sua revista, 

Movimento Comunista, circulante na época, criada por Astrojildo Pereira em 1922 se 

tornasse um jornal. A Classe Operária enfrentou várias perseguições políticas durante 

toda a sua história, vivendo períodos de clandestinidade16. 

É necessário destacar também a importância da Revolução Russa, ocorrida em 

fevereiro de 1917, para a história do Partido Comunista Brasileiro. A Revolução Russa 

veio como uma consequência da Grande Guerra, que gerou crises em vários países e 

acirrou as lutas por melhores condições de vida. Vemos que a partir de outubro de 1917, 

quando o Partido Bolchevique toma o poder, vários revolucionários passam a desejar 

para seus países o que os russos haviam conquistado. A revolução também gerou 

impactos no cenário brasileiro: antes dela não haviam partidos políticos operários com 

uma significativa importância, porém cresce cada vez mais a luta sindical onde se via, 

                                                           
12 Em 1848, a Liga dos Comunistas, primeira entidade de trabalhadores revolucionários de abrangência 

internacional, decidiu publicar um manifesto expondo seu programa. Confiou a redação a dois de seus 

membros, K. Marx e F. Engels, então jovens intelectuais. O Manifesto do Partido Comunista foi 

publicado em fevereiro do mesmo ano e tornou-se um dos textos mais representativos do pensamento 

moderno e revolucionário. Disponível em: <http://pcb.org.br/portal2/10752> . Acesso em junho de 2016. 
13 A Classe Operária, Rio de Janeiro, 01 mai. 1928.  
14 Jornal A Classe Operária. Disponível em: <http://www.grabois.org.br/cdm/jornal-classe-operaria-

arquivo>. Acesso em junho de 2016. 
15 A Internacional Comunista ou Terceira Internacional foi criada logo após a Revolução Russa com o 

intuito de unir as Repúblicas Socialistas bem como aqueles que lutavam por fazer vencer esse modelo de 

organização social onde viviam. Dava diretrizes a vários partidos que se aliavam a ela e buscava expandir 

a influência da URSS pelo mundo. 
16 Jornal A Classe Operária. Disponível em: <http://www.grabois.org.br/cdm/jornal-classe-operaria-

arquivo>. Acesso em junho de 2016.. 



6 
 

principalmente, a ação dos anarquistas17. Nesse ponto é interessante notar que vários 

dos fundadores do PCB antes eram ligados à ideologias anarquistas, porém, fundam o 

partido na esperança de vencer o domínio do Estado, que ainda existia na Rússia 

Socialista, para chegar enfim ao comunismo. 

Em janeiro 1927, no governo de Washington Luís,o PCB recupera sua 

legalidade desfrutando dela até agosto do mesmo ano quando passa novamente para a 

condição de ilegal. É importante salientar que mesmo na ilegalidade os militantes do 

Partido Comunista Brasileiro continuaram atuando na política sobre outras legendas 

partidárias. 

O ano de 1930 aparece como um marco na história do PCB, pois foi quando o 

partido aliou-se de fato a Internacional Comunista18. No contexto nacional, 1930 marca 

o início da Era Vargas. Podemos então perceber uma propaganda do partido contra o 

integralismo brasileiro e o nazifascismo que crescia cada vez mais na Europa. Da edição 

de 27 de agosto de 1930 do jornal A Classe Operária é possível destacar uma frase que 

elucida melhor essa propaganda do partido: “Contra a ‘democracia’ fascista dos 

exploradores (que se presumem a ‘élite esclarecida’)! pela verdadeira democracia das 

massas trabalhadoras, só possível sob o governo operário e camponez!”19. As pautas 

anti-imperialistas e antilatifundiárias também ganham cada vez mais destaque dentro do 

PCB. 

Por meio do trabalho de Luan Fernando Leal Ferreira podemos constatar que 

apesar da experiência soviética desagradar grupos da sociedade brasileira, antes de 

Getúlio Vargas, o comunismo não era visto como um inimigo20, porém, essa visão passa 

a ser cada vez mais modificada e o PCB cada vez mais perseguido. Uma explicação 

para essa perseguição pode ser encontrada na aproximação de Vargas com o fascismo, 

bem como as propagandas do Partido Comunista Brasileiro contra esse movimento 

político. Em se tratando da aproximação já citada podemos destacar a aliança de Vargas 

                                                           
17 BARTZ, Frederico Duarte. O horizonte vermelho: o impacto da revolução russa no movimento 

operário do Rio Grande do Sul, 1917-1920.  Dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, 2008. p. 11. 
18 Breve histórico do PCB (Partido Comunista Brasileiro). Disponível em: 

<http://pcb.org.br/portal2/658>. Acesso em maio de 2016. p. 1. 
19 A Classe Operária, Rio de Janeiro, 27 ago. 1930. 
20 FERREIRA, Luan Fernando Leal. Entre a terra prometida e a fortaleza vermelha: A Revolta de 

Porecatu e o imaginário anticomunista em jornais paranaenses (1944-1951). Disponível em: < 

http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2014/12/luan_fernando_leal_ferreira.pdf>. Acesso em 

maio de 2016. p.16. 

http://pcb.org.br/portal2/658
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com homens que tinham claras ideias fascistas como Filinto Muller, chefe de polícia 

getulista e Francisco Campos, redator da Constituição do Estado Novo. Destaca-se 

ainda a história de Olga Benário Prestes, assassinada em 1942, entregue à Gestapo pelo 

governo Vargas, e a de Graciliano Ramos, escritor brasileiro preso pelo mesmo 

governo, por motivos até hoje incertos, e que viveu no cárcere claras ameaças de morte, 

passando onze meses detido sem julgamento21. 

Ressalta-se então o papel da ANL (Aliança Nacional Libertadora) para a 

história do Partido Comunista Brasileiro. A ANL foi fundada em 1935, tendo como 

presidente de honra Luiz Carlos Prestes, unindo pessoas que acreditavam na luta 

antifascista, anti-imperialista e antilatifundiária no Brasil22.  Até hoje é incerto quem de 

fato criou a ANL, porém, os textos e pronunciamentos dessa organização se 

assemelhavam muito as teses defendidas pelo PCB, o que faz com que a aproximação 

entre eles possa ser vista na prática. Cita-se ainda que vários militantes da ANL eram 

também membros do Partido Comunista do Brasil. Segundo Anita Leocádia Prestes, a 

partir da divulgação do manifesto-programa da ANL, a organização obteve aceitação 

nos meios civis e militares da sociedade brasileira. No momento de seu fechamento, em 

Julho de 1935, contava com um número de militantes que variava entre 70 e 100 mil23. 

Em abril de 1935 é criada a Lei de Segurança Nacional, que limitava a 

liberdade dos civis. Essa lei enfatizava que a ANL logo seria posta na ilegalidade. O 

Partido Comunista Brasileiro, que já se encontrava na ilegalidade, acreditava desde 

1934 existir no Brasil uma situação revolucionária, e convocava os operários e 

camponeses para a luta armada por meio de guerrilhas24.  Em 11 de julho a Aliança 

Nacional Libertadora é fechada por Getúlio Vargas, o que provocou vários protestos e 

tentativas de greve geral, sem sucesso. Isso pode ser explicado pelo fato de que as 

massas ligadas a ANL não estavam mobilizadas nem organizadas para resistir à 

violência policial25. Com a ilegalidade, a Aliança Nacional Libertadora e o Partido 

                                                           
21 QUEIROZ E SILVA, J. A. Getúlio Vargas e o fascismo. Disponível em: <http://www.parana-

online.com.br/editoria/pais/news/58252/>. Acesso em Junho de 2016. 
22 PRESTES, Anita Leocádia. 70 anos da Aliança Nacional Libertadora (ANL). Disponível em: 

<http://dhnet.org.br/memoria/1935/a_pdf/anita_leocadia_70_anos_anl.pdf>. Acesso em agosto de 2016. 

p. 101.  
23 Idem. p. 106 e 107. 
24 Idem. p. 108. 
25 Idem. p. 113.  

http://dhnet.org.br/memoria/1935/a_pdf/anita_leocadia_70_anos_anl.pdf
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Comunista Brasileiro promoveram a insurreição de novembro de 193526, conhecida 

também como Intentona Comunista. 

Esse episódio marca uma mudança no cenário político do PCB, pois os apelos 

à luta armada e insurreição, já vistos em 1934, acentuam-se. O partido abandona de vez 

as vias reformistas e acredita cada vez mais ser necessário chegar à revolução de forma 

imediata. Por esses motivos a repressão do governo se torna mais forte e a atuação do 

Partido Comunista Brasileiro passa a ser monitorada pelo Estado. Destaca-se ainda que 

durante a Segunda Guerra Mundial, ao apoiar a luta brasileira contra o nazifascismo,o 

PCB orientava seus membros a se incorporarem à Força Expedicionária Brasileira, fato 

que faz com que o partido se aproxime mais do governo Vargas em prol de seus 

anseios. Ou seja, há um retorno à política de conciliação com o Estado. Em 1943, na 

Conferência da Mantiqueira, o PCB se reestrutura a fim de conquistar espaços na vida 

política27. 

Destaca-se ainda que a redemocratização, ocorrida em 1945, ajuda o PCB a 

finalmente se reestruturar e ampliar sua influência frente às massas. Nas palavras de 

Brandão: 

Ainda que a influência intelectual do marxismo (...) se exerça no país 

desde a década de 30, é apenas a partir de 1945 que o PC pesa na vida 

política, é então que ele começa a existir como partido.  Ainda quando 

exerceram anteriormente papéis políticos importantes, a maioria dos 

partidos comunistas que de alguma maneira ‘deram certo’ só 

deslancharam depois da Segunda Guerra Mundial, na esteira de sua 

participação na luta antifascista e na Resistência. 28 

 

 

                                                           
26 Em 23 de novembro de 1935 houve um levante liderado por sargentos e cabos do exército filiados ao 

Partido Comunista Brasileiro e a Aliança Nacional Libertadora. Foram tomados quartéis no Rio Grande 

do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. No RN foi consolidado o controle militar e instalado um 

autodenominado “Comitê Popular Revolucionário” que, até a madrugada do dia 27, manteve o controle 

da capital e de 17 cidades do interior. O levante desencadeou uma violenta repressão que levou à prisão 

de milhares de cidadãos. Disponível em: < 

http://www.dhnet.org.br/memoria/1935/livros/70anos_depois/05_ivis_bezerra_insurreicao_1935.htm> . 

Acesso em maio de 2016.  
27 Breve histórico do PCB (Partido Comunista Brasileiro). Disponível em: 

<http://pcb.org.br/portal2/658>. Acesso em maio de 2016. p. 2. 
28 BRANDÃO, Gildo Marçal. A esquerda positiva. As duas almas do partido comunista – 1920/1964. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1997. p. 89. 

http://pcb.org.br/portal2/658
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1.2 – O fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria 

Chega-se então num marco temporal muito importante não apenas para o PCB 

como também para todo o contexto mundial – o ano de 1945. Em outubro desse ano o 

Partido Comunista Brasileiro consegue retornar à legalidade e começa uma campanha 

com a finalidade de expandir seus membros. Em 1945 finda-se também a Segunda 

Guerra Mundial e, como já visto anteriormente, o PCB começa a conquistar mais 

prestígio decorrente da sua luta contra o nazifascismo que havia sido enfim derrotado. A 

União Soviética aparece como um herói, ao passo que auxilia na derrota desses 

movimentos políticos e se alia aos interesses dos norte-americanos. 

Em fevereiro de 1945 Vargas promete eleições dentro de noventa dias. Nessas 

eleições houveram várias mudanças, como o fato de que o eleitorado feminino pôde, 

pela primeira vez, ter seu direito ao voto garantido. Ademais, o fim da Segunda Guerra 

Mundial trouxe consigo entusiasmo nos países aliados. O Brasil ansiava pela volta da 

democracia ou, na visão de alguns, pela construção da mesma. Atribuiu-se esses fatores 

também à aproximação do Brasil com os Estados Unidos no pós-guerra, país que 

defendia o sistema democrático. 

O general Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Getúlio Vargas, vence a eleição 

presidencial pelo PSD (Partido Social Democrático), com apoio do PTB (Partido 

Trabalhista Brasileiro).  Nessas eleições o Partido Comunista Brasileiro conseguiu 

eleger um senador pelo Distrito Federal – Luiz Carlos Prestes – e 14 deputados federais, 

dentre eles Jorge Amado, Maurício Grabois, Gregório Bezerra e Carlos Marighela. Nas 

palavras de Claudia Monteiro podemos perceber que: 

As eleições de dezembro de 1945 para a escolha do presidente da 

República, senadores e deputados federais, e de janeiro de 1947 para 

governador e deputados estaduais, foram as duas poucas eleições em 

que o PCB pôde disputar com candidatos registrados em sua própria 

legenda, tendo, nestas ocasiões, a oportunidade de realizar uma 

campanha eleitoral livremente.29 

                                                           
29 MONTEIRO, Claudia. Política entre razão e sentimentos: A militância dos comunistas no Paraná 

(1945-1947). Tese de doutorado em História: UFPR, 2014. p. 98 
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Dutra, assumidamente anticomunista, opta pelo apoio incondicional aos 

Estados Unidos, o que desagrada o PCB, visto que o partido estava empenhando-se para 

conduzir uma luta anti-imperialista30.Em 07 de maio de 1947, o Partido Comunista 

Brasileiro é cassado por decisão do Tribunal Superior Eleitoral31. Porém, é necessário 

salientar que é nesse mesmo ano que o partido atinge a marca de 200 mil filiados. Por 

meio dos estudos de Marcos Gonçalves podemos perceber os motivos que levaram a 

cassação do partido. 

O PCB foi enquadrado em quatro casos possíveis de cancelamento de 

registro de partidos políticos, conforme dispositivos constitucionais e 

legislação ordinária: 1) recebimento de contribuição pecuniária ou 

qualquer outro auxílio do estrangeiro; 2) recebimento de orientação 

político-partidária de procedência estrangeira; 3) manifestação, por 

atos inequívocos dos órgãos partidários autorizados e contra seu 

programa, de objetivos colidentes com os princípios democráticos; 4) 

atos inequívocos dos órgãos autorizados do PCB manifestando 

objetivos diversos do seu programa, colidentes com os direitos 

fundamentais do homem, definidos na Constituição.32 

Sendo assim o partido abandona novamente a via reformista e, seguindo o 

modelo de outros partidos comunistas ilegais na América Latina, adota uma retórica 

mais revolucionária33. Observa-se ainda que entre os anos de 1947 a 1964 o PCB atuou 

numa condição de “semi clandestinidade”, sem direito à atuação legal e aberta. Mesmo 

assim o partido se empenha para conservar suas estruturas e promover publicações que 

foram distribuídas ininterruptamente até 31 de março de 196434. 

Como exemplo dessa radicalização do PCB ocorrida em 1947 utiliza-se aqui 

uma análise da primeira edição jornal Voz Operária, fundado em 19 de fevereiro de 

1949 no Rio de Janeiro, organizado pelo Partido Comunista Brasileiro. Podemos 

                                                           
30 FERREIRA, Luan Fernando Leal. Entre a terra prometida e a fortaleza vermelha: A Revolta de 

Porecatu e o imaginário anticomunista em jornais paranaenses (1944-1951). Disponível em: < 

http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2014/12/luan_fernando_leal_ferreira.pdf>. Acesso em 

maio de 2016. p.16. 
31 GONÇALVES, Marcos. “Os arautos da dissolução”: Mito, imaginário político e afetividade 

anticomunista, Brasil 1941-1947. Dissertação de mestrado em História: UFPR, 2004. p. 110. 
32 Idem. p. 143. 
33 FERREIRA, Luan Fernando Leal. Entre a terra prometida e a fortaleza vermelha: A Revolta de 

Porecatu e o imaginário anticomunista em jornais paranaenses (1944-1951). Disponível em: < 

http://www.humanas.ufpr.br/portal/historia/files/2014/12/luan_fernando_leal_ferreira.pdf>. Acesso em 

maio de 2016. p.18. 
34 CODATO, Adriano e KIELLER, Marcio (org). Velhos Vermelhos. História e memória dos dirigentes 

comunistas no Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 2008. p. 28. 



11 
 

perceber por meio da reportagem “Defendamos ‘A Classe Operária’”, assinada por Rui 

Facó35, com o objetivo de denunciar o fechamento do jornal A Classe Operária, como o 

partido se coloca totalmente contrário ao governo Dutra e seu apoio aos EUA. Vemos 

que a própria democracia é posta a prova pelo PCB e que o partido vê como necessário 

combater o imperialismo norte americano. 

Mas agora sabíamos o objetivo de sua visita. Estavam os 

trabalhadores sem seu órgão de luta por aumento de salários, sem o 

seu guia político. Mas em compensação o Sr. Dutra e o rebanho 

udenista haviam dado mais um passo na ‘restauração da democracia’ 

(...) A suspensão d"A Classe" vem alertar também os leitores, 

assinantes e amigos desse jornal para a necessidade de aumentarem a 

ajuda em seu favor, ampliar a sua distribuição nas empresas e oficinas, 

levá-lo tôdas as camadas do povo, como poderoso instrumento de 

orientação política na luta contra a ditadura e o Imperialismo ianque.36 

Para que se compreenda esse embate entre o PCB e o governo Dutra, aliado 

aos EUA, é necessário se debruçar sobre uma guerra silenciosa37 que surge nesse 

período – A Guerra Fria. Salienta-se então que a polaridade acirrada entre capitalismo e 

socialismo, ocasionada por esse conflito, marca também a trajetória de Francisco 

Bernardo dos Santos visto que, ao se colocar numa luta em conjunto com o PCB, estaria 

também num cenário contrário as ideias que o então presidente brasileiro acreditava.Em 

se tratando propriamente da Guerra Fria, nas palavras de Eric Hobsbawm, podemos 

perceber que: 

As discussões sobre os perigos para a paz mundial, que, por motivos 

óbvios, nunca cessaram após Hiroshima e Nagasaki, procuram 

inevitavelmente possíveis paralelos entre as origens das guerras 

mundiais passadas e as perspectivas internacionais atuais.38 

                                                           
35 Jornalista comunista e escritor marxista. Nasceu em 1913 no Ceará. No início dos anos 30 ingressou no 

Partido Comunista Brasileiro. Disponível em: <www.m.vermelho.org.br/noticia/181797-297>. Acesso 

em abril de 2016. 
36 Voz Operária, Rio de Janeiro, 19 fev. 1949. Disponível em: 

<http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-

numero-1&catid=1:historia-do-pcb>. Acesso em abril de 2016. 
37 Usa-se aqui o termo “guerra silenciosa” pois as duas maiores potências em disputa na Guerra Fria – 

EUA e URSS – não tiverem combates armados dentro de seus territórios. Porém não podemos esquecer 

dos conflitos ocorridos no período, com influência desses países, a exemplo das experiências no  Vietnã e 

Coréia. 
38 HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios 1875-1914. São Paulo: Paz e Terra, 2015. p. 471. 

http://www.m.vermelho.org.br/noticia/181797-297
http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-numero-1&catid=1:historia-do-pcb
http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-numero-1&catid=1:historia-do-pcb
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Percebe-se assim que com o esgotamento do território e da economia europeia, 

ocasionados pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os Estados Unidos, país de 

forte ideologia capitalista e a União Soviética, socialista, passaram a disputar sua 

influência por todo o globo. É possível observar essa disputa de forma materializada por 

meio do Muro de Berlim, que separava a Alemanha em uma parte oriental, controlada 

pela URSS, e outra ocidental, controlada pelos EUA. Por esse motivo Hobsbawm 

afirma ainda que nunca houve, depois de 1945, a mínima dúvida de quais seriam os 

adversários numa terceira guerra mundial: os EUA e a URSS39. 

Segundo os autores Serge Bernstein e Pierre Milza o termo “Guerra Fria” 

surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos, cunhado pelo financista Bernard Baruch. 

Verifica-se que em 1947, na criação da Kominform pela União Soviética, foi anunciada 

oficialmente a doutrina soviética da Guerra Fria, onde o mundo estaria por fim dividido 

em dois campos opostos: o capitalismo e o socialismo. No livro “História do século 

XX” pode-se perceber que a Kominform tinha um objetivo específico: 

Reforçar o controle soviético sobre os partidos comunistas da 

Europa Oriental, da França e da Itália, no momento em que a 

influência americana, baseada na Doutrina Truman e no Plano 

Marshall, vem se contrapor à política expansionista da União 

Soviética na Europa.40 

A aproximação do governo de Dutra com os EUA ocasionou vários reflexos da 

Guerra Fria no cenário brasileiro. Assim como no contexto mundial, o Brasil também 

passa a se encontrar mais polarizado e as perseguições a ideologias e movimentos 

políticos contrários ao capitalismo se acentuam cada vez mais. Em linhas gerais, essa 

aproximação fez com que o país não conseguisse escapar da Guerra Fria e “no pós 

guerra, teve que andar na corda bamba da conjuntura mundial sem rede de segurança”41. 

Nesse cenário de Guerra Fria podemos ver que o terreno cultural torna-se um 

dos campos de batalha onde os vencedores da Segunda Guerra Mundial se enfrentaram 

para mostrar seu poder de influência. A exemplo disso podemos citar o personagem 

Capitão América, que surgiu em uma revista em quadrinhos, publicada pela primeira 

vez em 1941, nos EUA. Percebe-se que o personagem havia sido pensado 

                                                           
39 Idem. p. 475 
40 BERSTEIN, Serge. MILZA, Pierre. História do século XX: volume 2: 1945-1973, o mundo entre a 

guerra e a paz. Companhia Editora Nacional. São Paulo, 2007. p. 116 
41 Idem. p. 537. 
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primeiramente para se enquadrar na luta contra o nazifascismo e na busca por difundir 

ideais democráticos e liberais42. Porém em 1954 o personagem torna-se um “esmagador 

de comunistas” contribuindo para a propaganda anticomunista nos Estados Unidos 

durante a Guerra Fria43. 

Em se tratando da propagada da Guerra Fria feita pelos comunistas podemos 

observar que, nesse período, o inimigo comum de todos os Partidos Comunistas se torna 

o imperialismo americano. Nisto coloca-se também o PCB.  Sendo assim, para elucidar 

a propaganda da esquerda na Guerra Fria, é possível destacar uma reportagem do jornal 

Voz Operária intitulada “Porque Truman recusa as propostas de Stalin”, onde o jornal 

acusa os EUA de estarem armando uma guerra: “os três meses decorridos desde a 

entrevista de Stalin ao "Pravda" mostram a justeza de sua constatação. Os imperialistas 

fazem uma política de duas caras, falando em paz e preparando guerra44”. 

Finda-se essa análise sobre a propaganda anticapitalista do PCB nos jornais 

ressaltando que o partido, que já fez circular vários periódicos ao longo de sua história, 

mesmo num contexto de  ilegalidade, Guerra Fria, polarização mundial e perseguição de 

todo tipo aos partidos de esquerda no Brasil, mantém a imprensa atuante como 

estratégia de disseminar sua posição ideológica contra o imperialismo e os EUA. 

Levando em consideração que houveram proibições de comícios e reuniões do PCB, os 

jornais eram responsáveis por atingir as massas e levar aos trabalhadores e demais 

filiados do partido suas pautas, seus anseios e suas ideias. Sendo assim os jornais 

representam uma rica fonte escrita capaz de reconstruir parte da história do PCB, e 

demais pessoas ligadas a ele de alguma forma. É por esse motivo que o presente 

trabalho opta por compor-se através dessas fontes jornalísticas. 

A respeito da história do Partido Comunista Brasileiro, é necessário citar 

ainda o Manifesto de Agosto de 1950, assinado por Luiz Carlos Prestes. Mesmo que o 

referido manifesto tenha sido publicado quatro meses após a morte de Francisco 

Bernardo dos Santos, subentende-se que contém aspectos que já vinham sendo pensados 

                                                           
42 PEDROSO, Rodrigo Aparecido de Araújo. Guerra Fria e anticomunismo nas histórias em quadrinhos 

do Capitão América de 1954. Disponível em: 

<http://anphlac.fflch.usp.br/sites/anphlac.fflch.usp.br/files/Rodrigo%20Aparecido%20de%20Ara%C3%B

Ajo%20Pedroso.pdf>. Acesso em junho de 2014.  p. 1. 
43 Idem. p. 2 
44 Voz Operária, Rio de Janeiro, 19 fev. 1949. Disponível em: 

<http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-

numero-1&catid=1:historia-do-pcb>. Acesso em abril de 2016. 

http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-numero-1&catid=1:historia-do-pcb
http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-numero-1&catid=1:historia-do-pcb
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pelo PCB naquele ano. Sendo assim destacamos, mais uma vez,a radicalização do 

partido e a clara escolha de qual lado mais lhe agrada na Guerra Fria. 

É a guerra que nos bate às portas e ameaça a vida de nossos filhos e o 

futuro da nação. Sentimos em nossa própria carne, através do terror 

fascista, como avançam os imperialistas norte-americanos no caminho 

do crime, dos preparativos febris para a guerra, como passam eles à 

agressão aberta e à intervenção armada contra os povos que lutam 

pelo progresso e a independência nacional! (...) E é por meio do terror 

fascista, procurando criar um clima de guerra civil, que o governo de 

traição nacional de Dutra quer levar o país à guerra e fazer de nossa 

juventude carne de canhão para as aventuras bestiais de Truman (...). 

Abaixo a ditadura sanguinária de Dutra, por um governo democrático 

popular! Viva a União Soviética e os povos que lutam pela paz! Viva 

a união dos povos da América Latina livres do jogo do imperialismo 

norte-americano!45 

 

1.3 – O PCB no estado do Paraná 

Para que se compreenda a formação do PCB no Paraná é necessário enfatizar 

que as preocupações com questões políticas internas de um partido em seu nível 

regional fazem com que o mesmo intervenha ativamente na vida local46. É por esse 

motivo que o Partido Comunista Brasileiro, no estado do Paraná, preocupa-se com a 

questão dos conflitos ocorridos em Porecatu, que serão mais extensamente trabalhados 

ao longo dessa pesquisa. Destaca-se ainda que, diferente dos grandes centros urbanos 

como Rio de Janeiro e São Paulo, o estado do Paraná ainda tinha uma forte 

predominância agrária, o que faz com que o PCB regionalmente se preocupe mais 

atentamente com questões ligadas a reforma agrária. 

Segundo Adriano Codato e Marcio Kieller haviam indícios da existência de 

atividades comunistas no Paraná desde fins da década de 20 ou início da década de 3047. 

Vê-se, no entanto, que os documentos oficiais do Partido Comunista no Paraná só 

apareceram por volta de 1945 quando se criou o Tribunal Regional Eleitoral do estado. 

                                                           
45 Manifesto de agosto de 1950. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B8_gvWjrwU3ZQ1hkU2VNZUdfTGc/view>. Acesso em maio de 

2016.  
46 CODATO, Adriano e KIELLER, Marcio (org). Velhos Vermelhos. História e memória dos dirigentes 

comunistas no Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 2008. p. 28.  
47 Idem. p. 29. 
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Porém, é possível observar que no Fundo DOPS do Arquivo Público já haviam menções 

ao partido feitas pelos aparelhos de repressão do Estado Novo. Também podemos 

compreender a história do partido como sendo anterior a 1945 pelo depoimento de 

Hermógenes Lazier, historiador e militante comunista, que aponta Waldemar Reikdhal 

como um dos principais nomes na organização do PC na década de 1930, sendo o 

primeiro presidente regional do partido48. 

Contempla-se ainda que no início de 1930 o PCB optou por uma 

“proletarização” de seus quadros, o que levou a ascensão de operários de extração social 

mais baixa à direção do partido. Por esse aspecto vemos que Walfrido Soares de 

Oliveira e os irmãos Arpad e Dário Prinz, funcionários da Rede de Viação Paraná-Santa 

Catarina, estão entre os primeiros dirigentes comunistas no Paraná na década de 30. 

Essa proletarização dos quadros se liga a radicalização do movimento comunista 

internacional, onde buscavam cada vez mais afastar os “intelectuais” e setores da 

burguesia da direção do Partido Comunista, a fim de construir uma aliança entre 

operários e camponeses49. 

Acredita-se então, com embasamento em fontes jornalísticas produzidas pelo 

Partido Comunista Brasileiro, que essa busca por união entre proletários e camponeses 

foi algo recorrente no estado do Paraná. Na edição de 30 de junho de 1951 do jornal Voz 

Operária podemos constatar que o partido estimula a solidariedade entre trabalhadores 

rurais e classe operária. 

A vitória dos posseantes, entretanto não poderá ser conquistada apenas 

com sua luta heróica. Exige a luta e a solidariedade de todos os que 

não se encontram a serviço dos grileiros e latifundiários. 

Principalmente a solidariedade das massas camponesas e da classe 

operária. Essa solidariedade deve surgir imediatamente numa onda de 

protestos junto ao governo exigindo a volta dos posseiros as suas 

terras e a retirada dos bandidos policiais. Deve se refletir numa ajuda 

maior em dinheiro, roupas e medicamentos aos posseantes.Deve se 

concretizar sobretudo na luta mais audaciosa dos camponeses da 

                                                           
48 Idem. p. 30.  
49 Idem. p. 31 e 32. 
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região norte do Paraná e do Sul de São Paulo pelas suas reivindicações 

mais sentidas. 50 

É necessário destacar ainda a distribuição geográfica dos comunistas no 

Paraná, que seguia o caminho da malha ferroviária. O maior número desses militantes 

se encontrava em cidades portuárias do estado devido ao contato com estivadores e 

ferroviários estrangeiros que chegavam da Europa51. É devido a eles que as notícias da 

Revolução Russa e do combate ao nazifascismo chegam ao Paraná, levando várias 

pessoas para as fileiras do Partido Comunista Brasileiro52. 

Considerando a já citada Conferência da Mantiqueira, vemos que teve a 

participação de Walfrido Soares de Oliveira. Em seu retorno mobiliza esforços para a 

reestruturação do PC no Paraná, desmobilizado por todos os processos que afetaram o 

Partido Comunista Brasileiro em nível nacional53. Em se tratando da Guerra fria no 

cenário paranaense vemos que as deliberações do bloco comunista internacional 

radicalizaram a linha política para os partidos filiados. A nova orientação era dada em 

direção da luta pela terra, contra o imperialismo e na busca de uma revolução do 

proletariado. Dessa forma o PCB adota uma postura de enfrentamento com o governo 

Dutra, preparando uma série de “lutas camponesas” responsáveis por embates durante 

as décadas de 1950 e 196054. 

Em se tratando da efetividade política do Partido Comunista Brasileiro no 

Paraná é possível observar que conseguiu ser influente, mas angariou militantes e 

eleitores em poucas cidades. Nota-se que o surgimento do PCB e a divulgação de suas 

ideias por meio de jornais e comícios foi capaz de promover uma mudança no cenário 

político paranaense, visto que o público eleitoral era desacostumado a ver candidatos de 

camadas populares defendendo discursos de esquerda55. Nas eleições de 1945, em 

Paranaguá, José Bezerra de Vasconcelos foi lançado candidato a deputado federal pelo 

PCB, obtendo 443 votos. Embora modestos, os votos representavam 10,3% da escolha 

                                                           
50 Porecatu continua em luta, com solidariedade popular serão vitoriosos os resistentes.  Voz Operária, 

Rio de Janeiro. 30 jun. 1951. 
51 Para compreender melhor a atuação dos comunistas em Paranaguá: SILVA, Thiago Ernesto 

Possiededa.Entre sapatos e livros: a trajetória de um sapateiro na militância comunista em 

Paranaguá/PR – 1935 a 1964. Dissertação de mestrado em História: UFPR, 2014. 
52 CODATO, Adriano e KIELLER, Marcio (org). Velhos Vermelhos. História e memória dos dirigentes 

comunistas no Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 2008. p. 31 e 32.  
53 Idem.p. 33. 
54 Idem.p. 40. 
55 MONTEIRO, Claudia. Política entre razão e sentimentos: A militância dos comunistas no Paraná 

(1945-1947). Tese de doutorado em História: UFPR, 2014. p. 99. 
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do eleitorado em Paranaguá, o que demonstra a influência do Partido Comunista 

Brasileiro em algumas cidades do estado56.  

Sendo assim, podemos concluir que esses aspectos históricos levaram o 

Partido Comunista Brasileiro a apoiar a Guerrilha Armada de Porecatu e, 

consequentemente, colocaram o personagem Francisco Bernardo dos Santos em uma 

polaridade que extrapolava seu contexto regional. Ao passo que Francisco se colocou ao 

lado do PCB em sua luta por terras e melhores condições de vida, colocou-se também 

contra o Estado e toda a propaganda norte-americana de caça aos comunistas. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Idem. p. 99 e 100. 
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Capítulo 02 – Francisco Bernardo dos Santos nas páginas da imprensa comunista 

2.1 – A Guerrilha Armada de Porecatu  

Os conflitos na região de Porecatu, no norte do estado do Paraná, tiveram 

início em meados da década de 1940. Várias pequenas cidades e vilas se envolveram na 

Guerrilha Armada, a exemplo de Centenário do Sul, Florestópolis e Jaguapitã. Para 

compreender a natureza dos conflitos que se instauraram na região é preciso atentar para 

as medidas de distribuição de terras tomadas no Estado Novo (1937-1945), onde 

Getúlio Vargas lança, em 1938, a chamada Marcha para o Oeste, tendo como 

prioridade ocupar o território nacional. 

Manoel Ribas é então nomeado interventor do Paraná. Inspirado no Homestead 

Act, de Abraham Lincoln, convida os trabalhadores rurais a se deslocarem para a região 

de Porecatu, no intuito de adquirir até 200 hectares de terras devolutas, com o preço 

mínimo de 18 mil-réis o hectare. Os camponeses deveriam derrubar a floresta e 

estabelecer lavouras – o pagamento seria feito em seis parcelas anuais, onde na primeira 

o morador receberia o título provisório e na última o título definitivo de posse da terra57. 

Sendo assim, o discurso do governo era de privilegiar a pequena propriedade, sem 

enfrentar diretamente os alicerces do latifúndio, e também produzir novos atores sociais: 

uma classe média livre das oligarquias rurais e insensível às ideias subversivas da 

esquerda58. 

A Marcha para o Oeste atrai, sobretudo, migrantes vindos do estado de São 

Paulo59, também dá esperanças a muitos colonos que já trabalhavam no norte do Paraná, 

visto que, segundo as promessas do governo, qualquer pessoa poderia solicitar um lote 

de terras junto a Comissão Mista de Terras. A iniciativa de Getúlio encontrou 

empecilhos no norte do Paraná: a expansão cafeeira, grilos de terras, concessões em 

situações irregulares, grande afluxo de migrantes se apossando das terras inabitadas e 

enormes glebas, regularmente tituladas, mas que permaneciam incultas60. O governo do 

                                                           
57 OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. p. 51. 
58 FERREIRA, Angela Duarte Damasceno. Agricultura capitalista e campesinato no norte do Paraná: 

Região de Porecatu 1940-1952. Dissertação de mestrado em História: UFPR, 1984. p. 66.  
59 Idem. p. 84. 
60 Idem. p. 66. 
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Estado toma então algumas medidas e regulamenta concessões de terras devolutas, bem 

como as revalidações e legitimações61. 

Vários pequenos camponeses que se dirigiram as terras prometidas pelo estado, 

delimitaram suas posses e tentaram requerer legalmente a terra, não obtiveram resposta. 

As benfeitorias que produziram na região já eram visíveis. São exemplos desses 

camponeses Antonio Pinheiro e Herculano Alves de Barros62. Assim como eles, vários 

outros posseiros que derrubaram a mata e fizeram a sua primeira plantação procuraram 

a Inspetoria de Terras do Paraná para dar entrada com o pedido de legalização das suas 

posses. Como muitos não recebiam nenhum tipo de resposta, repetiam o procedimento 

no decorrer dos anos, sempre recolhendo impostos que serviriam como comprovação da 

posse da terra quando fossem judicialmente interpelados com processo de 

reintegração63.  

A ocupação das terras devolutas que começou com a chegada de 300 

posseiros em 1940 e terminou com cerca de 3 mil em litígio em 1951, 

acabou registrando o re-assentamento de apenas 380 famílias.64 

É também na Marcha para o Oeste que o cafeicultor paulista Ricardo 

Lunardelli atravessa o rio Paranapanema para verificar se as terras do norte do Paraná 

eram férteis. Veio a convite de Macedo Soares, embaixador e genro de Dona 

Escolástica Melchert da Fonseca. Os herdeiros dessa viúva eram personalidades 

políticas e empresariais importantes em São Paulo, também eram proprietários da 

Fazenda Floresta, imensa área que havia sido objeto do primeiro requerimento de posse 

da região, em 29de fevereiro de 189165. Essa área já havia passado por sucessivas 

vendas até chegar ao domínio de Dona Escolástica que decide vender a fazenda, situada 

no território da cidade de Porecatu, a fazendeiros paulistas interessados no cultivo do 

café66. A autora Angela Duarte Damasceno Ferreira afirma que a posse da Fazenda 

                                                           
61 OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. p. 47. 
62 Antonio Pinheiro vem de Ribeirão Preto para Água de Pelotas em abril de 1942. Após derrubar a mata, 

abrir estradas e estabelecer plantações pede o requerimento pela posse de terra em 1945, 1946 e 1947, Em 

nenhuma das tentativas obteve resposta. Herculano Alves de Barros também chega na região em 1942, 

estabelecendo lavouras, porém, sua posse vai aparecer como titulada a outro proprietário, seu problema 

nunca foi resolvido. In: OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São 

Paulo: Expressão Popular, 2011. p. 62 e 63. 
63 OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. p. 62. 
64 Idem. p. 18. 
65 FERREIRA, Angela Duarte Damasceno. Agricultura capitalista e campesinato no norte do Paraná: 

Região de Porecatu 1940-1952. Dissertação de mestrado em História: UFPR, 1984. p. 57. 
66 Idem. p. 59 e 60. 
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Floresta nunca foi comprovada de fato, visto que as terras permaneceram quase 

totalmente incultas até 194067. 

Macedo Soares ofereceu terras da Fazenda Floresta a 150 cruzeiros o alqueire 

para Lunardelli, que compra 17 mil alqueires e toma posse em 194168. É então que os 

latifúndios da família começam a aparecer na região de Porecatu. Ricardo e seus filhos 

João e Urbano formam a primeira grande fazenda da região – Canaã69. Já em 1942, 

Ricardo Lunardelli inicia uma montagem de usina de açúcar no povoado de Brasília, 

que em 1943 passa a ser chamado de Porecatu após ser promovido a distrito de 

Sertanópolis. Lunardelli é quem dá o nome a nova cidade70. A família do latifundiário é 

apontada pela imprensa do PCB como mandante do assassinato de Francisco Bernardo 

dos Santos. 

No ano de 1944, na região de Porecatu, houve a fundação de duas Associações 

de Lavradores (duas das mais antigas organizações de camponeses no país), formadas 

por mais de 700 famílias cansadas de esperar as respostas do governo aos seus 

requerimentos e com o intuito de legalizar a posse das terras. Vemos então que as 

disputas pela terra se iniciaram e que os camponeses viram cada vez mais a necessidade 

de se organizar. Durante todo o conflito doze Ligas Camponesas foram criadas na 

região de Porecatu71.  

Ao findar do Estado Novo, em 1945, a ideia de colonização inspirada no 

modelo norte americano é deixada de lado pelo governo Dutra. As terras ocupadas pelos 

camponeses, contando agora com benfeitorias como estradas e portos, passam a 

despertar grande interesse em políticos de Curitiba e latifundiários de São Paulo. É 

então que enormes áreas de terras são vendidas deliberadamente para a formação de 

lavouras de café, com a promessa de que seriam entregues desocupadas de invasores72. 

Em 1946 os camponeses descobrem que suas terras estavam sendo demarcadas 

e vendidas aos Lunardelli. Alguns desses camponeses estavam a mais de 20 anos 

trabalhando no local. Os fazendeiros e seus jagunços, primeiramente, tentaram assustar 

                                                           
67 Idem. p. 60. 
68 OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. p. 56. 
69 Idem. p.58. 
70 Idem. p. 63. 
71 Idem. p. 17. 
72 Idem. p. 16. 
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e ameaçar os posseiros. Depois partiram para a violência física, colocando fogo nas 

casas e expulsando-os da terra73.  

Portanto, são esses dois agentes sociais – posseiro e grileiro – os 

personagens de um dos mais importantes conflitos de terra do Estado 

do Paraná no século XX. A presença desses grandes grileiros na 

região, que através da polícia, de jagunços e de pistoleiros expulsavam 

e tomavam as terras dos posseiros é que vai motivar a organização de 

uma resistência – que posteriormente se transformou em resistência 

armada – com o objetivo de defender as suas posses e benfeitorias 

nelas existentes.74 

Na gestão do governador Moisés Lupion (1946-1950) no Paraná, as violências 

e disputas já estavam estabelecidas. Em 1946 houve uma grande manifestação, 

contando com 1.500 pessoas, organizada pelas Ligas de Ribeirão do Tenente, 

Centenário, Guaraci, Água das Pelotas, cabeceira do Centenário, Água Tupi e Ribeirão 

do Capim75. 

O novo governo anuncia a venda de 200 a 400 alqueires de terras. Essa medida 

se mostra um novo estímulo à vinda de latifundiários para o norte do Estado. Amigos do 

governador Moisés Lupion adquirem terras na região, ocupadas por posseiros. O 

próprio governador é dono de uma companhia de terras76. Marcelo Oikawa afirma que 

falsificavam-se mapas e documentos no Departamento de Terras e Colonização do 

Paraná77. Em contrapartida, sem o aparato legal, os posseiros organizaram uma reação 

do melhor modo que conseguiram. A luta começa a se intensificar na região e os 

camponeses passam a não aceitar as violências que sofrem dos grandes latifundiários e 

do governo. 

João, Mário e Arlindo Billar são presos na área que desbravaram. 

Lázaro Bueno de Camargo, o Lazão, também é preso em sua posse. A 

caminho da cadeia de Porecatu são barbaramente espancados(...) Na 

cadeia continuam apanhando e recebendo ameaças de morte se não 

assinarem acordos com os grileiros78. 

Em 1948 Miguel Gajardoni, farmacêutico residente do município de Jaguapitã, 

convidou Manoel Jacinto Correia, vereador comunista em Londrina, para conhecer a 

                                                           
73 Idem. p. 70. 
74 PRIORI, Ângelo. A revolta camponesa de Porecatu. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/vie

w>. Acesso em outubro de 2016. p. 2.  
75 Idem. p. 3. 
76 OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. p. 75. 
77 Idem. p. 16. 
78 Idem. p. 77. 

https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
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luta que estava ocorrendo na região de Porecatu. Após Correia escrever um relatório ao 

Comitê Central do PCB, o partido decide se envolver diretamente nos conflitos, 

liderando a resistência79. Também em 1948 houve a formação de grupos armados na 

região. Salienta-se ainda que é nesse ano que o Partido Comunista Brasileiro lança seu 

Manifesto de 28 de Janeiro, assinado por Luiz Carlos Prestes. Nele, o partido faz uma 

crítica a regressão dos direitos democráticos conquistados em 1945, produzida pelo 

“golpe militar reacionário” do governo Dutra, acusando o presidente de ser submisso ao 

imperialismo norte-americano. Vemos ainda que uma das reinvindicações imediatas do 

manifesto era:  

A defesa dos interesses dos camponeses, desde os colonos e 

arrendatários até os sitiantes e pequenos proprietários por meio de 

melhores condições de arrendamento, contra os impostos crescentes, 

por ferramentas, adubos e sementes mais baratos, por crédito mais 

fácil, por transportes, pelo livre comércio, etc.80 

Em Porecatu, o Partido Comunista Brasileiro tentou implantar uma prática de 

aliança e apoio entre operários e camponeses, a fim de unificar suas lutas81. Para 

elucidar essa tentativa do partido podemos citar duas reportagens produzidas pelo jornal 

comunista Voz Operária. Na primeira delas, publicada em 1949, lemos “os camponeses 

contam com suas próprias forças, a força de sua organização e a solidariedade do 

proletariado”82. Já na segunda reportagem, publicada em 1950, podemos perceber um 

chamado para que a solidariedade entre operário e camponês passe também para o 

campo das ações práticas – “solidariedade financeira com a coleta de dinheiro (...) a fim 

de que as famílias passem menos privações”83. Foi também durante a Guerrilha Armada 

de Porecatu que se usou pela primeira vez a palavra “camponês” para designar o 

trabalhador rural sem terra, arrendatário, coloco, ou pequeno proprietário. O termo 

havia sido adaptado das palavras paysant e campesino, utilizadas na Internacional 

Comunista84. 

                                                           
79 Idem. p.18. 
80 PRESTES, Luís Carlos. Como enfrentar os problemas da Revolução Agrária e anti-imperialista ou 

Manifesto de 28 de Janeiro. 1948. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/portugues/prestes/ano/mes/enfrentar.htm>. Acesso em setembro de 2016.  
81 PRIORI, Ângelo. A revolta camponesa de Porecatu. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/vie

w>. Acesso em outubro de 2016. p. 3. 
82 Voz dos Campos. Voz Operária. Rio de Janeiro, 23 jun. 1949. 
83 De armas na mão defendem suas terras e suas vidas. Voz Operária, Rio de Janeiro, 28 out. 1950. 
84 OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. p. 17. 

https://www.marxists.org/portugues/prestes/ano/mes/enfrentar.htm
https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
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Com a chegada do PCB nos conflitos o modo de guerrilha utilizado pelos 

camponeses passa a ser semelhante ao adotado por Mao Tsé-Tung. Para classificar essa 

luta utilizavam conceitos como “guerra de movimentos” ou “guerra revolucionária”85. 

Basicamente, a organização de uma guerra de movimentos procurava unir forças e 

mobilizar as massas, recuar quando o inimigo ataca, atacar o inimigo quando estiver 

cansado e persegui-lo se tentar fugir. Arildo Gajardoni, Hilário Gonçalves Pinha e 

outras lideranças camponesas trabalhavam para arregimentar mais posseiros para a luta 

armada. A arregimentação era feita de várias formas – por reuniões das Ligas 

Camponesas ou em jogos de futebol, truco ou pescaria que acabavam em debates 

políticos86. A luta armada passou a se dividir em três grupos, localizados em regiões 

estratégicas de Porecatu, e um Quartel General. Cada grupo contava com poucos 

membros87. 

O Partido Comunista Brasileiro também levou para a região de Porecatu toda a 

campanha anticomunista que se desenvolvia na Guerra Fria. Era clara a posição de 

ataque do PCB aos apoiadores dos EUA, e era clara também a resposta do governo 

Dutra que perseguia os comunistas, colocando seu partido novamente na ilegalidade em 

1947. Nas palavras do PCB podemos observar que afirmavam haver uma “atividade 

permanente de provocação anticomunista acompanhada de campanha ideológica 

sistemática contra o comunismo e a União Soviética”88
. Apesar disso os camponeses 

envolvidos no conflito não eram comunistas, vemos que apenas entraram na corda 

bamba das disputas ideológicas da Guerra Fria. Vários são os depoimentos que 

confirmam esse posicionamento dos camponeses, destaca-se aqui o de Zé sem medo:  

Nunca fui comunista. Não estudei o comunismo, como é que eu posso 

ser? Sei tratar da terra, isto sim. Desde que me entendo por gente que 

labuto na lavoura. Não, não sou comunista. Mas se defender a minha 

posse é comunismo, então eu sou!89 

                                                           
85 Idem. p. 48. 
86 PRIORI, Ângelo. A revolta camponesa de Porecatu. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/vie

w>. Acesso em outubro de 2016. p. 5. 
87 Idem. p. 6 e 7. 
88 PRESTES, Luís Carlos. Como enfrentar os problemas da Revolução Agrária e anti-imperialista ou 

Manifesto de 28 de Janeiro. 1948. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/portugues/prestes/ano/mes/enfrentar.htm>. Acesso em setembro de 2016. 
89 OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esqueceram. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. p. 171. 
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Com a chegada do partido a luta dos camponeses se intensifica e muitos 

morrem tentando defender sua terra. O PCB leva armas para a região e inicia uma 

campanha de apoio aos posseiros por meio da imprensa. Os camponeses organizam um 

sistema de informações onde conseguiam saber o que se passava em várias localidades e 

por onde recebiam comidas, remédios e roupas90. Observando esses fatos o partido não 

foi, de modo algum, responsável por criar as lutas em Porecatu: elas já haviam eclodido. 

Seu interesse em participar dos conflitos pode estar relacionado a busca do PCB por 

uma revolução comunista que pretendia organizar também a reforma agrária, porém, a 

maioria dos camponeses queriam apenas seu direito à terra, independente do governo 

que se instaurasse no Brasil. No depoimento de Antonia Billar podemos perceber que as 

aspirações dos comunistas em busca de uma revolução passavam longe do que os 

posseiros buscavam por meio de sua resistência. 

O José nunca foi comunista, graças a Deus. Nunca fomos sequer 

contra o governo, porque achamos que o povo deve obedecer quem 

manda. É invenção. Pode ser que haja comunistas entre os posseiros, 

como há em todo o lugar. Mas esta resistência não é comunista. Luta-

se por direitos, luta-se pela terra que se conquistou com o suor do 

trabalho, luta-se por aquilo que se sonhou na vida, que se conseguiu e 

agora quer nos tirar. E pode dizer que apelamos ainda para o governo 

federal para o dr. Getúlio Vargas no sentido de que ele intervenha 

nessa questão, para fazer justiça. Nele, nós confiaremos.91 

Em 1950, ano da morte de Francisco Bernardo dos Santos, o meio rural 

paranaense já estava extremamente conturbado. O governo do estado assumia a defesa 

da propriedade territorial e da especulação imobiliária, tratando os posseiros como caso 

de polícia92. Em 31 de Janeiro Bento Munhoz da Rocha Netto assume o governo do 

estado do Paraná. Também nesse ano o Partido Comunista Brasileiro lança seu 

Manifesto de Agosto de 1950, marcando mais uma vez sua radicalização. O conflito na 

região durou até 1951, quando toda a guerrilha foi desarticulada pela polícia e agentes 

do DOPS (Delegacias Especializadas de Ordem Política e Social) de São Paulo e 

Paraná. Camponeses envolvidos nos conflitos foram presos e várias famílias foram 

obrigadas a deixar suas terras. 

 

 

                                                           
90 Idem. p. 151. 
91 Idem. p. 183. 
92 FERREIRA, Angela Duarte Damasceno. Agricultura capitalista e campesinato no norte do Paraná: 

Região de Porecatu 1940-1952. Dissertação de mestrado em História: UFPR, 1984. p. 73. 
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2.2 – Francisco Bernardo dos Santos nos jornais Voz Operária e Imprensa Popular 

Francisco Bernardo dos Santos apareceu sempre como um coadjuvante na 

história de Porecatu93.  Não foram encontrados até hoje documentos “oficiais” que 

comprovem em que ano nasceu ou como passou no decorrer de sua vida. Também não 

encontram-se registros do camponês no DOPS ou nas listas dos homens que lideravam a 

Guerrilha Armada. Era visto como mais um camponês vítima dos conflitos ocorridos no 

norte do Paraná.  

Levando em consideração que o PCB acreditava ser importante se envolver nos 

conflitos da região de Porecatu e colocar em prática as ideias que difundiam em seus 

manifestos, iniciou-se uma busca sobre o que sua imprensa noticiava a respeito dos 

camponeses no Paraná. Percebeu-se então que Francisco Bernardo dos Santos ganhou 

destaque em várias reportagens. A partir dessas reportagens buscou-se a construção de 

uma “história vista de baixo”, levando em consideração as experiências de pessoas 

“comuns” nas mudanças sociais94.  

O autor Jim Sharpe relembra que, tradicionalmente, a história tem sido 

encarada como um relato dos feitos dos grandes homens. Em 1966, quando Edward 

Thompson publicou seu artigo “The History from Below”, o desejo de historiadores que 

queriam escrever sobre as pessoas “comuns” se concretizou95. A história vista de baixo 

dá a possibilidade de pesquisar as “experiências históricas daqueles homens e mulheres, 

cuja existência é tão freqüentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada apenas 

de passagem na principal corrente da história96”. 

Para o presente trabalho foram analisados dois jornais do Partido Comunista 

Brasileiro – Voz Operária e Imprensa Popular, ambos editados no Rio de Janeiro e 

disponíveis online por meio da Hemeroteca Digital97. Procurou-se, num primeiro 

momento, reconstruir quais os fatores que levaram Francisco a morte. Em seguida 

                                                           
93 Francisco aparece no Relatório da Comissão Estadual da Verdade do Paraná e no texto “A revolta 

camponesa de Porecatu” de Ângelo Priori. Em ambas as menções falam apenas de sua morte e não o 

colocam como um ator importante no cenário dos conflitos de Porecatu.  
94 BURKE, Peter. A nova história, seu passado e seu futuro. Disponível em: 

<http://etnohistoria.fflch.usp.br/sites/etnohistoria.fflch.usp.br/files/Burke_Nova_Historia.pdf>. Acesso 

em outubro de 2016. p. 3.  
95 SHARPE, Jim. História vista de baixo. In: BURKE, Peter. A escrita da História: Novas perspectivas. 

São Paulo: Unesp, 1992.p. 40. 
96 Idem. p. 41. 
97 Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em junho de 2016. 

http://etnohistoria.fflch.usp.br/sites/etnohistoria.fflch.usp.br/files/Burke_Nova_Historia.pdf
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/


26 
 

buscou-se questionar o porquê da imprensa noticiar sua história bem como a maneira 

que foi exposta.  

O periódico Voz Operária, principal jornal do PCB na época dos conflitos em 

Porecatu, teve sua primeira edição em fevereiro de 1949, trazendo na folha de abertura 

uma reportagem sobre o 101º aniversário do livro Manifesto Comunista98, de Karl Marx 

e Friederich Engels. Ângelo Priori afirma que o jornal manteve, no norte do Paraná, 

uma equipe de repórteres desde o mês de novembro de 1950 até o fim dos conflitos 

camponeses, em agosto de 195199. O jornal Imprensa Popular foi criado em 1948, com 

o objetivo de apresentar formulações mais amplas do que o jornal oficial do partido: 

Voz Operária. Em 1958 o periódico foi fechado, porém, podemos ver que o PCB 

retomou as atividades do jornal e podem ser encontradas edições do mesmo publicadas 

em 2013100.  

O camponês Francisco Bernardo dos Santos apareceu pela primeira vez no 

jornal Voz Operária em março de 1950. Na reportagem, intitulada “’Grilo’ e banditismo 

no norte do Paraná”101, vemos que Francisco estivera em São Paulo e Rio de Janeiro 

procurando providências contra o latifundiário Lunardelli e o governador Moisés 

Lupion, que pretendiam expulsar 600 famílias camponesas de suas terras na Comarca de 

Ipucarana.  

A reportagem conta ainda que Francisco chegou há oito anos nessa região, 

ocupando terras consideradas devolutas pelo Estado. Sua família, e de outros posseiros, 

trataram de derrubar a mata, plantar suas primeiras roças, abrir estradas e criar pequenos 

núcleos populacionais. Após esse trabalho o latifundiário Lunardelli apareceu 

reclamando a propriedade sobre as terras. Ofereceu aos camponeses indenizações 

irrisórias pelas benfeitorias que haviam feito, que não foram aceitas pela população. 

Quando os camponeses negaram os acordos com o latifundiário começaram as 

violências e perseguições. No dia 31 de janeiro de 1950, durante a madrugada, o 

delegado João Paredes acompanhado de mais cinquenta praças e jagunços invadiram a 

                                                           
98 Disponível em: <http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-

operaria-edicao-numero-1&catid=1:historia-do-pcb>. Acesso em julho de 2015.  
99 PRIORI, Ângelo. A revolta camponesa de Porecatu. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/vie

w>. Acesso em outubro de 2016. p. 11. 
100 Disponível em: 

<http://pcb.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=109:imprensa-

popular&layout=blog>. Acesso em novembro de 2016.  
101 “Grilo” e banditismo no norte do Paraná. Voz Operária, Rio de Janeiro, 25 mar. 1950. 

http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-numero-1&catid=1:historia-do-pcb
http://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=188:voz-operaria-edicao-numero-1&catid=1:historia-do-pcb
https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
http://pcb.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=109:imprensa-popular&layout=blog
http://pcb.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&id=109:imprensa-popular&layout=blog
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propriedade de Francisco Bernardo dos Santos. Com medo de ser assassinado, como já 

havia acontecido com outros camponeses, foge pelo sertão do Paraná. Quando chega ao 

Rio de Janeiro tenta se dirigir a deputados e ao próprio presidente Dutra, ação que não 

obteve resultados.  

Em maio de 1950 recebemos a notícia do assassinato de Francisco Bernardo 

dos Santos102. O Voz Operária aponta Francisco como morador de Jaguapitã, e também 

revela o primeiro nome do latifundiário Lunardelli que o perseguia – Jeremias 

Lunardelli. É nessa reportagem que Francisco passa a ser visto pela imprensa comunista 

como um líder. Afirmam os redatores da reportagem, não identificados, que os 

latifundiários tentaram comprar os camponeses, mas que ao lado deles estava Francisco, 

que havia servido ao exército e tinha compreensão de seus direitos. É por essa “clareza” 

que o Voz Operária acredita que se iniciaram as perseguições contra Francisco.  

Nessa mesma reportagem, intitulada “Os camponeses viugarão o sangue de 

Francisco Bernardo dos Santos”, vemos que a imprensa do PCB expressou anseios e 

ideias de Francisco, que não podem ser confirmados como verdadeiros, e que muito se 

assemelham aos discursos produzidos pelo partido em seu Manifesto de 28 de 

Janeiro,de 1948.  

Procurou o próprio ditador Dutra na esperança de uma providência. 

Mas Francisco Bernardo logo compreendeu o que era este govêrno 

com seus deputados e senadores: um govêrno contra os trabalhadores 

e o povo, um govêrno contra os camponeses, defensor furioso dos 

roubos (...) praticados pelos latifundiários contra os camponeses.103 

Vê-se ainda uma narrativa mais precisa sobre os últimos momentos de vida de 

Francisco Bernardo dos Santos: quando regressava do Rio de Janeiro ao Paraná, mais 

especificamente na cidade de Regente Feijó, o camponês foi preso pela polícia de 

Ademar de Barros, em seguida foi amarrado em uma árvore em praça pública, do 

mesmo modo que amarravam os escravos ao pelourinho, onde teve que permanecer por 

18 horas. As informações da reportagem são atribuídas ao filho de Francisco, que teria 

enviado um telegrama a imprensa comunista. Seu primeiro nome não pôde ser 

claramente identificado, devido a deterioração dos documentos, acredita-se que seja 

Astolfo Carvalho dos Santos. O filho de Francisco afirma que ele foi assassinado pela 

                                                           
102 Os camponeses viugarão o sangue de Francisco Bernardo dos Santos. Voz Operária, Rio de Janeiro, 

06 mai. 1950. 
103 Ibidem. 
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polícia paranaense no dia 17 as 17 horas. Pela data em que a reportagem foi vinculada, 

dia 06 de maio de 1950, supomos que Francisco morreu no mês de abril desse ano.  

É possível perceber que a reportagem aproveita para se utilizar da morte de 

Francisco a fim de fazer um novo chamado à luta camponesa. Diz ainda que Francisco 

acreditava na luta armada, porém, até o momento não se encontram registros de que ele 

tenha realmente se envolvido nos conflitos visto que, a partir das narrativas do próprio 

jornal, a história do camponês passa a ser contada após sua fuga, onde em todo 

momento procurou autoridades governamentais e meio legais de garantir a posse de 

suas terras.  

O sangue de Francisco Bernardo não será, entretanto, derramado em 

vão. O martírio do combativo camponês, fuzilado pelo governo de 

traição nacional de Dutra, é um grito de combate(...) Francisco já 

sabia o caminho a seguir, o caminho da luta organizada dos 

camponeses pela posse da terra para os que a trabalham, da luta ao 

lado do proletariado e de todos os patriotas para derrubar a ditadura de 

Dutra de Lupion e Ademar.104 

Ainda no mês de maio de 1950 uma nova reportagem sobre Francisco é exibida 

pelo jornal Voz Operária, com o título “O camponês Francisco Bernardo”105. Nessa 

matéria é confirmado o fato de que Francisco foi assassinado em abril de 1950. A 

reportagem também afirma que, quando Lunardelli tentou roubar as terras dos 

camponeses, Francisco decidiu lutar.  

Um dos ineditismos dessa reportagem é a citação de uma parte de um 

memorial, cujo autor afirmam ser o próprio Francisco, feito com o intuito de ser 

entregue ao presidente Dutra. Nele podemos ler as palavras: “desejoso de levar até o fim 

a defesa das nossas terras, vim a esta Capital e daqui recorro a V. Excia. Solicitando 

urgentes providências a respeito, garantia de vida e manutenção na posse das terras que 

desbravamos em Florestópolis”106. O jornal diz ainda que quando Francisco retornava a 

Florestópolis é que foi preso e amarrado a um tronco de árvore, sendo enfim fuzilado 

por ordens do latifundiário Lunardelli, que segundo o Voz Operária contribui para a 

base econômico semi-feudal em que se apoia o governo Dutra.  

                                                           
104 Os camponeses viugarão o sangue de Francisco Bernardo dos Santos. Voz Operária, Rio de Janeiro, 

06 mai. 1950. 
105 O Camponês Francisco Bernardo. Voz Operária, Rio de Janeiro, 13 mai. 1950. 
106 Ibidem. 
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Em outubro de 1950, seis meses após a morte de Francisco, o camponês volta a 

ter destaque no jornal Voz Operária. A reportagem intitulada “De armas na mão 

defendem suas terras e sua vida”107 inicia-se relacionando a vinda de Ricardo e Geremia 

Lunardelli a região de Porecatu com a luta que os camponeses travavam. É interessante 

notar que a grafia do latifundiário que teria ordenado a morte de Francisco se modifica – 

passa de Jeremias para Geremia108. Mais uma vez a imprensa do PCB fala dos 

sentimentos de Francisco, que continuam tendo singularidades com os discursos 

adotados pelo partido no período, ainda mais se considerarmos que em 1950 o partido 

lança também o Manifesto de Agosto de 1950, reafirmando a necessidade de 

enfrentamento com o governo e o imperialismo.  

Só encontrou a mais clara demonstração de que êste governo é o 

governo dos <grileiros> e latifundiários, inimigo mortal dos 

camponeses e de todos os trabalhadores. Francisco Bernardo 

regressou para junto de seus companheiros compreendendo que os 

camponeses só poderiam defender suas terras com as próprias 

mãos.109 

Ainda nessa matéria a imprensa comunista diz que Francisco Bernardo dos 

Santos foi traído pelo deputado Anisio Luz, do PSD (Partido Social Democrático), 

porém não explica como essa traição ocorreu. Discorrem também que é quando Ricardo 

Lunardelli vende suas terras a outros fazendeiros que seus jagunços e o delegado 

Paredes aterrorizam a região. A imprensa defende a resposta violenta dos camponeses: 

“contra a violência dos dominadores a justa e necessária violência das massas”. O Voz 

Operária termina discorrendo sobre um tiroteio na região de Porecatu, que matou seis 

policiais. Afirmam que o tiroteio ocorreu por vingança aos mártires e heróis dos 

posseiros, entre eles Francisco, e para defender sua própria vida.  

Em novembro de 1950 uma nova reportagem sobre Francisco é vinculada pelo 

jornal Voz Operária110, dessa vez citando seu autor – Joaquim Mochel. Conta-se 

novamente que Francisco foi encontrado por um jagunço quando retornava do Rio de 

Janeiro ao Paraná, e que foi entregue pela polícia de Ademar de barros ao “bandido” 

                                                           
107 De armas na mão defendem suas terras e suas vidas. Voz Operária, Rio de Janeiro, 28 out. 1950. 
108 Acredita-se aqui que seja de fato GeremiaLunardelli, irmão de Ricardo Lunardelli. Nasceu na Itália em 

1885 e morreu em São Paulo em 1962. Geremia era conhecido como o “rei do café” por possuir grandes 

fazendas em vários estados brasileiros. A grafia do nome poderia ter sido escrita de forma errônea numa 

tentativa de “abrasileirar” um nome italiano. Disponível em: < 

http://www.memoriall.com.br/0115A#.WCyaKyvR_IU> . Acesso em outubro de 2016. 
109 De armas na mão defendem suas terras e suas vidas. Voz Operária, Rio de Janeiro, 28 out. 1950. 
110 Resistência armada ao banditismo dos latifundiários e da polícia. Voz Operária, Rio de Janeiro, 11 

nov. 1950. 
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Moisés Lupion. A matéria descreve uma nova tortura sofrida pelo camponês Francisco 

Bernardo dos Santos, que teria tido suas duas pernas quebradas, com o intuito de 

impedir sua fuga logo antes de ser fuzilado. No jornal Voz Operária não foram 

encontradas mais menções sobre Francisco Bernardo dos Santos.  

Tratando agora do periódico Imprensa Popular, vemos que as duas primeiras 

reportagens que falam sobre Francisco, ambas publicadas em 1951, trazem apenas uma 

lista de pessoas assassinadas no governo Dutra, dentre elas o camponês111. Na segunda 

listagem seu nome aparece como Francisco Bernardes, porém, o dia de sua morte e a 

localização no norte do Paraná fazem acreditar que se trate de Francisco Bernardo dos 

Santos.  

No dia 31 de março de 1951, um ano e um mês após o assassinato de 

Francisco, o Imprensa Popular vincula uma grande reportagem sobre o filho do 

camponês112. Nela, Francisco recebe mais uma vez o adjetivo de herói. Trata-se de um 

diálogo de Carvalho, filho do posseiro, com um advogado de Lunardelli, não nomeado. 

O jornal afirma que a reportagem tem o objetivo de desmascarar a Comissão de Terras, 

formada pelo governador Bento Munhoz da Rocha, que prometeu regulamentar as 

posses em Porecatu, Jaguapitã e Arapongas, mas não tomou medidas concretas.  

No diálogo entre Carvalho e o advogado de Lunardelli, descrito pelo jornal, o 

filho de Francisco apresenta um programa com sete pontos, escritos pelos camponeses 

com as suas reivindicações. O advogado quer saber quem foi o autor do programa e 

chega a citar o nome de alguns camponeses, a resposta de Carvalho é enfática: “Foi o 

advogado ou o diabo. Não interessa quem escreveu, queremos saber se vocês querem 

indenizar a morte de meu pai e cumprir os sete pontos”. 

Carvalho conta ainda que tem uma madrasta, viúva de Francisco, e mais 

irmãos, e que agora é o responsável por eles. O advogado questiona se ele está certo de 

que a polícia matou seu pai, a resposta do filho de Francisco Bernardo é perguntar aos 

demais camponeses presentes se eles não eram testemunhas de que o assassinato foi 

cometido pela polícia. Segundo o jornal, a “massa” confirma essa versão.  

                                                           
111 Rápido balanço do govêrno Dutra. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 29 de jan. 1951. eAssassinados 

pela polícia durante o governo Dutra. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 15 mar. 1951. 
112 “Foi a polícia que matou meu pai!”. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 31 maio. 1951.  
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O advogado diz então que o governo não pode cumprir os sete pontos, e pede 

que Carvalho contrate um advogado também, a resposta do camponês é de que ele não 

possui dinheiro para isso. O advogado insiste na ideia e diz que o governo pode oferecer 

assessoria jurídica gratuita, mas a resposta de Carvalho é que o problema dele deve ser 

resolvido com as massas, e que irá se retirar dali, porque o advogado não os ajuda. O 

jornal afirma haver ameaças de violência, por parte dos camponeses, nesse momento. 

Carvalho chama o advogado de velhinho em vários momentos, de maneira pejorativa. O 

advogado se defende e afirma não haver policiais no recinto, o camponês diz que se 

houvessem policiais teriam entrado de outra maneira. Depois dessa discussão, segundo 

o jornal, Carvalho e os demais camponeses se retiraram. Nessa reportagem o Imprensa 

Popular também traz uma gravura de Francisco, sem autoria, mostrando seus últimos 

momentos de vida:  

 

Francisco Bernardo dos Santos amarrado a um tronco de árvore, momentos antes de ser fuzilado. 

Imprensa Popular, 1951. 

A última reportagem do periódico Imprensa Popular que fala sobre Francisco 

data de 26 de junho de 1951113. Nela vemos que após travar uma luta armada contra os 

                                                           
113 Desbravadas pelos posseiros as terras de Porecatu. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 26 jun. 1951. 
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jagunços de Lunardelli e os soldados de Lupion o camponês fugiu para o Rio de 

Janeiro. Esta é a primeira reportagem que afirma que Francisco se envolveu nos 

conflitos armados, tendo sido publicada mais de um ano depois da morte do camponês. 

Diz ainda que em Regente Feijó foi preso pela polícia e entregue pelo tenente Paredes 

ao bandido Celestino, que o assassinou após deixá-lo vinte dias amarrado no fundo de 

um jipe. Ângelo Priori fala sobre Celestino, que acabou sendo morto pelos camponeses:  

Celestino, cujo nome verdadeiro era José Ferreira de Souza vinha 

trabalhando como capanga há vários anos. Contratado pelos grileiros, 

prestava ainda serviço para a Força Policial do Paraná, da qual 

inclusive, tinha a promessa de obter um emprego com a patente de 

sargento. Celestino era acusado pelos posseiros de vários crimes de 

estupro, despejo e de assassinato. Pelo menos dois posseiros foram 

assassinados por ele: Francisco Bernardo dos Santos e Salvador 

Ambrósio. Depois desses crimes, os posseiros juraram liquidar com o 

jagunço.114 

 

2.3 – Uma leitura a respeito das reportagens vinculadas pelos jornais do PCB 

 Para compreendermos como a linguagem adotada pela imprensa do PCB se 

constitui é necessário analisar as diferenças entre discurso público e discurso oculto. O 

discurso público seria aquele produzido pela elite, seja ela política, econômica ou 

cultural. Também pode ser considerado os comportamentos adotados pelos 

subordinados na presença da figura dominadora.  É, no fim das contas, um auto-retrato 

das elites dominantes tal como elas gostariam de ser vistas. Já o discurso oculto vem de 

encontro a essas opiniões, demonstrando outras formas de interpretar a realidade, vindas 

dos bastidores, fora do campo de observação direta dos detentores do poder115.  

Os jornais do PCB estão em conformidade com o discurso oculto se pensarmos 

nas relações de poder estabelecidas no Brasil durante a Guerra Fria. O governo Dutra se 

colocou claramente a favor do capitalismo e dos norte-americanos, deixando os 

comunistas ilhados em sua busca por uma revolução. Isso faz com que sua produção de 

discursos seja totalmente contrária aos interesses das classes dominantes. Os jornais 

atuam nos bastidores, muitas vezes não revelando quem escreve suas reportagens. Suas 

                                                           
114 PRIORI, Ângelo. A revolta camponesa de Porecatu. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/vie

w>. Acesso em outubro de 2016. p. 8. 
115 SCOTT, James C. A dominação e a arte da resistência: discursos ocultos. Lisboa: Letra livre, 2013. p. 

31. 

https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
https://drive.google.com/file/d/0B26h2lpJWMYlVUtrdnM2NHo1bnFwR0p1Y1k0UnFhOUlrLVFN/view
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gráficas de impressão são, normalmente, clandestinas e os discursos produzidos por elas 

vêm de reuniões e diretrizes que se escondem da ordem social dominante.  

 Um aspecto do discurso oculto que precisamos nos atentar é o de que ele não se 

inscreve apenas em atos discursivos. Faz parte de todo um conjunto de práticas 

diversas116. Sendo assim, a participação do Partido Comunista Brasileiro na Guerrilha 

de Porecatu demonstra também um discurso oculto, onde o partido entende ser 

necessário interferir em questões práticas que estejam em conformidade com o que é 

produzido por seus quadros intelectuais, seja em seus jornais ou em seus manifestos.  

 É possível perceber que a fronteira entre os discursos públicos e ocultos são um 

terreno de luta constante entre dominadores e subordinados117. Em se tratando do 

discurso político entre os subordinados – o discurso oculto – é possível identificar 

quatro tipos: a) forma mais segura, que adota como ponto de partida a imagem 

autocomplacente das elites; b) quando os subordinados se reúnem em locais longe do 

olhar do poder e desenvolvem uma cultura dissonante; c) um discurso situado entre os 

dois tipos citados onde é criada uma política de disfarce e anonimato que tem lugar sob 

o olhar público e d) uma ruptura entre o discurso oculto e público onde tornam, de fato, 

públicos os discursos que antes eram ocultos118. A terceira classificação se enquadra na 

produção jornalística do PCB, onde usavam do anonimato para que seu discurso oculto 

chegasse a esfera pública e pudessem perpassar suas ideologias de alguma forma.  

Porém, é necessário atentar para o fato de que as relações de poder não são tão 

lineares quanto parecem. Desse modo, não nos é permitido qualificar tudo o que é 

produzido em contextos determinados pelo poder como falso e tudo o que se diz fora 

como verdadeiro. Também não é possível considerar o discurso público como domínio 

da necessidade e o discurso oculto como domínio da liberdade119. Infere-se portanto que 

os jornais do Partido Comunista Brasileiro, embora estejam no campo dos discursos 

ocultos, também podem vir a testemunhar inverdades, utilizar-se de fatos e argumentos 

para cooperar com suas ideologias e distorcer a realidade para que se encaixe na sua 

visão contrária aquela produzida pelos que detém o poder.  

                                                           
116 SCOTT , James C. A dominação e a arte da resistência: discursos ocultos. Lisboa: Letra livre, 2013. 

p. 43.  
117 Ibidem.  
118 Idem. p. 48, 49 e 50.  
119 Idem. p. 32. 
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Nada é neutro nem transparente em termos da prática discursiva: os 

sentidos se produzem em formações discursivas, são regulados por 

rituais sócio-históricos, são mobilizados interdiscursivamente 

enquanto exterioridade que afeta constitutivamente o sujeito. No 

entanto, a ideologia da transparência dos sentidos na linguagem 

comparece sempre e de diferentes maneiras, produzindo o efeito de 

literalidade, ao mesmo tempo em que apaga o processo de imposição 

hegemônica de uma determinada interpretação. 120 

 Tratando propriamente dos meios de comunicação de massa vemos que estão 

longe de serem apenas máquinas de informação. As profundas mutações culturais, 

políticas, econômicas e sociais converteram a mídia em dispositivos tecnológicos de 

construção de hegemonias121. 

 No pensamento marxista a definição de hegemonia pode ser complicada visto 

que a palavra possui dois sentidos diametralmente opostos. Pode significar domínio ou 

significar liderança, com uma implícita noção de consentimento122. Nesse sentido, 

mesmo que o PCB nunca tenha atuado como líder principal nas relações de poder, 

também é capaz de construir hegemonias. A hegemonia não se reduz a legitimação, 

falsa consciência ou instrumentalização das massas123, porém, é possível que sua 

perpetuação acabe por agir e transformar as ideologias. Sendo então a ideologia um 

fator que não reflete ou espelha simplesmente o interesse da classe econômica, não 

sendo determinada pela estrutura econômica ou pela organização da sociedade, se 

constitui em um terreno de lutas124. Nesse campo de lutas por ideologias, ao cooptar 

mais e mais pessoas para ver o mundo a partir de sua ótica, o Partido Comunista 

Brasileiro também aparece como um produtor de hegemonias, principalmente se 

analisarmos todas as ideias que são difundidas seguidamente em suas publicações 

jornalísticas e em seus manifestos que vão de encontro à sua ideologia comunista.  

 A ideologia, segundo o autor Dênis de Moraes tem a ver com o poder da 

consciência, dos signos, dos conceitos. Sua função explícita é apresentar como universal 

o ponto de vista particular de uma classe125. Isso explicaria porque, mesmo os 

                                                           
120 MARIANI, Bethania. O PCB e a imprensa: Os comunistas no imaginário dos jornais 1922-1989. Rio 

de Janeiro: Editora Revan, 1998. p. 67. 
121 MORAES, Denis de. O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o realismo socialista no Brasil 

(1947-53). Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994. p. 22.  
122 BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Disponível em: < 

http://sociologial.dominiotemporario.com/doc/DICIONARIO_DO_PENSAMENTO_MARXISTA_TOM

_BOTTOMORE.pdf> . Acesso em outubro de 2016. p. 284.  
123 Ibidem.  
124 Idem, 285.  
125 MORAES, Denis de. O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o realismo socialista no Brasil 

(1947-53). Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994. p. 23. 
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camponeses de Porecatu dando declarações de que não eram comunistas, o PCB 

continuou vinculando matérias onde dizem que esses trabalhadores do campo estão na 

luta contra o imperialismo norte americano, ou a afirmativa de que Francisco Bernardo 

dos Santos tinha certeza que o governo Dutra era um governo de traição nacional. Esses 

elementos só demonstram ainda mais as tentativas do PCB de colocar as ideologias de 

seus manifestos como sendo um ponto de vista de todos os trabalhadores, sendo eles da 

cidade ou do campo.  

 Levando em consideração que a ideologia resulta da práxis social, decorrendo 

das condições objetivas da existência dos indivíduos, ela tem como papel impedir que a 

dominação seja percebida em sua realidade concreta126. Partindo do pressuposto de que 

as relações de poder são plurais e não é apenas a classe dominante que exerce influência 

sobre os indivíduos, podemos observar que o Partido Comunista Brasileiro também 

buscava obter essa influência. Em todas as passagens onde falam por Francisco 

Bernardo dos Santos e colocam como dele os seus interesses o partido demonstra, por 

meio da sua imprensa, uma busca por disseminar sua ideologia entre os camponeses, 

disfarçada de ideias que eles mesmos criaram. Desse modo, a dominação passaria 

despercebida e muitos poderiam adotar essas ideias por identificação com alguém mais 

próximo de sua realidade de vida, visto que a imprensa do PCB “quer persuadir os 

leitores a aceitarem seus pareceres sobre a temporalidade histórica, com o argumento 

fascinante de que as mensagens emancipadoras englobam as reivindicações das 

maiorias excluídas”127.  

A imprensa partidária transmite pontos de vista semelhantes a códigos 

de educação política – ou seja, uma vontade privada, autônoma, 

autocentrada. Cabe a ideologia simular o discurso como expressão de 

aspirações coletivas.128 

Sendo assim “não há conhecimento neutro, pois ele sempre traduz a maneira 

como uma classe ordena, justifica e explica a formação social num discurso próprio”129, 

o que contribui para que não seja possível ver os discursos da imprensa comunista como 

sendo imparciais.  

                                                           
126 MORAES, Denis de. O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o realismo socialista no Brasil 

(1947-53). Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994. p. 23. 
127 Idem. p. 55 
128 Idem. p. 53. 
129 Idem. p. 25. 
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 Atentamos ainda para o fato de que a imprensa comunista, apesar de não ser um 

partido político, se comporta como se fosse. É por esse motivo que expressa por meio 

de seus jornais programas ideológicos. O controle das informações baseia-se na “teoria 

sobre os fatos”, onde as operações discursivas são filtradas e reenquadradas em sintonia 

com conveniências particulares130.  

 A autora Bethania Mariani ao trabalhar os discursos jornalísticos-políticos sobre 

o PCB, apesar de tratar especificamente da imprensa de referência, também nos dá 

apontamentos sobre como se constitui o discurso jornalístico no âmbito geral. Vemos 

então que está cada vez mais evidenciado o aspecto de entrelaçamento entre os eventos 

políticos e a notícia, e que a imprensa tanto pode lançar direções de sentidos a partir do 

relato de determinado fato como pode perceber tendências de opiniões e dar-lhes 

visibilidade, tornando-as eventos-notícias131. Desse modo podemos compreender que, 

quanto mais crescia a comoção dos camponeses em torno da morte de Francisco, mais a 

imprensa do PCB procurava divulgar sua história, sempre em conformidade com 

interesses próprios e divulgação de sua ideologia, pois, o “discurso jornalístico contribui 

na constituição do imaginário social e na cristalização da memória do passado132”. 

Infere-se, portanto, não nos é possível saber se as aspirações e anseios que os 

jornais comunistas alegam ser de Francisco Bernardo dos Santos são de fato reais. Nem 

se a história de sua morte, contada com algumas modificações em diferentes 

reportagens, foi retratada corretamente. Mas é possível perceber a nítida manipulação 

em enquadrar uma história particular em interesses gerais do PCB, pois, segundo Dênis 

de Moraes, a mídia comunista não foge a regra das demais mídias: reelabora o mundo 

em razão de imperativos político-ideológicos, códigos de comunicação, normas 

técnicas, circuitos tecnológicos e sinalizações mercadológicas133. 

*** 

 

 

                                                           
130 MORAES, Denis de. O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o realismo socialista no Brasil 

(1947-53). Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994. p. 47.  
131 MARIANI, Bethania. O PCB e a imprensa: Os comunistas no imaginário dos jornais 1922-1989. Rio 

de Janeiro: Editora Revan, 1998. p.59. 
132 Idem. p.61. 
133 MORAES, Denis de. O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o realismo socialista no Brasil 

(1947-53). Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994..p. 50. 
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Capítulo 3 – A criação de mitos e heróis pelo Partido Comunista Brasileiro 

 

3.1 Jorge Amado e o Cavaleiro da Esperança 

Neste terceiro capítulo procuramos identificar porque o PCB buscou transformar 

Francisco Bernardo dos Santos em um herói da luta camponesa. Para tal, analisamos 

também o livro O Cavaleiro da Esperança, escrito em homenagem a Luiz Carlos 

Prestes, grande expoente do Partido Comunista Brasileiro. No livro, o autor Jorge 

Amado “constrói uma narrativa romanceada com o objetivo de disseminar a ideologia 

do Partido Comunista, censurada no período do Estado Novo sob a ditadura de 

Vargas134”. 

Jorge Amado nasceu dia 10 de agosto de 1912, no sul do Estado da Bahia. Era 

filho do fazendeiro de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal Amado. Publicou 

seu primeiro romance, O país do carnaval, em 1931. Formou-se pela Faculdade 

Nacional de Direito, no Rio de Janeiro, em 1935. Foi militante comunista e por isso 

acabou sendo obrigado a exilar-se na Argentina e no Uruguai entre 1941 e 1942, 

período em que fez longa viagem pela América Latina. Voltou ao Brasil em 1944 e em 

1945 foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, na legenda do Partido 

Comunista Brasileiro, tendo sido o deputado federal mais votado do Estado de São 

Paulo. Na sua gestão Jorge Amado foi o autor da lei, ainda hoje em vigor, que assegura 

o direito à liberdade de culto religioso. Em 1947 o PCB foi declarado ilegal e seus 

membros perseguidos e presos. Sendo assim, Jorge Amado teve que se exilar com a 

família na França, onde ficou até 1950. Entre 1950 e 1952, viveu em Praga. De volta ao 

Brasil, afastou-se, em 1955, da militância política, sem, no entanto, deixar os quadros 

do Partido Comunista. Dedicou-se, a partir de então, inteiramente à literatura. Morreu 

em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001135.  

Luiz Carlos Prestes nasceu em Porto Alegre, em 1898. Filho de um oficial do 

Exército, Prestes também seguiu a carreira militar. Nos anos 1920, aproximou-se da 

juventude do Exército que originou o tenentismo, movimento político-militar que se 

desenvolveu entre 1920 e 1935. Em outubro de 1924, já como capitão, levou o Batalhão 

                                                           
134 GONZAGA, Nicola. Por uma (nova) construção biográfica: Luiz Carlos Prestes e(m) Jorge Amado. 

Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Web/x-sihl/media/comunicacao-58.pdf> . 

Acesso em outubro de 2016. p. 3. 
135 Jorge Amado: Biografia. Disponível em: <http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=75>. Acesso em 

outubro de 2016. 
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Ferroviário de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul, a aderir ao levante iniciado meses 

antes em São Paulo136. Os paulistas, impossibilitados de manter o domínio sobre a 

capital do estado, recuaram rumo ao interior, até o oeste do Paraná onde encontraram a 

tropa de Prestes. Decidem então que o combate contra as forças legalistas iria continuar. 

Começava, assim, a marcha que os levaria a cruzar boa parte do interior do Brasil. A 

imprensa batizou o pequeno exército de Coluna Prestes, exaltando a figura do jovem 

capitão, dando-lhe a alcunha que o acompanharia por décadas: Cavaleiro da Esperança. 

Em 1930, Luiz Carlos Prestes divulgou um manifesto declarando sua adesão ao 

marxismo, e em 1931 seguiu para a União Soviética, no intuito de conhecer a “pátria do 

socialismo”. Por sua trajetória de vida, passou a significar um grande trunfo para 

Partido Comunista Brasileiro137. 

A adesão de Prestes significou um grande trunfo para o até então 

pouco expressivo Partido Comunista Brasileiro. O “Cavaleiro da 

Esperança” levou consigo seu prestígio pessoal e o PCB soube 

explorar a imagem popular do líder. Durante décadas ele foi 

homenageado e cultuado, num trabalho cuidadoso do que foi chamado 

de culto da personalidade. A exploração do mito gerava bons 

dividendos políticos. Prestes foi apresentado à nação como a 

encarnação dos ideais revolucionários brasileiros, síntese máxima das 

virtudes e das promessas do comunismo. Sua imagem, estampada em 

flâmulas, selos, pôsteres, jornais, revistas e livros, inspirou poemas, 

canções e narrativas épicas.138 

Em 1942, durante seu exílio na Argentina, Jorge Amado escreve o livro O 

Cavaleiro da Esperança, enquanto Prestes, seu personagem principal, encontrava-se 

preso no Brasil. O livro foi pautado, principalmente, em depoimentos de “camaradas” 

que vivenciaram a Coluna Prestes, todos motivados por uma admiração pelo líder 

comunista139. Para análise do livro não utilizaremos metodologias literárias, antes disso, 

iremos encarar a obra de Jorge Amado como a produção de um homem do Partido 

Comunista Brasileiro, em ressonância com as narrativas feitas sobre Francisco Bernardo 

dos Santos pela imprensa do PCB. 

                                                           
136 O levante, dentro do movimento tenentista, ia contra a chamada República Velha no Brasil e as 

oligarquias rurais. 
137 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O cavaleiro e o mito. Disponível em: 

<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/o-cavaleiro-e-o-mito>. Acesso em outubro de 2016. p. 

1 e 2.  
138 Idem. p. 2.  
139  GONZAGA, Nicola. Por uma (nova) construção biográfica: Luiz Carlos Prestes e(m) Jorge Amado. 

Disponível em: <http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Web/x-sihl/media/comunicacao-58.pdf> . 

Acesso em outubro de 2016. p. 2.  
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Já no início de O Cavaleiro da Esperança, o autor deixa clara sua admiração por 

Prestes e como sua obra será pautada: “Falo dele com admiração, com entusiasmo e 

com fé. Não falaria sobre ele se não o amasse, não confiasse nele. Falo dele como um 

escritor do povo sobre um condutor do povo. Com liberdade e com amor” 140. 

 O primeiro capítulo dedica-se a infância de Luiz Carlos Prestes, ainda no Rio 

Grande do Sul, terra que Jorge Amado considera ser de grande coragem pelos seus 

caudilhos, revoluções e por Anita e Giuseppe Garibaldi141. Nesse ponto vemos que até 

mesmo os pampas são exaltados como berço de grandes heróis e revolucionários. O 

autor destaca ainda o quanto a família de Prestes era pobre, pois, segundo ele, a 

remuneração era baixa para quem seguia a carreira militar. Esse destaque para a 

condição financeira pode demonstrar uma tentativa de aproximação da vida de Prestes 

com a de milhares de trabalhadores brasileiros que se encontravam na linha da pobreza. 

O livro exalta também a mãe de Luiz Carlos Prestes – Leocádia – e compara os dois ao 

próprio povo na sua essência.  

No painel em que se destaca em primeiro plano a figura heroica de 

Luiz Carlos Prestes, Dona Leocádia se levanta como a força que o 

cria, o protege e o sustém. Eu te diria, negra, que por vezes vejo nessa 

anciã a melhor imagem do povo brasileiro. Vê, amiga, é o povo. Igual 

a seu filho. Se o Herói é concebido, criado e alimentado pelo povo, 

sem dúvida nessa Leocádia Prestes, de altíssima presença humana, 

encontramos a transfiguração do povo. 142 

 Ao tratar sobre a Coluna Prestes, acontecimento que dedica a maior parte de seu 

livro, Jorge Amado repete várias vezes que a Coluna atravessou o sertão do Brasil em 

busca de melhores condições de vida para a população brasileira, e que seu líder era 

Luiz Carlos Prestes: O Cavaleiro da Esperança. Aponta também que foi por meio da 

Coluna que Prestes conheceu a realidade do país e desenvolveu a responsabilidade de 

Herói do povo. 

Luiz Carlos Prestes vencera o impaludismo, o sol, as florestas e os 

rios. Vencia os cangaceiros também. Seu nome, como uma chicotada 

na face dos inimigos do povo, ressoava sob os céus do país. Nos lares 

pobres, nas choças, nos mocambos, nas senzalas do país, as mulheres 

de faces cavadas, as crianças doentes, os homens escravizados 

imploravam aos céus, aos seus deuses misturados, brancos, índios, 

                                                           
140 AMADO, Jorge. O Cavaleiro da Esperança. Rio de Janeiro: Record, 1985. p. 18. 
141 Idem. p. 21.  
142 Idem. p. 49.  
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negros, deuses mesclados de religiões e superstições, imploravam pela 

vitória do Cavaleiro da Esperança. 143 

 Vê-se em seguida uma narrativa sobre os anos de exílio de Prestes, exaltando-o 

novamente. O livro conta que na Bolivian’s Company Limited era visto como um pai e 

amigo pelos operários e que os bolivianos o admiravam por seu trabalho e história de 

vida144. Ao narrar sua viagem para a URSS, Jorge Amado compara Prestes a Lênin e diz 

que seus nomes corriam pelo mundo como ventos de esperança145. Enaltece ainda a 

Revolução Russa e como o país se tornou melhor depois do regime socialista, 

explicitando várias ideias que o Partido Comunista Brasileiro tentava disseminar.  

 Ao tratar sobre o regresso de Luiz Carlos Prestes ao Brasil, o autor utiliza ainda 

mais a alcunha de Herói (sempre grafado com letra maiúscula). Ele é, novamente, 

colocado como líder do povo, um defensor das classes trabalhadoras e das pessoas 

humildes. Olga Benário também é citada nessa parte do livro como sendo o primeiro 

amor de Prestes que, antes dos 36 anos, não teve tempo para amar pois havia se ocupado 

procurando caminhos de liberdade e felicidade para seu povo146. A esposa de Prestes 

também recebe o adjetivo de heroína e comparam sua vida com a de Anita Garibaldi 

sendo as duas, na visão de Jorge Amado, mulheres que casaram com homens cuja vida 

pertence à liberdade147, porém, sempre é retratada como passiva diante da luz que 

encobre a figura do marido, sendo dócil e vivendo para fazer carinho e servir Prestes. 

Salienta-se ainda o quanto a simbologia de Anita Garibaldi é utilizada por Jorge Amado, 

seja como a conterrânea revolucionária de Prestes que também carregava seu sangue, ou 

como exemplo de esposa que Olga Benário seguia.  

A última parte de O Cavaleiro da Esperança descreve a prisão de Prestes no 

Brasil. São descritas torturas sofridas por seus companheiros no cárcere, o envio de 

Olga para campos de concentração nazistas e o suplício que o líder do povo brasileiro 

passou nas mãos da polícia. A exaltação de sua figura continua inabalável e o livro 

acaba com um pedido de liberdade para Luiz Carlos Prestes148. 
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147 Idem. p. 242. 
148 Idem. p. 351. 
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 Nesse ponto podemos perceber claramente qual era a intenção de Jorge Amado 

ao escrever sobre Prestes: iniciar uma campanha para libertá-lo da prisão. O autor do 

livro, tendo forte vínculo com o Partido Comunista Brasileiro, toma como missão narrar 

um homem de grandes feitos e índole impecável, também militante do partido. Em sua 

narrativa não se encontram motivos para que Prestes esteja no cárcere, a não ser a tão 

citada tirania do governo.  

O Cavaleiro da Esperança foi traduzido para várias línguas e distribuído em 

diversos países como Alemanha, China, Itália e Holanda. A campanha internacional em 

torno da figura de Prestes pode ter contribuído para sua sobrevivência durante os anos 

de prisão, quando muitos outros militantes comunistas foram assassinados. Com esse 

exemplo é possível visualizar como o PCB utilizou a figura do herói para alcançar o 

apoio da população e divulgar suas ideias. Segundo Rodrigo Patto Sá Motta ao 

apropriar-se do mito do Cavaleiro da Esperança, construído durante a Coluna Prestes, a 

intenção do PCB era conquistar o imaginário popular. Nele, a figura do herói salvador é 

associada à figura do paladino que combatia o mal e defendia as causas justas149.  

 

3.2 – Ressonâncias entre o imaginário construído sobre Prestes e Francisco 

 São visíveis as diferenças nas trajetórias de Luiz Carlos Prestes e Francisco 

Bernardo dos Santos. O primeiro foi conhecido mundialmente como um grande 

expoente do Partido Comunista Brasileiro. Teve poemas em sua homenagem escritos 

por autores nacionais e internacionais, como Mario de Andrade e Pablo Neruda. Em 

contrapartida, o camponês teve sua história relegada ao anonimato, foi mencionado 

pouquíssimas vezes em documentos ou trabalhos históricos. Suas mortes também não 

possuem nada de semelhante. Enquanto Prestes morreu em 1990, por problemas de 

saúde e com o amparo de médicos, Francisco foi brutalmente assassinado em 1950.  

Porém um dos maiores elos que têm em comum é o Partido Comunista 

Brasileiro.Como foi visto anteriormente, os camponeses envolvidos na Guerrilha 

Armada de Porecatu não possuíam ideais comunistas nem haviam se filiado ao PCB, 

                                                           
149MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O cavaleiro e o mito. Disponível em: 

<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/o-cavaleiro-e-o-mito>. Acesso em outubro de 2016. 
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porém, ao passo que aceitaram ajuda do partido em sua luta colocaram-se também 

dentro de suas disputas políticas. Prestes, no entanto, não era apenas um mero filiado ao 

partido. Aparecia como figura de destaque, assinando manifestos, concorrendo à eleição 

de 1945 e dando declarações abertas de suas ideologias.  

 Nesse sentido o PCB não se torna um elo de ligação pela militância política, mas 

sim pela sua busca de transformar o imaginário social e construir figuras heroicas que 

despertassem anseios na população brasileira. Luiz Carlos Prestes era visto como um 

herói dos trabalhadores em âmbito nacional, um defensor das classes menos 

favorecidas. Francisco aparece como um herói de cunho mais local, representando os 

camponeses da região de Porecatu que disputavam a posse de suas terras com os 

grandes latifundiários.  

Tratando propriamente do imaginário social podemos percebemos que a vida 

imaginária é composta por elementos como desejo, mitos, símbolos, ritos, sonho e 

liberdade, que originam a vida real, tornando a realidade algo que pode ser 

objetivado150. Desse modo, construir mitos como o dos heróis contribui para a 

constituição de um imaginário social que exerça sobre nós um fascínio, poder de 

sedução e magia. Também ajuda a construir um meio pelo qual podemos estabelecer 

projetos existenciais futuros151.  

Assim, os símbolos e mitos podem tornar-se receptores das projeções 

dos medos, interesses e aspirações, modelando comportamento, 

condutas e visões de mundo desde que partilhado por pessoas, criando 

uma comunidade de sentido e solidificando uma determinada visão de 

mundo.152 

 O campo do imaginário também pode ser visto como um campo de 

enfrentamento político onde se criam novas identidades coletivas153, a representação 

social possui elementos que ultrapassam o discurso racional, tem um caráter figurativo 

semelhante às religiões154. Sendo o Partido Comunista Brasileiro uma organização 

política que sempre precisou enfrentar o governo podemos esperar que a construção dos 

                                                           
150 ARRUDA, Francimar Duarte. A questão do imaginário: A contribuição de Sartre. Disponível em: 
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seus mitos e heróis, de seu imaginário, tenha objetivos específicos frente às 

perseguições e disputas que sofria.  

Tanto Prestes quanto Francisco aparecem, nas palavras de militantes comunistas, 

como combatentes assíduos do governo, do capitalismo e do imperialismo norte-

americano. No caso de Prestes podemos confirmar sua posição por meio dos manifestos 

que assina ao PCB. Porém, no caso de Francisco Bernardo dos Santos, não é possível 

afirmar que as opiniões publicadas pela imprensa comunista como sendo dele são 

totalmente verdadeiras. Isso se dá pela escassez de fontes e por não ser possível o acesso 

a algum tipo de material onde o próprio camponês expresse suas ideias sem passar pelo 

filtro dos editores do PCB.  

Vê-se ainda que o imaginário envolve representações, e as representações dão 

sentido ao mundo. São construídas a partir do real e introjetadas social e historicamente 

no inconsciente coletivo155.Sendo assim, podemos observar que os mitos e figuras 

heroicizadas criadas pelo Partido Comunista Brasileiro tinham por objetivo introduzir 

certas ideologias na população, com o disfarce da aproximação que figuras carismáticas 

podem despertar.  

Nesse sentido a constituição do imaginário se dá num ciclo – uma pessoa ou um 

grupo de pessoas cria mitos e figuras heroicas, a população que não faz parte desse 

grupo se identifica com as figuras criadas, as figuras criadas disseminam certos ideais e 

anseios, a população toma esses anseios como seus, os anseios beneficiam a visão de 

mundo daqueles que construíram os mitos e heróis.   

Um exemplo mais claro de como se dá essa construção, muitas vezes de maneira 

sutil, é percebido quando analisamos a estratégia do Partido Comunista Brasileiro na 

propagação da figura de Prestes. O partido comemorou, no dia 29 de outubro de 1954, 

30 anos da Coluna Prestes, escolhendo para inicio da epopéia militar o dia do levante do 

Batalhão de Santo Ângelo que tinha Prestes como líder. Essa escolha acaba por relegar 

ao esquecimento outros personagens importantes da Coluna que já estavam em disputas 

                                                           
155 VIGÁRIO, Jacqueline Sirqueira. História e imaginário. Disponível em: 

<https://pos.historia.ufg.br/up/113/o/IISPHist09_JaquelineSgario.pdf>. Acesso em novembro de 2016. p. 
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com o governo antes do levante de Prestes, a exemplo de Miguel Costa e Isidoro 

Lopes156.  

Analisando propriamente os discursos produzidos pela imprensa comunista 

sobre Francisco e a narrativa de Prestes construída por Jorge Amado podemos destacar 

algumas sugestivas aproximações. Na primeira reportagem do jornal Voz Operária que 

trata sobre Francisco Bernardo dos Santos, datada de 25 de março de 1950157, vemos 

que, durante os conflitos de terra no norte do Paraná, o camponês decidiu fugir pelo 

sertão do estado, com o objetivo de chegar ao Rio de Janeiro e procurar providências 

contra os latifundiários que queriam despejar centenas de famílias camponesas de suas 

terras. No livro O Cavaleiro da Esperança também podemos observar o quanto Jorge 

Amado destaca ser importante a viagem de Prestes pelo sertão do Brasil durante a 

Coluna Prestes, em busca de melhores condições de vida para a população. Nesse 

sentido, os dois personagens iniciam sua jornada pelo sertão do país, buscando melhorar 

a vida das famílias mais pobres.  

 Observando atentamente o livro de Jorge Amado podemos destacar várias 

passagens onde o autor exalta o heroísmo de Luiz Carlos Prestes: “Luiz Carlos Prestes, 

Herói e guia do seu povo158”; “que ninguém ouse dizer que o povo do Brasil não ama o 

seu Herói159”; “esquecem que foi o próprio povo, de quem ele é o Herói, que aclamou 

seu nome160”; “aqui ele sofreu pela sua gente, aqui ele nos ensinou uma lição de 

heroísmo161”. No decorrer das páginas não há dúvidas sobre a imagem que Jorge 

Amado constrói de Prestes – herói de índole incorruptível.  

 Nas páginas da imprensa comunista Francisco Bernardo dos Santos também é 

visto como um herói, resguardadas as devidas proporções. Podemos ler as frases: “o 

fuzilamento do herói Francisco Bernardo162”; “filho do herói Francisco Bernardo163”; “o 

heroico camponês Francisco Bernardo foi trucidado pela polícia164”. Mesmo num culto 

                                                           
156 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O cavaleiro e o mito. Disponível em: 

<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/retrato/o-cavaleiro-e-o-mito>. Acesso em outubro de 2016. 

p.2. 
157“Grilo” e banditismo no norte do Paraná. Voz Operária, Rio de Janeiro, 25 mar. 1950. 
158 AMADO, Jorge. O Cavaleiro da Esperança. Rio de Janeiro: Record, 1985. p. 231. 
159 Idem. p. 237. 
160 Idem. p. 265. 
161 Idem. p. 294.  
162 De armas na mão defendem suas terras e suas vidas. Voz Operária, Rio de Janeiro, 28 out. 1950. 
163 “Foi a polícia que matou meu pai!”. Imprensa Popular, Rio de Janeiro, 31 maio. 1951.  
164 Ibidem.  
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menor a sua personalidade o PCB também tratou de formular em torno de Francisco a 

figura do herói do povo, nesse caso especificamente, herói dos camponeses.  

 Outra questão presente nas duas figuras é a liderança. Prestes é visto como um 

líder dos trabalhadores brasileiros e Francisco como um líder dos camponeses no norte 

de Paraná. A liderança coloca os dois personagens em destaque e a narrativa desenvolve 

um novo rumo para suas histórias.  

 Observa-se que mesmo as figuras de Prestes e Francisco tendo trajetórias de 

vida, anseios e disputas diferentes podem ser analisadas de maneira muito semelhante se 

observarmos a ótica do Partido Comunista Brasileiro sobre os personagens, juntamente 

com seus interesses por traz das narrativas.   

 

3.3 – A função do herói para o Partido Comunista Brasileiro 

 Por meio dos estudos de Dênis de Moraes é possível compreender que um dos 

pontos de sustentação do marxismo-leninismo-stalinismo foi o fascínio pelos líderes. A 

imprensa comunista se ocupou da difusão sincopada do culto à personalidade de Stalin 

e, no caso brasileiro, de Luiz Carlos Prestes165.  

 Vê-se então que a afinidade ou solidariedade entre membros de um determinado 

grupo cria mecanismos de identificação entre os mesmos. Um desses mecanismos – a 

construção de heróis – carrega consigo um caráter afetivo que se coloca como 

determinante para a permanência de objetivos comuns. Nesse sentido o vínculo de 

solidariedade favorece a projeção do líder como elemento de união. Quem observa o 

líder constrói uma satisfação narcísica reprimida, contemplam aquilo que ambicionam 

ter em si mesmos166.  

Sendo assim, a identificação ilusória com o líder ou herói precisa ser 

confirmada repetidamente. A redundância se torna necessária para um sistema que 

pretende estabilizar o controle do discurso, e essa fórmula acaba por incutir nos 

governados respeito pelos legatários da certeza revolucionária167. Contempla-se então 

                                                           
165 MORAES, Denis de. O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o realismo socialista no Brasil 

(1947-53). Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1994. p. 96. 
166 Idem. p. 97.  
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que o herói é, ao mesmo tempo, um e muitos. É na pluralidade entendida como um 

caráter público que o herói se realiza, sendo resultado de um “clima” da época. É na 

figura do herói que o ator social migra de seu egoísmo natural para o interesse comum e 

impessoal168. 

Outro aspecto que precisamos nos atentar a respeito da figura de líderes e 

heróis é o de que se beneficiam da tradição política do patriarcalismo. O pai, que tende a 

aparecer como figura central na socialização ocidental, simboliza o agente de um 

sistema de trocas, regras e relacionamentos. Sendo assim, o indivíduo desloca para o 

líder uma grande carga afetiva, que, apesar de reconhecer sua autoridade como esfera de 

repressão também encontra nele proteção e satisfação de suas necessidades169. Salienta-

se ainda que, na construção de heróis, qualquer traço negativo do indivíduo heroicizado 

se torna insignificante e destaca-se apenas sua hércula missão de militante e ativista.  

Se pensarmos na produção dos periódicos do Partido Comunista Brasileiro, em 

torno das figuras de Stalin e Prestes, observa-se que o fascínio pelo líder se deu por 

meio da propagação de modelos míticos capazes de despertar desejos, fantasias e 

adesões automáticas. Por esse motivo destaca-se o quanto era importante construir um 

líder local para a Guerrilha Armada de Porecatu: os camponeses, que não se viam como 

comunistas, necessitavam de um símbolo mais próximo, um indivíduo que espelhasse 

suas próprias vidas e os instigassem se unir em torno de uma causa. Porém, é nítido o 

quanto o Partido Comunista Brasileiro aproveita-se da história de Francisco Bernardo 

dos Santos para, além de aglutinar os camponeses em torno de sua luta pela posse de 

terra, disseminar suas ideologias e visão de mundo.  

Os comunistas brasileiros lançaram mão de diversos jornais, visando 

dar a sua interpretação dos acontecimentos, apresentar suas propostas 

políticas para a sociedade e, com isso, no seu entender, apontar o 

melhor caminho a ser tomado pela população brasileira. Vale lembrar 

que com isso, possibilitavam também a construção de interesses 

comuns. Identificando-se com os trabalhadores e falando em seu 

nome, procuraram criar uma comunidade de interesses entre eles e o 

partido, visando fazê-los crer que as propostas apresentadas pelos seus 

programas políticos eram as suas legítimas e verdadeiras bandeiras. 170 
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Clio. Pet História UFPR, 2010. p. 101. 
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Infere-se, portanto, que quando os heróis que nos são colocados se apresentam 

com determinadas ideologias – no caso dos heróis criados pelo PCB a ideologia 

comunista – ajudam também a criar mecanismos para que busquemos os mesmos 

objetivos. É, de certa forma, uma estratégia onde os verdadeiros “criadores” das 

ideologias são mascarados, o que beneficia a aproximação de outros segmentos sociais 

para seu lado na disputa política. 

*** 
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Considerações Finais 

 Na elaboração deste trabalho pudemos compreender na prática como a história 

vista de baixo traz uma nova visão sobre os acontecimentos de determinados períodos. 

Tratando especificamente da Revolta de Porecatu, vê-se que ao analisar um camponês 

“comum” várias “verdades” sobre os conflitos são postas a prova. Exemplo disso é a 

(não) militância dos próprios camponeses que, num contexto de Guerra Fria, são 

duramente reprimidos por se colocarem ao lado de um partido com ideologias 

comunistas. 

 O intuito do trabalho não é o de afirmar que Francisco foi assassinado apenas 

pelo envolvimento do PCB nos conflitos e por suas disputas com o governo. Porém, é 

possível perceber o quanto a repressão aos camponeses se acentua após a chegada do 

partido na região. Francisco morreu em 1950, no auge da Guerrilha Armada de 

Porecatu, e até então nunca havia sido citado pela imprensa como um camponês 

combativo.  

 Após sua morte e a comoção que gerou entre os posseiros sua figura passou a ser 

exaltada, Francisco Bernardo dos Santos sai da categoria de um simples camponês para 

se tornar um herói, um líder. Suas ideias, difundidas pela imprensa comunista, 

assemelhavam-se aos manifestos e declarações do PCB. Por esse motivo podemos 

inferir que o partido utilizou-se de sua figura com o intuito de se aproximar dos 

camponeses e das demais classes trabalhadoras, as quais afirmava ser um porta-voz.  

 Atenta-se ainda para a importância da figura do herói. Seria ele não apenas um 

indivíduo comum, mas alguém capaz de aglutinar a população e incutir nas pessoas seus 

ideais. Desse modo, quando percebemos que depois da morte de Francisco sua trajetória 

é narrada de maneira cada vez mais romantizada podemos perceber que o PCB não 

constrói narrativas imparciais sobre o camponês – buscava por meio de sua figura 

atingir interesses e anseios próprios.  

*** 
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