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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico visa analisar as condições e possibilidades do refúgio de 

operários argentinos no Brasil entre os anos de 1977 e 1979, período que contempla as ditaduras 

militares argentina (1976-1983) e brasileira (1964-1985). A fonte histórica estudada foi o 

conjunto de ofícios e fichas do ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

refugiados - que informavam ao governo a atribuição do status de refugiado à argentinos e 

informações referentes à essas pessoas; e os relatórios do “grupo de trabalho informal” formado 

por Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça (MJ), Serviço Nacional de Informações 

(SNI), Conselho de Segurança Nacional (CSN), Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), 

Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) e Centro de Informações do 

Exército (CIE), que discutiam sobre a entrada desses refugiados. Foi feita a comparação dos 

dados produzidos pela CONADEP (Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas), de 

que 30% das pessoas mortas e desaparecidas na última ditadura militar argentina eram de 

obreros, com os dados obtidos pela análise quantitativa das fichas de dados pessoas dos 

refugiados, segundo os quais menos de 9% dos refugiados eram operários. Através da análise da 

historiografia relacionada às ditaduras militares argentina e brasileira e, principalmente, referente 

às experiências da classe operária argentina, buscou-se compreender às possibilidades e 

dificuldades específicas ao operariado para a busca do refúgio em um país que também passava 

por um período ditatorial. 

 

Palavras-chave: Ditaduras Latino-Americanas; Refúgio; Classe operária argentina 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo monográfico visa analisar las condiciones y posibilidades del refugio de 

obreros argentinos en Brasil entre los años de 1977 y 1979, periodo que contempla las dictaduras 

militares argentina (1976-1983) y brasileña (1964-1985). La fonte histórica estudiada fue el 

conjunto de oficios y fichas de ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados - que informaban al gobierno la atribución del status de refugiado a argentinos y 

informaciones referentes a estas personas; y los relatórios del “grupo de trabajo informal” 

formada por Ministérios de las Relaciones Exteriores e de la Justiça (MJ), Servicio Nacional de 

Informaciones (SNI), Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Centro de Informaciones de 

Marinha (CENIMAR), Centro de Informaciones de Seguridad de Aeronáutica (CISA) e Centro 

de Informaciones del Ejército (CIE), que discutían sobre la entrada de estos refugiados. Fue feita 

la comparación de los datos producidos por CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición 

de Personas), de que 30% de las personas muertas y desaparecidas en la última dictadura militar 

argentina eran de obreros, con los dados obtidos por la análise cuantitativa de las fichas de datos 

personales de refugiados, segundo los cuales menos de 9% de refugiados eran obreros. A través 

del análisis de la historiografía relacionada a las dictaduras militares argentina y brasileña y, 

principalmente, sobre las experiencias específicas a clase obrera para la busca de refugio en un 

país que también pasaba por un periodo dictatorial. 

 

Palabras clave: Dictaduras Latinoamericanas; Refugio; Clase obrera argentina 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de monografia pretende abordar e analisar as condições para o refúgio 

de operários argentinos que, saindo da ditadura de seu país, vinham para o Brasil entre os anos de 

1977 e 1979. O interesse pelo tema surgiu do contato com a fonte na disciplina de Laboratório de 

Pesquisa e Ensino de História da América durante o curso, na qual foi feita uma análise 

quantitativa dos refugiados argentinos que chegaram ao Brasil e sua distribuição sócio-

profissional. Apesar da classe operária ter sido uma das mais afetadas pelo terrorismo de Estado, 

com grande número de mortos e desaparecidos, eram a minoria entre os que vieram para o Brasil, 

menos de 9%. 

 A fonte analisada é o conjunto de documentos produzidos pelo governo brasileiro e pelo 

ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) entre os anos de 1977 e 1979, 

em relação à entrada no território brasileiro de pessoas argentinas que vinham refugiar-se da 

ditadura no Brasil. Os documentos dividem-se em dois tipos: relatórios desenvolvidos por órgãos 

de inteligência do governo brasileiro sobre a entrada de “subversivos” argentinos e de outros 

países sul-americanos no Brasil; e fichas com os dados desses refugiados feitas pela ACNUR a 

pedido no governo brasileiro, juntamente com ofícios informando a concessão do status de 

refugiado e, se fosse o caso, sobre sua saída para exílio em outros países. 

 A análise sobre o tema iniciou-se a partir da contextualização das ditaduras de Brasil e 

Argentina, em especial entre os anos de 77 e 79, período que a fonte histórica escolhida abrange. 

 A Argentina teve sua história no século XX permeada por governos militares, sendo eles 

implantados por golpe ou por fraudes eleitorais, tornando as Forças Armadas argentinas um ator 

de importância central na política nacional. Entre 1930 e 1966 os militares governaram o país em 

cinco momentos, sempre com o objetivo de manutenção do status quo e controle social. Já em 

1976, como ressaltam Novaro e Palermo:  

 

El golpe de 1976 no es simplemente un eslabón más en la cadena de intervenciones militares que se inició 

en 1930. La crisis inédita que lo enmarcó dio paso a un régimen mesiánico inédito que pretendió producir 

cambios irreversibles en la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura 

social, partidaria y gremial, actuando de cara a una sociedad que, a diferencia de episodios anteriores, se 

presentó debilitada y desarticulada, cuando inauguró un tiempo que, más que nada por su enorme fuerza 

destructiva, y a pesar del fracaso de buena parte de las “tareas programáticas” que el régimen se 

autoasignó, transformaría de raíz la sociedad, el Estado y la política en la Argentina. Los militares que 

encabezaron la dictadura sin duda más sangrienta de la historia de este país y de toda la región lograrían, 
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de este modo, su objetivo de poner fin a una época. Aun cuando demostrarían ser absolutamente incapaces 

de fundar una nueva.
1 

  

O golpe de 76, que deu início ao Processo de Reorganización Nacional, estruturou-se a 

partir do consenso entre às Forças Armadas que não havia sido conseguido anteriormente, 

estando consolidado por esse apoio interno. Além disso, as constantes incursões dos militares já 

davam garantias de força política que tinham. 

A sociedade vivia um momento de grave crise econômica e social, que passava pela crise 

política do governo de Isabel Perón, iniciada ainda durante a presidência de Juan Domingo Perón. 

As divisões da base peronista, como a expulsão dos Montoneros do movimento, os constantes 

protestos, a escalada de violência, colocava para a sociedade a “necessidade” de um governo que 

pudesse estabelecer um “controle” maior. Sendo assim, a retirada de Isabel Perón da presidência 

e o golpe de 76 foram amplamente apoiados por setores da sociedade civil, como o empresariado, 

as classes alta e média urbanas, a Igreja Católica. O governo militar tinha, desta forma, respaldo 

para a sua “luta contra a subversão”. 

A violência que seria executada pelo Estado entre os anos de 76 e 83 foi iniciada antes 

mesmo do golpe, ainda durante o governo Perón. Grupos paramilitares agiam com o apoio do 

governo, em especial do ministro Lopez Rega, responsável pelo Ministério de Bem Estar Social. 

A Triple A,ou Alianza Anticomunista Argentina, foi um dos grupos que mais assassinou e 

desapareceu com pessoas nos anos anteriores ao Processo, tendo participação nos números de 

mais de 900 mortos entre os anos de 1973 e 1976. 

Auxiliados pela ação desses grupos de extermínio, no ano de 1975 por decreto
2
 “del poder 

ejecutivo se dio la orden de aniquilar a la guerrilla, a través del Operativo Independencia se 

inició en Tucumán una politica institucional de desaparición de personas”
3
. A ação de 

assassinato de opositores passa a ser legal e operacionalizada pelas forças militares.  

Se o assassinato e o desaparecimento até 1976 eram uma parte da máquina repressiva, 

passam a ser o principal meio de combate à subversão. Como ressalta Calveiro que: 

                                                
1
 NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. La Dictadura Militar 1976-1983. Del golpe de estado a la 

restauración democrática. Buenos Aires: Paidós, 2006. p.19   
2
 Segundo o Decreto n° 261/75, o “comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que 

sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la 

provincia de TUCUMAN’. O decreto autoriza o aniquilamento de “subversivos” como forma de controle e ação 

governamental. 
3
 CALVEIRO, Pilar. Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: Colihue, 

2006. p.26. 
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la desaparición y el campo de concentración-exterminio dejaron de ser una de las formas de la represión 

para convertirse en la modalidad represiva del poder. Desde entonces, el eje de la actividad represiva dejó 

de girar alrededor de las cárceles para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de 

personas, que se montó desde y dentro de las Fuerzas Armadas.
4
 

 

A estimativa de mortos e desaparecidos durante a última ditadura militar argentina é de 

30.000 pessoas
5
. 

 Enquanto a Argentina passava pelo processo de aumento da violência e perseguição à 

oposição, o Brasil em 1977 encontrava-se em um contexto de aparente diminuição da pressão e 

da violência de Estado. Como afirma Napolitano, a “opção policial em moldes semiclandestinos e 

ilegais atingiu seu ápice no combate à guerrilha, mas começou a ser desmontado a partir de 1976, 

pois seu custo político era grande para o projeto de “normalização política” e institucionalização 

do “modelo político”
6
. 

 A relativa abertura política e a diminuição nos níveis de violência estatal no Brasil 

motivaram a utilização do país como rota de saída de pessoas tanto da Argentina quanto de outras 

ditaduras sul-americanas rumo ao exílio. A entrada de refugiados criou preocupação no governo 

brasileiro, principalmente quanto à “subversivos” argentinos vindos da ditadura vizinha. Isso 

porque, apesar dos esforços para demonstrar menor repressão política, os órgãos de inteligência 

do governo continuam trabalhando contra a “subversão” constantemente.  

A primeira parte da fonte mostra a atuação do “grupo de trabalho informal” formado por 

Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça (MJ), Serviço Nacional de Informações (SNI), 

Conselho de Segurança Nacional (CSN), Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), 

Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) e Centro de Informações do 

Exército (CIE). O relatório ressalta a entrada de grande número de argentinos que chegavam ao 

Brasil sob o status de refugiado dado pela ONU e discute de que forma o governo brasileiro 

deveria lidar com a situação. 

Apesar de não reconhecê-los como refugiados7, o governo que passa pelo início da 

abertura política não queria entrar em conflito com a ONU e com o ACNUR, por isso acabou 

                                                
4
CALVEIRO, Pilar. Op. cit., p.27. 

5
 Dados do relatório Nunca Más, produzido pela CONADEP - Comisión Nacional sobre la Desaparición de 

Personas - entre os anos de 1974 e 1983. 
6
 NAPOLITANO, Marcos.1964 : História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo : Contexto, 2014. p.108. 

7
 O governo brasileiro interpretava a Convenção de 51 e o Protocolo de 67 com a reserva geográfica do artigo 1°, 

que garantia à pessoas vindas da Europa a possibilidade de requerer o status de refugiados aos países signatários. A 

reserva geográfica foi mantida pelo Brasil até o ano de 1989. 
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cedendo em relação ser “passagem” para o exílio desses refugiados. Entretanto, fica clara a 

posição do Brasil de dificultar a entrada e permanência dessas pessoas em seu território: “a ação 

mais apta para resguardar a segurança interna (...) assentada em duas premissas maiores: a) a de 

exercer o máximo de pressão para a partida dos indivíduos em questão, e b) a de exercer o 

máximo de vigilância durante sua permanência no Brasil.”
8
 

A linguagem impressa no documento pelo “grupo de trabalho informal”, demonstra que 

os refugiados eram vistos, enquanto grupo, como possíveis “subversivos”, “terroristas” que 

deviam ser controlado e vigiados assim como os grupos “subversivos” brasileiros. A aparente 

abertura pode ser questionada pela contínua tentativa de controlar grupos sociais em suas 

atividades políticas, ou não, já que os serviços de inteligência não sabiam dizer ao certo se os 

refugiados argentinos eram ou não atuantes politicamente na Argentina. 

Após a análise dos quadros gerais de Brasil e Argentina e da recepção brasileira aos 

refugiados argentinos, a observação volta-se para o grupo dos obreros, ou operários. Segundo a 

documentação produzida pela CONADEP, eles foram cerca de 30% dos mortos e desaparecidos 

no último governo militar argentino. Apesar disso, a análise da documentação nos mostra que 

menos de 9% dos refugiados declaram-se como operários ou com funções similares.  

As fichas cadastrais que os refugiados preenchiam quando pediam o status de refugiados 

para o ACNUR foram uma imposição do governo brasileiro, que pretendia ter mais informações 

sobre aqueles que chegam no país. Entre os anos de 1977 e 1979, período abrangido pela 

documentação, 777 argentinos entraram no Brasil enquanto refugiados. Dentre esses, 334 pessoas 

têm suas profissões listadas e apenas 29 declararam-se como operários. 

Para a análise dos números que a fonte explicita, é necessário estudar as peculiaridades da 

classe operária argentina. A formação da classe inicia-se, assim como em diversos países latino-

americanos, nos fim do século XIX e início do XX. As influências da imigração européia trazem 

para essa classe em formação ideias do comunismo, socialismo, anarquismo e 

anarcossindicalismo. A partir dos anos 20 e 30, ocorre a diminuição da entrada de imigrantes 

europeus e o operariado passa a ser majoritariamente argentino, com os fluxos migratórios 

internos para as cidades maiores e mais industrializadas. 

                                                
8
 BRASIL. Arquivo Nacional – Documentos do Executivo e do Legislativo. Classificação 

BR.RJANRIO_TT_O_AVU_005, p. 21. 
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A repressão às suas ações foi uma constante nessa primeira metade do século XX. Os 

golpes militares e fraudes eleitorais visando a manutenção do status quo faziam com que as ações 

das organizações fossem locais e com pouco poder negociação. 

Foi a partir da entrada de Perón no governo que a classe operária e trabalhadora passa a 

ser um importante ator político na Argentina. James afirma que ocorre “a los trabajadores en un 

reconocimiento de la clase trabajadora como fuerza social propiamente dicha, que solicitaba 

reconocimiento y representación como tal en la vida política de la nación.”
9
 

Os sindicatos crescem em número, em porcentagem e em importância política desde 1946 

até a última ditadura argentina, passando a ser vistos como ameaça pelo governo.  

O governo militar de 76 adotou duas frentes de combate ao operariado: através de 

intervenção “legal” nos sindicatos, substituindo lideranças e retirando autorizações de 

funcionamento, modificando a legislação trabalhista e retirando direitos conquistados; e pela 

prática o terrorismo de Estado, com mortes, desaparecimentos, tortura e sequestro de grande 

número de trabalhadores. Como explicita Pozzi: 

 

Es así como a través de 1976 y 1977 se ejecutam una serie de medidas y “actos de servicio” que 

significaron la desaparición o muerte de numerosos delegados y activistas sindicales, la detención de 

dirigentes, la detención de dirigentes, la ocupación de los lugares de trabajo por efectivos armados y una ola 

de terror destinada fundamentalmente a allanar el camino para la transformación del movimiento obrero 

organizado. Al mismo tiempo se intervinieron la CGT y los principales gremios del país que nucleaban al 

75% de los trabajadores sindicalizados.
10

 

 

 Apesar de fragilizada e reprimida, a classe operária permaneceu ativa durante todo o 

Processo. Por isso, também, foram os maiores alvos da repressão, que não visou apenas os líderes 

sindicais e de outras organizações, mas que abrangeu toda a classe. O obrero passou a ser visto 

pelo Estado como um possível “subversivo” e, por isso, como um alvo da repressão. 

 O sequestro, assassinato e desaparecimento de operários não voltava-se apenas para 

aqueles que eram líderes sindicais ou participavam de movimentos sociais. As ações militares 

aconteciam dentro das próprias empresas, como “en la Ford de General Pacheco, donde se 

instaló un centro de detención y tortura, y la planta permaneció ocupada por fuerzas militares 

durante meses.”
11

 

                                                
9
 JAMES, Daniel. Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976. Buenos 

Aires, Ed. Sudameticana, 2006. p.32 
10

 POZZI, Pablo. Oposicion obrera a la dictadura. Buenos Aires: Editorial Contrapunto, 1988, p. 146 
11

 NOVARO; PALERMO. Op. cit., p. 115. 
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 A perseguição à classe operária acabou por torná-la a maior vítima do terrorismo de 

Estado argentino, o que não se refletiu nos números de refugiados e exilados. Se eram 30% dos 

desaparecidos, foram menos de 9% dos que entraram no Brasil por intermédio do ACNUR. 

 O refúgio pode ser observado de duas formas:  

 

(...) por un lado, una de las formas que asumió la política represiva (que consitió en forzar a miles de 

“disidentes” a abandonar el país, su trabajo y su espacio de militancia en muchos casos así como sus lazos 

sociales de pertenencia e identidad), y la vez una de las estrategias con las que miles de personas evitaron 

la cárcel, la desaparición, la tortura y la muerte, que podrian haberles ocurrido de haberse quedado. AL 

mismo tiempo, el exilio se convirtió, en muchos casos, en una instancia de resistenci a la dictadura, que 

plasmó en acciones de denuncia y solidaridad.
12

 

  

A possibilidade de refúgio ficava restrita não só pelo repressão imposta pela ditadura, mas 

também pelas possibilidades econômicas e sociais dos indivíduos. A maior parte do operariado 

argentino não tinha recursos financeiros para deixar o país junto com suas famílias para iniciar 

uma nova vida em outro país com o qual não possuía ligação. 

Além da dificuldade financeira, outra questão era o “capital social”. A comparação entre 

as possibilidades de ir ao exílio entre pessoas da classe média e do operariado não restringe-se 

somente à questão financeira, mas também pela “disponibilidad de contactos previos con el 

exterior, alguna red de contención en países de acogida y una formación previa”
13

.  

Outra questão é a  coesão interna à classe operária e o sentimento de “abandono” da luta e 

de seus companheiros ao optar pelo refúgio. Muitos dos trabalhadores que não foram presos não 

viam a saída do país como uma opção, pelo fato de deixar seus companheiros de classe e luta à 

mercê do Estado terrorista sem permanecer ao seu lado para resistir. A solidariedade é 

característica importante do operariado enquanto classe. 

Já os operários sequestrados e presos pela ditadura tinha uma possibilidade jurídica, assim 

como os presos de outras classe sociais, o derecho de opción. O ordenamento jurídico argentino 

garantia aos presos políticos a possibilidade de requerer sua saída para outro país que 

concordasse em recebê-lo. No entanto, tratando-se de um regime que utilizava-se de práticas 

ilegais para extermínio da oposição, apenas uma parte muito pequena das pessoas conseguiu ter 

esse direito garantido, isso porque a “discrecionalidad gubernamental reguló el otorgamiento de 

                                                
12

 BASUALDO, Victoria. Una aproximación al exilio obrero y sindical, 1976-1983. Buenos Aires, 2006., p. 2. 
13

 Idem, p. 23 
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las autorizaciones para salir del país mediante la llamada “opción”
14

. A saída por esse artifício 

legal acabava ficando restrita, novamente, àqueles que possuiam certo “capital social”. 

A compreensão da dinâmica do operariado, enquanto classe e enquanto indivíduos, 

através das fontes e da historiografia, nos aproxima das possibilidades e impossibilidades que o 

contexto apresentava para seu refúgio. 
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 PISARELLO, Virginia. Los presos políticos de la última dictadura y la opción del exilio. El caso de la cárcel de 

Coronda. In.: JENSEN, S.; LASTRA, S. (ed.). Exilios: Militancia y represión. Nuevas fuentes y nuevos 

abordajes de los destierros de la Argentina de los años setenta. La Plata : Edulp, 2014, p. 297. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

1.1. Militarismo argentino no século XX e o contexto pré 1976 

 

 Os governos militares foram marca do século XX na América Latina, “em 1954, de vinte 

países latino-americanos, treze eram governados por militares. Em 1980, dois terços da 

população total da América considerada latina viviam em países de regimes militares ou sob 

domínio militar.”
15

 Mais do que ruptura, a subida dos militares ao poder em diversos dos países 

americanos, era parte da presença constante dessa classe na política local. 

 Alain Rouquié
16

 distingue três tipos diferentes de militarismo e de dominação do poder 

militar na América Latina. A primeira, o militarismo catastrófico, no qual a ordem constitucional 

era respeitada até a fundação de um estado contrarrevolucionário pelos militares, como no Chile e 

Uruguai. A segunda com as revoluções reformistas e nacionalistas, sem participação da 

população mas com certo caráter populista, como na Bolívia e Panamá. E por fim, o controle 

permanente pelos militares, mesmo que não exercendo mandatos, mas nos quais tornou-se regra a 

interrupção da constitucionalidade. 

 Essa última forma de militarismo seria a que deu-se no Brasil e na Argentina, como 

principais exemplos do permanente controle e tutela das Forças Armadas na política.  

 A presença militar na política argentina foi uma constante em todo o século XX. A 

tomada de poder pelos militares em 1976 na Argentina não pode ser vista como uma ruptura na 

medida em desde 1930 há o revezamento de governos impostos pelos militares ou por influência 

destes. Entre os presidentes eleitos durante o período, somente dois concluíram seus mandatos, 

ambos militares que não teriam sido eleitos sem intervenções anteriores das forças armadas. 

 As interrupções políticas dos anos de 1930, 1943, 1955, 1962 e 1966 foram feitas para a 

manutenção do status quo, retirando do poder posições que iam contra as elites políticas e 

econômicas da Argentina. Como exposto por Alain Rouquié, “os radicais são vítimas de 

proscrições ou da fraude eleitoral de 1930 a 1943, o peronismo, majoritário em 1946 e em 1951 

nas eleições presidenciais, também é proscrito a partir do golpe de Estado “liberador” de 

                                                
15

 ROUQUIÉ, Alain. O Estado Militar na América Latina. São Paulo: Editora Alfa-Omega. 1984. p.XIV. 
16

 ROUQUIÉ, Alain. Los militares en la política latinoamericana desde 1930. In: BETHELL, L. (Org.). Historia de 

América Latina. 12. Política y sociedad desde 1930. Barcelona: CRÍTICA, 1990. 
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1955.(...) E os sucessivos golpes de Estado (1962 e 1966), sempre têm como causa, entre outras 

razões, a vontade militar de barrar a estrada do poder à “populaça” justicialista.”
17

 

Entretanto, Novaro e Palermo ressaltam que há diferenças primordiais da tutela militar 

anterior para o golpe de 1976. As características dessa nova tomada de poder pelos militares teria 

um contexto bem específico em relação às outras vezes. 

 

El golpe de 1976 no es simplemente un eslabón más en la cadena de intervenciones militares que se inició 

en 1930. La crisis inédita que lo enmarcó dio paso a un régimen mesiánico inédito que pretendió producir 

cambios irreversibles en la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura 

social, partidaria y gremial, actuando de cara a una sociedad que, a diferencia de episodios anteriores, se 

presentó debilitada y desarticulada, cuando inauguró un tiempo que, más que nada por su enorme fuerza 

destructiva, y a pesar del fracaso de buena parte de las “tareas programáticas” que el régimen se 

autoasignó, transformaría de raíz la sociedad, el Estado y la política en la Argentina. Los militares que 

encabezaron la dictadura sin duda más sangrienta de la historia de este país y de toda la región lograrían, 

de este modo, su objetivo de poner fin a una época. Aun cuando demostrarían ser absolutamente incapaces 

de fundar una nueva.
18

 

  

Contexto econômico e político diversos, consenso interno entre as Forças Armadas, apoio 

da sociedade civil, essas são as principais diferenças entre 1976 e as outras tomadas de poder 

pelos militares. Enquanto anteriormente foi necessário fraudar eleições, lidar com críticas e 

resistência de grande parte da população. Apesar dessas questões não se aproximarem das 

subidas dos militares ao poder anteriores, não pode-se deixar de constatar que a tutela quase 

permanente deste setor na política do século XX é que vai originar o novo golpe. Sem a constante 

presença das Forças Armadas entre os atores políticos, nem interna nem externamente eles seriam 

vistos como possíveis “salvadores” da sociedade argentina. 

A crise pela qual a Argentina passava englobava os aspectos político, econômico e social. 

A questão política poderia ser encarada como o principal problema e suas indefinições 

acarretavam as demais questões.  

Isabel Perón assumiu a presidência em 1974 após a morte de seu marido e líder político 

Juan Domingo Perón. Herdou uma economia em crise com uma inflação aumentava, a crise do 

petróleo de 1973 que desequilibrava a balança comercial e o pacto social
19

 que poucos pareciam 
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 ROUQUIÉ, Alain. O Estado Militar na América Latina. São Paulo: Editora Alfa-Omega. 1984. p.322. 
18

 NOVARO, Marcos; PALERMO, Vicente. La Dictadura Militar 1976-1983. Del golpe de estado a la 

restauración democrática. Buenos Aires: Paidós, 2006. p.19   
19

 Segundo Boris Fausto e Fernando…. o Pacto Social estabelecido por Perón em conjunto com a CGE 

(Confederação Geral Econômica) e a CGT (Confederação Geral do Trabalho) previa o congelamento de preços, o 

aumento de salários e a suspensão de convenções coletivas por dois anos. Buscava conciliar os interesses das classes 

trabalhadora e empresária, mas com o aumento da crise econômica, guiada pela crise do petróleo, tanto a CGT 
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dispostos a cumprir. As mudanças de ministros e estratégias para conter a crise acabaram por 

mostrar-se ineficazes. 

Em relação à legitimidade de seu governo, apesar de ter sua imagem ligada a Perón, não 

conseguiu estabelecer-se enquanto sua “herdeira”. A crise econômica aprofundava-se e o governo 

de Isabel estipulava medidas conservadoras que vinham a desagradar tanto o empresariado 

quanto aos trabalhadores.  

Perón já vinha encontrando dificuldades para lidar com os diversos setores que se auto 

intitulavam peronistas, que iam de espectros da direita até umas esquerda revolucionária. Após 

sua morte, somando-se à política conservadora imposta por Isabel, essas classes passaram a fazer 

oposição contra o governo. 

 

Así se produce un hecho inédito: los trabajadores, mayoritariamente peronistas, enfrentan a un 

gobierno de origen peronista. Las predicciones de Cooke se cumplíam: “Cuando Perón no esté, ¿qué 

significará ser peronista?”. Razoablemente, había previsto Cooke que a amplitud ideológica – arma a la 

cual apelaba el líder para mantener la cohesión del movimiento – produciría, después de su muerte, 

“peronismos” de diverso contenido ideológico cuyo enfrentamiento sería inevitable, aunque empleasen 

idénticos nombres y banderas.
20

 

 

 A oposição destes grupos peronistas ao governo passa a ficar cada vez mais intensa, com 

o retorno de ações de guerrilha, de organizações como os Montoneros e o ERP (Ejército 

Revolucionario del Pueblo)
21

. O crescimento da violência não tinha origem apenas na sociedade, 

mas também por parte do Estado, como será abordado posteriormente. 

 As condições determinaram não o golpe militar em si, mas o apoio interno e externo dado 

aos militares no “Processo de Reorganização Nacional”.  

1.2. As ditaduras brasileira e argentina 

 

O “Processo de Reorganização Nacional” como citado anteriormente, inicia-se em 1976, 

enquanto a Ditadura Civil-Militar brasileira teve seu início em 1964. Apesar da proximidade 

geográfica e temporal, as duas ditaduras têm características diferentes. 

                                                                                                                                                        
quanto a CGE passaram a discordar das medidas impostas pelo Pacto Social, pressionando por melhorias para suas 

classes respectivamente.(FAUSTO, B.; DEVOTO, F. Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada 

(1850-2002). São Paulo: Ed. 34, 2004. p.410-412). 
20

 GALASSO, Norberto. Historia de la Argentina. Tomo 2. p. 499 
21

 Organizações de esquerda que passam a ser clandestinas ainda durante o governo de Perón, apesar de considerar-

se peronistas. Atuaram como guerrilhas urbanas contra o governo de Isabel Perón e contra a Ditadura militar a partir 

de 1976. 
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A violência de Estado que foi vista na Argentina teve diferenças significativas em relação 

a do Brasil. O aparato de luta contra a subversão e contra a oposição começou antes mesmo do 

golpe em 1976. Desde 74 estavam em ação um grupos paramilitares como a Alianza 

Anticomunista Argentina, conhecida como Triple A, e o Comando Libertadores de América, 

grupos formados por integrantes das forças repressivas estatais, atuavam de forma dupla: com e 

sem o consentimento do Estado. Contavam com apoio e incentivo de setores do governo de 

Isabel Perón, particularmente de seu Ministro de Bem Estar Social, José Lopez Rega. Entre o fim 

de 1973 e o início de 1976 mais de 900 assassinatos foram cometidos por grupos como a Triple A 

e outros também de direita.  

Já a ação direta do Estado argentino inicia-se em 1975, quando por decreto
22

 “del poder 

ejecutivo se dio la orden de aniquilar a la guerrilla, a través del Operativo Independencia se 

inició en Tucumán una politica institucional de desaparición de personas”
23

. 

A partir do golpe de 76 e instauração da Ditadura argentina, a política de assassinato e 

desaparecimento foi disseminada de forma ampla entre as Forças Armadas, sendo o principal 

aspecto da luta contra a subversão. O sequestro, assassinato e desaparecimento passam a ser a 

principal forma de “luta contra a subversão” do governo argentino, como ressalta Calveiro
24

: 

 

la desaparición y el campo de concentración-exterminio dejaron de ser una de las formas de la represión 

para convertirse en la modalidad represiva del poder. Desde entonces, el eje de la actividad represiva dejó 

de girar alrededor de las cárceles para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de 

personas, que se montó desde y dentro de las Fuerzas Armadas.
25

 

 

O sequestro e transporte de “subversivos” levava-os para os campos de concentração e 

extermínio, como Calveiro chama os centros de detenção clandestinos. Esse campos espalham-se 

por todo o território argentino, com a estimativa de terem sido 500 no total. 

Neles o aparato homicida do Estado tem seu lugar. Era onde a tortura, desumanização, 

assassinato e desaparecimento eram perpetrados por agentes estatais, que, ao obedecer certa 

                                                
22

 Segundo o Decreto n° 261/75, por existirem “elementos subversivos” na Província de Tucumán, o “comando 

General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o 

aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN’. O decreto autoriza o 

aniquilamento de “subversivos” como forma de controle e ação governamental. 
23

 CALVEIRO, Pilar. Poder y desaparición: los campos de concentración en Argentina. Buenos Aires: Colihue, 

2006. p.26 
24

 Pilar Calveiro foi sequestrada, torturada e mantida em centros clandestinos de detenção pelas forças repressivas da 

ditadura argentina ao longo de um ano e meio.  
25

 CALVEIRO. Op. cit., p.27. 
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“cadeia de comando”, despersonalizavam seus atos. Essa é uma das características do terrorismo 

de Estado argentino, a tentativa de distanciar as ações das consequências.  

Essa “ingeniería del terrorismo de Estado”
26

 produziu a morte de 30.000 pessoas, 

segundo estimativa da CONADEP no relatório Nunca Más
27

. 

Enquanto no Brasil a repressão foi utilizada para desarticular a oposição, na Argentina o 

sistema foi formatado com o objetivo de aniquilar por completo tanto a ideia de oposição como 

os indivíduos. Como afirmam Padrós e Slatman: 

 

En el caso argentino, el objetivo no fue la represión selectiva, como en el caso brasileño, sino que por el 

contrario, se propusieron desde el comienzo aniquilar materialmente toda traza de oposición, lo cual 

significó la muerte de treinta mil personas, el saqueo sistemático a las organizaciones y individuos, la 

apropiación de niños y otras prácticas aberrantes.
28

 

  

Se o Estado impunha de violência para tentar acabar com a oposição, organizações 

guerrilheiras formarem-se antes e depois do golpe para lutar contra esses avanços. Entretanto, 

essa resistência foi praticamente aniquilada nos primeiros meses do governo do general Videla. 

Estima-se que ainda em 1976 grupos guerrilheiros foram completamente desmobilizados, alguns 

com quase a totalidade de seus integrantes assassinados. 

A engenharia de terrorismo de Estado voltou-se então para qualquer organização ou 

classe sócio-econômica que pudesse representar oposição ao governo, colocando como 

“subversivos” setores inteiros da população. Novaro e Palermo afirmam que atuar a favor de 

alguma forma de mudança social já colocava os indivíduos como oposição ao governo. Dessa 

forma, estudantes universitário, operários, jornalistas e outros grupos sem ligações políticas eram 

vistos como perigosos à manutenção da ordem. Como disse Videla, “un terrorista no es sólo el 

portador de una bomba o una pistola, sino también el que difunde ideias contrarias a la 

civilización occidental y cristiana”
29

. 
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 Enquanto a escalada de violência na Argentina alcançava níveis inimagináveis antes do 

golpe de 1976, a ditadura brasileira passava por seus momentos finais, de aparente redução da 

repressão e violência.  

O golpe de 64 no Brasil teve como argumento principal a necessidade de evitar uma 

revolução que pudesse levar o país ao comunismo, levado pelo contexto da Guerra Fria e da 

Revolução Cubana. Fausto ressalta que dentro de instituições das Forças Armadas, desde antes do 

golpe que retirou João Goulart da presidência, “foram surgindo as linhas definidoras de um 

regime político capaz impedir a subversão da ordem e garantir um certo tipo de desenvolvimento 

econômico”.
30

  

Dessa forma, teve início um governo com um  apoio interno das Forças Armadas; da elite 

econômica, em desacordo com a política econômica de João Goulart; e de parte da população 

civil, em especial a classe média urbana, que tinha os mesmos temores do militares em relação ao 

comunismo e em relação a crise econômica que as elites. Padrós e Slatman
31

 identificam que a 

ditadura brasileira, assim como o ciclo de golpes de Estado na América do Sul que se seguiram, 

visavam reorganizar e manter as relações hegemônicas tanto nacional quanto regionalmente. 

A ditadura civil-militar brasileiro, por ter durado 21 anos, modificou-se dentro da sua 

própria lógica de Estado, mantendo o poder dentro das Forças Armadas e lidando com as tensões 

e disputas internas e externas. Para Rouquié e Suffern, o sistema político dominado pelos 

militares passou de uma “democracia manipulada” com uma fachada parlamentarista para um 

estado autoritário e modernizador
32

. 

 A manutenção de certa ordem constitucional, com a manutenção de instituições e 

garantias, no início do regime, foi aos poucos dando espaço à um recrudescimento do 

autoritarismo estatal. Os Atos Institucionais marcam esse processo de controle cada vez maior da 

política e da sociedade. Se o AI-2 em 1965 deu fim ao pluripartidarismo, o AI-5
33

 marcou o 

início do período de maior repressão. 
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Entre 1967 y 1968 se rearticuló en algunos centros industriales el movimiento sindical y, sobre todo, ganó 

protagonismo la lucha estudiantil, acompañada por manifestaciones públicas de envergadura. Como 

consecuencia, emergió un fuerte movimiento de oposición a la dictadura, que reaccionó promulgando el 

Ato Institucional N° 5 (AI N° 5), que dio origen a un periodo que los brasileños denominan anos de 

chumbo, los años de plomo. Ello implicó la consolidación de una “línea dura” a la cabeza del régimen y el 

recrudecimiento de los métodos de control de la sociedad; y sucedió entonces que los pocos y endebles 

espacios de contestación política que existían fueron desarticulados. Sin margen de opción, decenas de 

jóvenes pasaron a integrar grupos armados – pequeños y fragmentados -, lo que, a su vez, intensificó la 

escalada represiva. Si bien la represión estatal estuvo presente desde el inicio, es innegable que tuvo los 

picos más elevados entre 1969-1976. 
34

 

  

Através de agências de informações do governo e de cada uma das instituições das Forças 

Armadas, a repressão no Brasil foi crescente. Se no início manteve-se a política de Estado de 

tortura, sequestro e desaparecimento de forma mais direcionada e encoberta, com o passar dos 

anos e com o aumento da guerrilha, esta prática tornou-se mais violenta e ampla.  

O início do processo de abertura política no governo Geisel, levou a tentativa de maior 

acobertamento das práticas violentas do Estado, visto que a “opção policial em moldes 

semiclandestinos e ilegais atingiu seu ápice no combate à guerrilha, mas começou a ser 

desmontado a partir de 1976, pois seu custo político era grande para o projeto de “normalização 

política” e institucionalização do “modelo político”
35

. 

A aparente normalidade política e diminuição da repressão tornam o Brasil atraente para 

os refugiados sul-americanos, em especial os argentinos. Ao mesmo tempo que o Brasil tornava-

se mais “seguro”, a Argentina tinha os maiores índices de violência estatal. Criou-se um 

movimento de de saída de cidadãos argentinos rumo ao exílio, com o apoio do ACNUR em 

muitas vezes, utilizando o Brasil como refúgio inicial e caminho para a Europa. 

 

1.3. O governo brasileiro e a entrada de “subversivos” refugiados 

  

A entrada de refugiados vindo de diversos países da América do Sul para o Brasil fez com 

que o governo brasileiro se preocupasse com quem eram essas pessoas. Foi criado um grupo de 

trabalho que envolvia Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça (MJ), Serviço Nacional de 

Informações (SNI), Conselho de Segurança Nacional (CSN), Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR), Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) e Centro de 
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Informações do Exército (CIE), para discutir como o governo deveria proceder em relação a essas 

pessoas. 

 Até 1989 o Brasil somente reconhecia refugiados vindo da Europa, de acordo com a 

reserva geográfica
36

 estabelecida pela Convenção de 1951 da ONU e pelo Protocolo de 1967 e, 

portanto, não reconhecia como refugiados pessoas vindas de países latino-americanos. Dessa 

forma, esses indivíduos que entravam no país eram tidos como “indesejáveis”, em especial 

aqueles com origem em países com governos ditatoriais. 

 Como o documento ressalta: 

  

A partir de Nov 76 um número crescente de estrangeiros, na grande maioria argentinos, 

procuraram o escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (Órgão que nada 

tem a ver com refugiados), para solicitarem proteção da ONU. A grande maioria dos casos tem sido 

acolhida pelo Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas - ACNUR (este sim, Órgão 

encarregado de refugiados), que apesar de não ter representação no BRASIL, encarregou um de seus 

funcionários (GUY NOEL PRIM), para tratar do assunto sob a cobertura do PNUD.  

 b. O BRASIL não reconhece oficialmente tais pessoas como refugiadas mas, por razões 

“estritamente políticas e humanitárias”, aceitou a situação como fato consumado, já que em termos jurídicos 

considera que a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, e seu protocolo de 1967, não 

se aplicam aos casos em questão.
37

 

 

 O contexto que o Brasil vivia nesse momento era o início da abertura política, maior 

pressão de organismos internacionais quanto às violações de direitos pelos governos ditatoriais 

latino americanos, certa perda de apoio dos EUA ao governo militar. Assim, o governo opta por 

aceitar por “razões estritamente políticas e humanitárias” os refugiados que chegam ao seu 

território, visando o menor comprometimento da imagem brasileira e “de modo a evitar uma 

repercussão política e jornalística nacional  internacional desfavorável”
38

. Impedir a atuação da 

ONU através do PNUD e do ACNUR teria grande impacto político. Por isso, o  governo 

brasileiro aceitou a atuação do enviado do ACNUR, Guy Noel Prim, através dos escritórios do 

PNUD.  

 O governo militar aceitou a situação concreta que se apresentava tanto em relação aos 

refugiados quanto em relação à atuação do ACNUR. Entretanto, utilizando a rede de inteligência 
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criada durante a ditadura, o Estado brasileiro passa a monitorar os refugiados, em especial os 

argentinos, de forma a dificultar a entrada e permanência com sua atuação “assentada em duas 

premissas maiores: a) a de exercer o máximo de pressão para a partida dos indivíduos em 

questão, e b) a de exercer o máximo de vigilância durante sua permanência no Brasil”
39

. 

O grupo de trabalho considerou diversas possibilidades em relação aos refugiados: 

confinamento em local específico, expulsão, cancelamento da autorização para atuação do 

ACNUR. No entanto, consideraram muito oneroso “em termos de recursos humanos e materiais 

de custo político previsível extremamente elevado”
40

. 

O governo e o ACNUR acordaram:   

 

1) organização de um fichário completo de todas as pessoas que se colocaram sob a proteção do Alto 

Comissário [sic], valendo-se dos dados que o próprio ACNUR consentiu fornecer; 2) estreita coordenação 

entre o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores, de modo que permitisse um melhor 

controle de cada caso específico; 3) coordenação entre o Departamento Federal de Justiça e o Escritório do 

PNUD no Rio de Janeiro, para supervisionar a permanência no Brasil dos interessados e acelerar os trâmites 

de sua partida, em caráter temporário ou definitivo, para outros países.
41

 

 

 A vigilância e a obtenção de dados segue a mesma atuação da repressão sobre os 

“subversivos” brasileiros. Apesar de aceitar a sua passagem pelo território, a ditadura brasileira 

considera, a princípio, todos os refugiados como “subversivos” ou “indesejáveis”. E os argentinos 

chamam a atenção das forças repressivas pela quantidade e pelo período que a própria Argentina 

passava. 

 O vocabulário utilizado no relatório é bastante próximo daquele encontrado em arquivos 

policiais e de órgãos repressores. “Subversivos”, “vigilância”, “militantes da subversão” são 

termos recorrentes no relatório. As ações “policiais” estariam em paralelo às diplomáticas para 

controle de uma possível “ameaça à segurança nacional”. 

 Os relatórios aproximam-se da definição de arquivos da repressão, e assim foram 

analisados. Isso porque, apesar de não tratarem de operações policiais específicas, foram 

produzidos por órgãos parte do sistema repressivos e tiveram como objetivo o controle de 

estrangeiros refugiados considerados pelo governo brasileiro como potenciais alvos de ações 

repressivas. Arquivos diretamente ligados às ações ilegais são muito difíceis de serem 
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encontrados, seja por terem sido destruídos ou por não terem sido produzidos na maioria dos 

casos, já que dificultava que suas ações pudessem ser comprovadas. Assim, “é imprescindível 

estar atento às sutilezas que essas fontes possuem, e às evidências subentendidas”
42

. 

 Entre as proposições e o vocabulário, os relatórios explicitam a visão política daqueles 

que integravam o grupo de trabalho e os órgãos a que pertenciam. Como analisa Gonçalves: 

 

Essa “incapacidade de pensar” não decorre, evidentemente, de um “estado anômico” ou de uma “disposição 

irracional” dos agentes da ditadura. Ela é fruto de estratégias políticas pensadas e desenvolvidas com a 

finalidade de, quaisquer que sejam os custos humanos envolvidos, destruir as possibilidades de resistência, 

negar a humanidade aos adversários políticos, perpetuar um projeto de poder desencadeado de forma 

gradual, consciente e planejada. Assim, menos um paradoxo e mais uma falácia foi a justificativa de aceitar 

os refugiados por razões estritamente “políticas e humanitárias”, e, ao mesmo tempo, negar essa condição 

por força de um estatuto jurídico que era discricionário e excepcional.
43
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2. CAPÍTULO 2 

 

2.1. As fichas do ACNUR e os operários 

 

Em cumprimento a uma requisição do governo brasileiro, o ACNUR passou a fornecer 

informações sobre as pessoas que estavam ou passaram pelo território brasileiro e foram 

reconhecidas pela ONU como refugiados. O conjunto de documentos que foi produzido e 

entregue ao governo brasileiro abrangia ofícios e fichas de dados que remetem aos anos de 1977 

a 1979. A qualidade e quantidade dos arquivos tem significativa diminuição após 1979 como 

resultado das mudanças políticas do início do colapso das ditaduras sul-americanas, além da 

possível má conservação dos arquivos no decorrer do tempo. 

 Os ofícios dividiam-se em dois tipos. Um informava ao governo brasileiro o 

reconhecimento da condição de refugiado à pessoas que estavam no Brasil, acompanhados de 

fichas com seus dados. A segundo tipo informava sobre a saída de refugiados para o exílio em 

outros países
44

, incluindo a data de saída e o país de destino.  

As fichas foram chamadas pelo grupo de trabalho de “Dados Pessoais do Estrangeiro 

Protegido pelo Alto Comissariado para os Refugiados”. Existiram três modelos diferentes 

conforme a data de entrada e tinham informações básicas sobre os indivíduos: nome completo, 

local e data de nascimento, profissão, sexo, local e data de entrada no Brasil, condição que entrou 

(turista, ilegal, visto falso), endereço no Brasil. Essas informações eram para o controle dos 

órgãos brasileiros desses possíveis “subversivos”, no entanto ajudam a fazer um panorama sobre 

quem eram essas pessoas que refugiaram-se no Brasil.  

Através da análise quantitativa dos dados presentes nos documentos, nota-se registro da 

entrada 777 argentinos. Entre eles estavam os que tinham o nome principal no pedido de refúgio 

e seus os “dependentes”, como as fichas referiam-se aos que os acompanhavam. 

A identificação dos operários nas fichas passou pela quantificação e da classificação 

socioeconômica dos refugiados argentinos. Como explica Arostégui, “la presentación conjunta 

de los datos cuantitativos hace más probable que la aparición de casos no contemplados o 
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inusuales sea mejor detectada, al tiempo que se más fácil la observación a lo largo de diferentes 

períodos, grupos o espacios de alguna cualidad.”
45

 

A classificação enquanto operário deu-se na medida em que a profissão declarada ou era 

“operário” ou funções específicas ligadas ao operariado como “metalúrgico, “soldador”, “torneiro 

mecânico”. Essa análise teve relacionados como obreros 29 entre os refugiados argentinos. As 

fichas de dados apenas traziam os dados completos dos refugiados “principais” e não dos seus 

“dependentes”. Assim, dos 777 argentinos que entraram no Brasil, são listadas as profissões de 

apenas 334 pessoas.  

A análise pode ser então feita de duas formas, relacionando o número de operários com 

total pessoas que entram no país ou em relação ao total de pessoas que tem-se acesso a todos os 

dados. Tanto na primeira quanto na segunda hipótese, a porcentagem de operários é muito baixa. 

Como muitas das pessoas que foram listadas como “dependentes” exerciam profissões na 

Argentina e não constam nos registros analisados, optou-se a relação de operários entre os 

refugiados “principais”. 

Assim, das 334 pessoas que têm os dados completos nas fichas fornecidas pelo ACNUR, 

menos de 9% pertenciam à classe operária argentina. 

Em contraponto a esse dado, a CONADEP estimou que 30% das 30.000 pessoas mortas 

ou desaparecidas
46

 durante o Processo de Reorganização Nacional eram do operariado. Surge 

então a questão do porque a classe social mais atingida pela repressão não constava na mesmo 

proporção entre os que buscavam refúgio ou exílio. 

Para começar a responder tal questão, é necessário compreender a dinâmica da classe 

operária argentina e sua relação com o Estado. 

 

2.2. Breve histórico da classe operária argentina 

  

 A organização dos trabalhadores na Argentina inicia-se entre o fim do século XIX e 

começo do século XX e, assim como no Brasil, com grande presença dos imigrantes europeus 

que chegam influenciados por ideias ligadas ao socialismo, comunismo, anarquismo, anarco-

sindicalismo. Já entre os anos 20 e 30 ocorre a diminuição da entrada de imigrantes europeus e 
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inicia-se a migração de parte da população rural argentina para as cidades maiores e mais 

industrializadas, como Buenos Aires. Esses movimentos populacionais acabam por tornar o 

operariado numericamente mais argentino que estrangeiro. 

Essas organizações de trabalhadores até a primeira metade do século XX tinham seu 

poder de negociação restrito. Isso porque a repressão às classes trabalhadoras e sua luta por 

melhores condições foi uma constante na Argentina na primeira metade do século XX, até pela 

sequência de golpes militares e fraudes em eleições.  

Campolina afirma que a “luta pela conquista da cidadania e dos direitos sociais e políticos 

iniciou-se no século XIX, mas a implantação pelo Estado de uma política trabalhista, conquistada 

pelos trabalhadores, coube ao final da primeira metade do século XX com a ascensão do 

peronismo.”
47

 

Foi com a participação de Perón no governo militar a partir de 1943 e sua posterior 

eleição para presidente que a relação entre governo e classe operária, principalmente a 

sindicalizada, modifica-se. 

 A partir da nomeação de Perón para o Departamento Nacional do Trabalho, ele modificou 

o departamento transformando-o em Secretaria do Trabalho e Segurança Social e colocando sob 

o poder da secretaria diversos outros órgãos ligados ao trabalho e ao trabalhador. Perón via os 

governos anteriores como distantes do povo e que somente levava em conta suas reivindicações 

em casos extremos. Já ele acreditava que “sólo a través de la acción del Estado se podía evitar el 

conflicto de clases y, en última instancia, la revolución.”
48

 A relação entre Perón e a classe 

trabalhadora, principalmente com os sindicatos podia ser visto como forma de controlar as forças 

sociais, evitar crises e, ao mesmo tempo, estabelecer uma base de apoio para ações futuras, como 

sua eleição. 

 O maior diálogo entre organizações laborais e o governo levou a avanços na conquista de 

direitos trabalhistas e houve um grande aumento no número de trabalhadores sindicalizados na 

Argentina. Entre 1946 e 1951 o número de trabalhadores sindicalizados subiu de 520.000 para 
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2.334.000, sendo que entre 48 e 54 a porcentagem de trabalhadores assalariados sindicalizados 

passou de 30,5% para 42,5%
49

. 

 Outra questão que James ressalta é que, além do diálogo e dos direitos conquistados, o 

governo de Perón recebe grande apoio da classe trabalhadora também em função de uma 

mudança da noção de cidadania. 

 

El peronismo, en cambio, fundaba su llamamiento político a los trabajadores en un reconocimiento de la 

clase trabajadora como fuerza social propiamente dicha, que solicitaba reconocimiento y representación 

como tal en la vida política de la nación. Esa representación ya no había de materializarse simplemente 

mediante el ejercicio de los derechos formales de ciudadanía y la mediación primaria de los partidos 

políticos. En vez de ello, la clase trabajadora, como fuerza social autónoma, había de tener acceso directo 

y por cierto privilegiado al Estado por intermedio de sus sindicatos.
50

 

  

O crescimento de atuação política e de importância no cenário nacional da classe operária 

entre o primeiro governo de Juan Domingo Perón em 1946 e o golpe de 1976 foi essencial para 

que o governo militar tenha visto o operariado como um setor de oposição tão importante ao 

ponto de ter sido a maior vítima da violência de Estado.  

Com a implantação da “Revolução Argentina”, ditadura militar entre os anos de 66 e 73, 

as políticas repressivas desse governo ditatorial, funcionaram como “factor aglutinante de una 

acción cada vez más radical por parte de delegados y comisiones internas, vinculado al creciente 

protagonismo de las organizaciones revolucionarias y armadas”
51

.  

Greves, ocupações de fábricas e protestos foram ações constantes do movimento operário 

durante a “Revolução”. Cordobazo foi um exemplo da força que as organizações de 

trabalhadores reuniram. A partir de um paralisação e manifestação de operários com apoio de 

estudantes, iniciou-se um conflito com as forças policiais em Córdoba. Ao cordobazo seguiu-se 

uma onda de ações e protestos da classe operária em todo o território argentino. 

Se a volta de Perón à presidência em 73 pareceu dar mais força ao movimento operário, 

pelo diminuição das pressões estatais sobre os trabalhadores e o retorno de uma maior liberdade 

política e sindical, foi por um curto período. Antes mesmo da morte de Perón, o clima hostil entre 
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a classe trabalhadora e setores conservadores da sociedade já davam a dimensão da crise que se 

instaurou durante o governo de Isabela Perón. 

Além de setores sociais, havia pessoas no próprio governo de Perón que já apoiavam a 

repressão das organizações operárias, como explicitado no primeiro capítulo. Lopez Rega 

articulou junto à organizações paramilitares de direita a violência sobre o operariado e outros 

grupos sociais críticos ao governo. 

Se a repressão ao operariado e classe trabalhadora como um todo foram reprimidos antes 

de 76, a mudança de posicionamento do governo de Videla, buscando uma real modificação da 

sociedade e dos costumes argentinos, os viu como um grupo que, por sua atuação em tentar 

modificar a sua realidade, ameaçava seu projeto de país e de sociedade. 

 

Las políticas de la dictadura, aunque caracterizadas por múltiples contradicciones y tensiones, 

tuvieron como uno de sus objetivos centrales resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso 

de radicalización política y social con el poder que la clase trabajadora había ido desarrollando en las 

últimas décadas. Las líneas de solucion intentadas tras el derrocamiento del gobierno peronista en 1955 

habían tenido como trasfondo la permanencia y profundización del modelo de industrialización y de sus 

relaciones estructurales. En cambio, a partir de marzo de 1976 se logró atacar las formas organizativas de 

la clase trabajadora y, al mismo tiempo, promover transformaciones económicas que alteraron sus bases 

estructurales de poder de manera profunda
52

 

  

 O governo militar passa a intervir  nos sindicatos com a substituição de lideranças, 

retirada de autorizações de funcionamento, modificação da legislação trabalhista e retirada de 

direitos conquistados. Ao mesmo tempo, coloca em prática o terrorismo de Estado através de “ la 

desaparición o muerte de numerosos delegados y activistas sindicales, la detención de dirigentes, 

la ocupación de los lugares de trabajo por efectivos armados y una ola de terror destinada  

fundamentalmente a allanar el camino para transformación del movimiento obrero organizado.”
53

 

 Segundo Pozzi, diversas fábricas passam a permitir que os militares atuem em seus locais 

de produção, alguns somente fazendo ações esporádicas enquanto outros fixavam guarnições. A 

Ford teria sido uma das indústrias que permitiu a instalação de  um posto do exército na sua 

propriedade. Assim, trabalhadores eram sequestrados de dentro de seus locais de trabalho com a 

anuência das grande empresas, que uniram-se à ditadura para “controlar” a classe obrera. 

 Uma parte da organização operária voltou-se para a clandestinidade, atuando através de 

mobilizações ou mesmo pela guerrilha armada. Essa forma de luta foi quase totalmente dizimada 
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no primeiro ano da ditadura. As guerrilhas, fossem ligadas à classe trabalhadora ou não, tiveram 

seus integrantes quase todos preso e assassinados, e os que conseguiram escapar da repressão 

direta não conseguiram seguir com a luta dessa forma. 

 Apesar da repressão, às organizações operárias permaneceram como oposição ao governo 

e sua política trabalhista durante todo o período da ditadura. As greves e manifestações, as 

sabotagens à equipamentos foram as formas de luta que o operariado colocou em prática. Essa 

mobilização constante do operariado enquanto classe foi uma das motivações para o governo 

reprimi-los de forma tão intensa. 

 Fica claro, através da análise historiográfica que a repressão não esteve voltada apenas 

para as lideranças sindicais ou de outras organizações de trabalhadores. O obrero era visto como 

um potencial “subversivo” pelas forças repressoras. 

 

Las tecnologías de exterminio se desplegaron, como se dijo anteriormente, sobre una fuerza social cuyo 

núcleo más combativo y organizado ya había sido mayormente derrotado. Sin embargo, estas fracciones 

sociales (sin ninguna militancia conocida para sus allegados)  eran consideradas adversas por el régimen 

por las relaciones sociales que articulaban y la potencialidad contestataria que residía precisamente en los 

lazos solidarios y de cooperación que se registraban entonces. 
54

  

 

Ríos
55

 ressalta que a maior quantidade de desaparecidos entre os operários referia-se 

àqueles que, apesar de sindicalizados, não faziam parte da ala “radicalizada” ou com 

organizações guerrilheiras. Assim, sequestrar as lideranças fazia parte da dinâmica de 

desaparecer com os que propunham a luta, mas ao vitimizar os que não eram diretamente 

envolvidos, a ditadura usava a repressão como forma de “dissuadir” outros de ingressar na 

resistência. 

Assim, o operariado tornou-se a maior vítima, em números, da última ditadura militar 

argentina.  
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2.3. Possibilidade e condições do refúgio operário na última ditadura militar argentina 

 

 A repressão ditatorial argentina foi das que mais fez vítimas dentre as latino-americanas. 

E, como consequência ou como parte desse sistema, o refúgio e o exílio foram realidades 

enfrentadas por grande quantidade de pessoas. Como afirma Basualdo, “una de las formas que 

asumió la política represiva (que consistió en forzar a miles de “disidentes” a abandonar el país, 

su trabajo y su espacio de militancia en muchos casos así como sus lazos sociales de pertenencia 

e identidad)”.
56

 

, como exposto anteriormente, a classe operária como um de seus principais alvos. Dessa forma, 

permanece o questionamento sobre a pequena porcentagem de operários que entraram no Brasil 

como refugiados nos anos de grande atuação das forças repressivas. 

A historiografia argentina tem se debruçado sobre a questão da resistência  à repressão e à 

ditadura, abordando inclusive o refúgio/exílio. A classe operária tem sido abordada na sua 

resistência e organização. Entretanto,  o refúgio ou exílio do operariado é um tema que tem sido 

estudado apenas recentemente. 

Pisarello configura algumas das dificuldades do refúgio operário: 

 

los trabajadores argentinos estuvieron escasamente representados en las filas del exilio, pese a que la 

dictadura implementó una política sistemática de persecución sobre la clase obrera. En tal sentido, su 

subrepresentación en buena medida debe atribuirse a la debilidad de los capitales relacionales, simbólicos 

y materiales para concretar la huida. Muy escasamente, los trabajadores pudieron transitar la persecución 

vía salida al exilio, sea mediante salidas precipitadas desde el miedo, sea mediante el uso de la “opción”
57 

 

  A começar pelo impacto da repressão não só em relação ao desaparecimento, mas 

também no controle de fronteiras. A ditadura argentina, assim como a brasileira, mantinha órgãos 

de inteligência monitorando as entradas e saídas de pessoas do país e das suas regiões. A 

perseguição ao operariado enquanto classe afetava as possibilidades de mobilidade das pessoas. 

Tentar sair do país poderia significar ser preso na fronteira ou durante a viagem. 

 O aporte financeiro era outra questão que dificultava a mobilidade do operariado. Os 

recursos materiais para deixar o país eram altos para a maior parte da população trabalhadora, 

que fazia parte das classes socioeconômicas mais baixas. 
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 Os valores necessários para sair do país eram apenas o início, visto que era necessário 

manter-se em outro país no qual não tinha contatos pessoais e profissionais, que não tinha 

proximidade com a língua falada. Além de, normalmente, realizarem a saída de toda a sua família 

e não apenas da própria pessoa. 

 Como Quadrat escreve: 

 

Outro fator importante nesse momento de chegada era o dinheiro que se trazia da Argentina para a 

instalação e sobrevivência até se conseguir seguir em frente. Ainda que alguns tenham conseguido vender 

algum bem, a família tenha ajudado e o capital acumulado tenha rendido mais do que se esperava em função 

da desvalorização da moeda brasileira na época, a necessidade de se conseguir um trabalho era urgente.
58

 

  

Para Basualdo, no entanto, o “capital social” seria ainda mais primordial que o financeiro. 

Eram as conexões sociais e políticas que poderiam garantir sua saída em segurança do país; que 

facilitariam os contatos com pessoas fora da Argentina; que possibilitariam o contato com órgãos 

internacionais, como o ACNUR, para buscar segurança. O isolamento social tornou-se barreira 

para a saída de operários do país. 

 As possibilidades para o refúgio de pessoas de classe média e alta eram maiores que as do 

operariado devido a “disponibilidad de contactos previos con el exterior, alguna red de 

contención en países de acogida y una formación previa”
59

. A formação acadêmica, privilégio 

das classes mais altas, facilitava não só chegar ao exílio ou conseguir refúgio, mas também dava 

maiores condições de estabelecer-se nesse novo lugar. 

 O “capital social” perpassava diversas possibilidades de sair do país em direção ao 

refúgio. A Constituição argentina previa o “derecho de opción”
60

. Esse dispositivo legal garantia 

aos presos políticos a possibilidade de ir para o exílio em outros país, desde que o governo do 

país de escolha o aceitasse. Entretanto, essa opção era muito difícil de ser conseguida, já que 

dependia do funcionamento dos meios legais em uma ditadura que utilizava da ilegalidade para 

manter seu sistema repressivo. 

 Pisarello esclarece também que o perfil socioeconômico e o “capital social” tinham papel 

primordial para o pedido da “opção”: 
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Si bien es cierto que los mismos presos a título personal tenían que solicitar la “opción”, fueron sus 

familias, sus abogados o representantes del entramado humanitario los que se encargaron de efectivizar los 

trámites para viabilizar sus partidas. En ese contexto, cabe resaltar la importancia de esos capitales 

relacionales y simbólicos en la obtención de visados y permisos.
61

 

 

 O direito constitucional de saída não foi opção para a maior parte dos presos, fossem eles 

operários ou não, pela falta de acesso aos meios legais de pedir, pela falta de conhecimento do 

dispositivo, por não conseguirem cumprir os requisitos de aceitação em outro país ou mesmo pelo 

impedimento do governo argentino, já que “discrecionalidad gubernamental reguló el 

otorgamiento de las autorizaciones para salir del país mediante la llamada “opción”
62

 

 A coesão interna da classe operária é outro fator a ser analisado em relação ao reduzido 

número de operários em situação de refúgio. Pozzi lembra que “la clase obrera argentina ha dado 

amplias muestras, a través de su historia, de que la solidaridad de clase es una parte fundamental 

de su experiencia.”.
63

 

O sentimento de abandono da luta e de seus companheiros faz com que muitos obreros, 

em especial os mais organizados, preferissem ficar na Argentina e continuar a oposição, mesmo 

que fosse presos.  

 Apesar de não ser possível considerar a classe operária como um conjunto homogêneo, 

dentro de seus locais de trabalho, organização e convivência, a solidariedade e a unidade sempre 

foram características importantes para a própria definição de classe operária, já que permanecem 

as suas experiências pessoais ligadas ao trabalho que exercem é que os aproxima e define 

enquanto grupo. 

 

La resistencia a abandonar el país, considerando que sería una suerte de traición y abandono de los 

compañeros (Kalauz lo explicó en los siguientes términos: “por otro lado, el compromiso… Bueno, yo 

estaba libre, pero eso debía ser para todos. El hecho de que estar libre te compromete”) se sumaba a las 

limitaciones varias que enfrentaban trabajadores y sindicalistas en cuanto a financiamiento y recursos 

para organizar la partida al exterior.
64
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Analisando o refúgio dos operários no Brasil, somava-se às dificuldade expostas, a 

posição do governo militar brasileiro em relação a sua entrada e permanência. Como analisado 

nos relatórios do “grupo de trabalho”, a ditadura do Brasil considerava os refugiados argentinos 

como possíveis subversivos. Além disso, considerava que a “subversão” não tinha fronteiras e, 

por isso, tentava estabelecer grande controle sobre as fronteiras e sobre aqueles que conseguiam 

ultrapassá-las, já que a atuação política e de oposição desses indivíduos poderia ser posta em 

prática em território brasileiro. 

Assim, pode-se considerar que as possibilidades de refúgio da classe obrera argentina no 

Brasil passava por aspectos políticos, sociais, econômicos, pessoais, familiares. Se o refúgio 

enquanto opção para um indivíduo de qualquer classe impunha diversas dificuldades, o refúgio 

operário tinha em suas particularidades as respostas para o questionamento inicial: por que o 

número de refugiados operários não equivale ao de operários vítimas do terrorismo de Estado 

argentino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ponto de partida desse trabalho de monografia foi o questionamento que a fonte trouxe 

ainda durante a disciplina de Laboratório de Pesquisa e Ensino de História da América cursada  

em 2015: o que aconteceu para que a classe operária fosse a mais perseguida e assassinada pela 

última ditadura militar argentina e compusesse o menor percentual de refugiados que chegaram 

ao Brasil? 

Para conseguir responder esta questão, não bastava compreender a dinâmica da repressão 

à classe operária, mas o próprio operariado argentino e sua relação com o Estado; o Estado 

argentino e sua relação com as Forças Armadas; os contextos de Brasil e Argentina, que 

formavam com vários outros países um contexto ditatorial que espalhava-se pela América. 

A começar pela política argentina, que durante todo o século XX estava sendo 

influenciada ou dirigida pelas Forças Armadas. A manutenção dos privilégios da elite econômica 

e política sempre esteve resguardada pela presença militar, garantindo sua soberania em tempos 

de crise ou dúvida de seu poderio. 

Ao mesmo tempo ocorria a formação de uma classe operária combativa nesse contexto de 

repressão e controle militares, e que permaneceu em luta e oposição durante décadas. E que 

utilizou o apoio do governo de Perón  para melhor estruturar-se e amplificar o alcance de sua voz. 

Essencial entender também a relação entre as ditaduras e as pressões internacionais, como 

a escolha do Brasil por não enfrentar o posicionamento da ONU e do ACNUR de reconhecer 

“não-europeus” como refugiados, além do apoio entre os governos ditatoriais no controle de 

fronteiras e informações. A violência desses Estados eram da saída e, também, da permanência de 

muitos daqueles perseguidos pela repressão ditatorial. 

A análise de uma historiografia argentina que busca, para além do contexto geral, a 

aproximação das experiências pessoais e de pequenos grupo e, assim, mostra que o geral não 

consegue explicitar o que os relatos mostram. Porque a compreensão da dinâmica do operário 

dentro de sua organização e de seu convívio social, que não busca o refúgio para não abandonar o 

companheiro, é mais do que apenas a “classe operária e a repressão”. 
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Os números da engenharia homicida de estado despersonalizam e distanciam os que têm 

contato com os dados daqueles que fazem parte desses números. Pilar Calveiro
65

, que foi presa e 

torturada durante a ditadura argentina e hoje produz estudos sobre a mesma época, afirma que a 

discussão sobre os números acaba tornando-se apenas um problema de Estado, de estatística e 

não de pessoas com histórias e experiências. 

E, através da análise conjunta das fontes e da bibliografia, foi possível compreender as 

experiências do operariado e começar a responder o primeiro questionamento. A repressão, às 

condições financeira, familiar, os contatos sociais e políticos, a contraposição entre o medo e o 

pertencimento. Cada um desses fatores e todos eles tinham importância maior ou menor para 

cada um daqueles operários que lidavam no seu cotidiano com as pressões, os desaparecimentos, 

as torturas, os interrogatórios, o medo, a incerteza. 
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