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Abstract: Boa parte da historiografia que tratou de revisar a história das esquerdas no país, com maior 
ênfase no Partido Comunista do Brasil (PCB), buscou com uma obstinação assustadora provar que se havia 
algo que essa corrente não gostava, esse algo atendia pelo nome de "povo". Queria-se com isso afirmar que 
os nossos grupos de esquerda tinham pouco ou pouquíssimo apreço pelo trabalho junto ás bases 
populares, preferindo ditar regras e normas sobre a verdadeira consciência de classe atrás de suas 
escrivaninhas e á frente de pilhas de empoeirados tomos de vulgarização do marxismo editados pela escola 
soviética (e stalinista) de ciências. Mas as pesquisas mais recentes, baseadas maciçamente na apuração de 
documentos de época, têm revelado uma faceta bem mais interessante – e muito menos caricata – dos 
militantes e das organizações que pertenciam ao antigo PCB. 
________________________________________________________________________________________ 
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Mapa da cidade do Rio de Janeiro. Fonte: http://www.ecoturismoaventura.com.br/brasil-mapa/rio-de-

janeiro.jpg 
 

 

1. As organizações dos lavradores 
 
 Eram dois os principais tipos de organização política na década de 40: as cooperativas, bem mais 
antigas, que em sua maioria datavam da década de 30;1 e, principalmente, as Ligas Camponesas, 
surgidas a partir de 1946, que eram patrocinadas pelo PCB, mas que contavam com apoio de 
diversos partidos, até mesmo da UDN.  

Dentre as primeiras podemos destacar a Cooperativa Agrícola de Bangu, a Cooperativa dos 
Agricultores de Campo Grande, a Cooperativa dos Policultores de Santa Cruz e a Cooperativa de 
Agricultores e Criadores de Jacarepaguá. Não temos disponível nenhuma documentação 
produzida por essas entidades, não sendo possível, portanto, averiguar o perfil social delas. 
Sabemos que foram criadas quase todas pelo Ministério da Agricultura na primeira metade da 
década de 30. Como nos informa Sônia Mendonça, o DF até 1935, mesmo sendo “dificilmente 
palatável enquanto núcleo de cooperativas agrícolas”, era a terceira unidade da federação com 
maior número de cooperativas registradas. Quase nada temos também a respeito de sua atuação. 
Sabemos que algumas delas estavam envolvidas nas discussões dos problemas dos pequenos 
lavradores. A Cooperativa de Agricultores de Jacarepaguá, por exemplo, organizava reuniões com 
lavradores da Fazenda Curicica para a discussão em torno da questão da propriedade daquelas 
terras2. 

                                                           
1 Relatório do Ministério da Agricultura. Rio de Janeiro, 1933. p. 257. 
2 Anais da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal, 19/03/1947. p. 195. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

 
 

3 

Entre as teses aprovadas no documento final da I Conferência dos Lavradores do Distrito 
Federal(1953), constava a “Tese n. 12”, de autoria de Álvaro Fernandes, da Cooperativa Agrícola 
de Bangu. Nela, defendia o “transporte direto das fontes de produção aos centros de consumo; 
venda direta ao consumidor; preferência nos mercados, mercadinhos e locais de venda, isenção 
de taxas e impostos”.3   

 
Mapa de Jacarepaguá. Fonte: http://fatoseangulos.pro.br/BlogsTools/Baixada_de_Jacarepagua-Bairros-
RA03A.jpg 

 
Outra forma de organização eram as Ligas Camponesas. Sua criação significava para o PCB a 
implementação de uma estratégia nacional de intervenção no campo. Segundo Irineu Luís de 
Moraes, ex-militante comunista, a primeira criada foi a Liga Camponesa de Dumont em fins de 
1945.4 Para outros, a primeira teria sido a Liga Camponesa de Iputinga (Pernambuco).5 No DF, a 
primeira a ser constituída foi a Liga Camponesa do Sertão Carioca (LCDF) em meados de 1946. 
Eram suas principais reivindicações:  
 

“a) pleitear, dentro da lei vigente,terras para os queiram trabalhar,de forma gratuita ou 
por sistema módico de financiamento para sua aquisição; b)obter dos Poderes Públicos 
crédito fácil e barato, para pagamento a longo prazo, assim como assistência técnica 
gratuita para os lavradores; c)pleitear o fornecimento gratuito de ferramentas agrícolas 
e sementes; d)pugnar pelo saneamento e higienização das zonas rurais do Distrito 
Federal, bem como pelo melhoramento das estradas existentes e abertura de novas; 
e)pugnar pela creação de escolas de alfabetização e técnicas nas zonas rurais, para uso 
dos lavradores e de suas famílias; f)pugnar, perante os Poderes Públicos por uma 
legislação que assegure aos posseiros de pequenos tratos de terra, e que aí estejam 
estabelecidos há longos anos, a propriedade dos mesmos, concedendo-se-lhes os 
respectivos títulos de propriedade, bem como por um sistema de locação de terra 

                                                           
3 “1º Congresso dos Lavradores do Distrito Federal” - Fundo DPS/APERJ, nº 1881. 
4 WELCH, Cliff e GERALDO, Sebastião. Lutas camponesas no interior paulista: memórias de Irineu Luís de 
Moraes. Rio de Janeiro: 1992. pp. 86-90. 
5 COSTA, Luiz Flávio Carvalho. Sindicalismo rural brasileiro em construção. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária: UFRRJ, 1996. p. 20. 
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menos extorsivo do que atualmente em voga; g)pugnar pela creação de mercados livres 
e diretos,com a abolição dos intermediários;  h)lutar pela redução e abolição de todos 
os impostos, que recaem sobre os pequenos lavradores e que oneram a produção 
agrícola e asfixiam o pequeno lavador i)desenvolver,  com os meios ao seu alcance,o 
nível cultural e tecnológico dos lavradores e de suas famílias, creando cursos e 
promovendo reuniões e conferências; j)crear e desenvolver cooperativas de produção e 
consumo para uso de seus associados e de suas famílias; l)colaborar com o governo da 
república em todas as medidas que visem o amparo do agricultor e a melhoria e 
desenvolvimento da lavoura no Distrito Federal; m)manter serviços de Assistência 
médica, jurídica e de Beneficiência para seus associados,na medida de suas 
possibilidades e na forma que for prescrito pela Assembléia Geral dos Associados.”.6  

 
De modo a facilitar a participação de lavradores de diferentes localidades nas discussões da LCDF, 
criaram-se Ligas subsidiárias em cada localidade: as Ligas Camponesas de Jacarepaguá e Vargem 
Grande surgiram dessa forma. 
 

 
 
Havia ainda o Sindicato dos Empregadores Rurais do Distrito Federal. Seu presidente era João Luiz 
de Carvalho, político da zona rural muito bem situado na máquina administrativa municipal. 
Começara sua carreira como funcionário da Secretaria Municipal da Agricultura durante a 
presidência de Marechal Hermes. A rede de relações que construiu a partir daí lhe permitiu alçar 
vôos maiores tendo como plataforma o Sertão Carioca(a região de atuação da secretaria). De tal 
sorte que João Luiz de Carvalho foi eleito para dois mandatos de vereador (1947-50/1951-55) pelo 
PTB na Câmara Municipal, amealhando no Sertão a maior parte de seus votos.  

Foi no primeiro ano de um de seus mandatos como vereador que tornou-se presidente do 
Sindicato dos Lavradores do Distrito Federal, logo tendo seu nome alterado para Sindicato dos 
Empregadores Rurais do Distrito Federal (SERDF). A entidade presidida pelo petebista, tinha como 
uma das principais preocupações prestar “assistência médica e dentária” que prestava aos seus 
associados. Aliás o SERDF plenamente afinado com a orientação do Diretório Regional do PTB no 
DF, que tinha como finalidades além da supervisão e direção dos diversos órgãos petebistas na 

                                                           
6 APERJ. Fundo DPS. Série Dossiês: “Boletim Reservado n°106 (14/06/51)”.   
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cidade, a assistências médica e odontológica aos membros do partido, “serviços beneficente” e a 
realização de tarefas educativas e de doutrinamento.7 
 

 
Aspecto agrícola de Jacarepaguá. Fim da década de 1950. 

 
 
Por representar a categoria econômica “Empregadores Rurais” reuniu num mesmo lugar grandes 
fazendeiros, médios e pequenos arrendatários, e posseiros. Pela definição do ministério do 
trabalho, os dois últimos eram enquadrados como empregadores e não como empregados pelo 
decreto-lei que dispunha sobre a sindicalização rural.8 Tudo isso contribuía para que esses 
sindicatos fossem considerados de caráter patronal. A criação dessa entidade também cumpria a 
função de rivalizar com as organizações que os comunistas vinham estabelecendo na zona rural 
carioca. Mas João Luiz não precisou exercer essa função por muito tempo. Com a decisão de 7 de 
maio de 1947 do Supremo Tribunal Eleitoral em cassar o registro do PCB, todas as Ligas tiveram 
que ser desativadas.  
 
 

                                                           
7 ARAUJO, Maria Celina Soares d’. Sindicatos, carisma e poder: o PTB de 1945-65. Rio de Janeiro: Editora da 
F.G.V, 1996. p. 67. 
8 Segundo o Decreto-Lei n°7.038(10/11/44) no seu artigo 2°,§1° : “São empregadores rurais as pessoas 
físicas ou jurídicas,proprietários ou arrendatários, os que exploram a atividade rural, na lavoura,na 
pecuária, ou nas indústrias rurais, por conta própria, utilizando-se do trabalho alheio ou não, seja em 
economia individual, coletiva ou de família.”  - Diário Oficial, 15/11/44, p.19.250.   
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Neste endereço (início da estrada do Gabinal) foram realizados alguns eventos da Liga Camponesa de 
Jacarepaguá 

 
Mas a década de 50, logo em seu início, testemunharia o surgimento das Associações de 
Lavradores, que seriam até a década de 60, a principal forma associativa dos lavradores do Sertão 
Carioca. Depois do desaparecimento das Ligas em 1947, a primeira organização desse tipo criada 
foi a Associação de Lavradores da Fazenda Coqueiros (ALFC) em 1951. Entre as suas principais 
lideranças estavam Heitor da Rocha Faria (advogado da organização) e Lyndolpho Silva (futuro 
fundador da ULTAB), todos militantes do PCB. Apesar dessa ligação com os comunistas, a ALFC 
desenvolveria uma política de atuação que atrairia o apoio de grupos de outros grupos (PSB, PTB, 
os jornais O Popular, O Radical, Luta Democrática, Última Hora etc.). A ALFC seria a principal 
responsável pela realização do I Congresso dos Lavradores do Distrito Federal, que, segundo a 
imprensa comunista, teria despertado o “maior interesse” entre os lavradores, além de 
deputados, vereadores e outras personalidades. Certamente, pois a polícia política acompanhava 
com igual interesse todas as etapas deste Congresso, já “que os comunistas 
pretendem[diam]...agitar os debates com a habitual e desenfreada demagogia”.9 Na verdade, 
segundo o Imprensa Popular, o objetivo de “dezenas de camponeses do Sertão Carioca, 
escolhidos por seus companheiros em assembléias e reuniões” era simplesmente, “na base do 
debate”, discutir “as questões que mais avulta[va]m aos camponeses”, como concessão de 
crédito aos pequenos lavradores e a posse da terra.10 Os participantes ao final do evento, com o 
intuito de estabelecer uma frente comum de luta entre os lavradores cariocas, fundariam a 
Associação dos Lavradores do Sertão Carioca.  

                                                           
9 Fundo DPS/ série dossiês – APERJ. 
10 Imprensa Popular,  01/07/53,  p. 3. 

http://3.bp.blogspot.com/-JDStRlWkHAY/VPC1we0ItlI/AAAAAAAAATk/AeaLdhCyYj4/s1600/000_05.JPG
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Casa do Tanque onde eram realizadas reuniões da célula comunista local 

 
Ao mesmo tempo que aumentava a freqüência das ações de protestos dos lavradores, tinha-se o 
aumento do número de suas organizações. Em novembro de 1956, já faziam companhia às 
organizações acima mencionadas a Associação Rural de Jacarépaguá, a Associação de Lavradores 
de Guaratiba, a Associação de Lavradores e Posseiros de Piaí (Sepetiba), a Associação de 
Lavradores de Campo Grande e a Associação de Lavradores de Mato Alto. Há que se destacar, 
portanto, o processo de gênese dessas associações: quase todas surgem em localidades 
envolvidas em conflitos e disputas de terras. A linguagem e a identidade enunciadas por meio das 
ações de tais entidades eram forjadas em estrita oposição à figura do “grileiro”.11            

O surgimento das Associações de Lavradores e o desenvolvimento de várias iniciativas por parte 
delas influenciou na alteração da funcionalidade de outras organizações. A Colônia de Pescadores 
de Pedra de Guaratiba que financiou a defesa jurídica dos lavradores de região que lutavam 
contra Pedro Moacir e os do A.B.C. O próprio Sindicato dos Empregadores Rurais do vereador 
João Luiz de Carvalho viu-se na obrigação de tomar medidas capazes de fazer frente à competição 
feita por aquelas associações. Nesse contexto, a prestação de assistência médica e dentária já não 
tinha o mesmo poder de atração de antes. O SERDF, como exemplo, prontamente se 
disponibilizou a oferecer ajuda aos lavradores do Medanha quando das operações da Marinha em 
1952. Foi o próprio João Luiz (como pudemos verificar anteriormente) que enviou o telegrama ao 
Ministro da Marinha para pedir esclarecimentos.12 Em maio de 1954, o SERDF conseguia uma 
audiência no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, com o presidente Getúlio Vargas para entrega de 
um memorial, na qual solicitava maior ajuda financeira para a lavoura do DF. Até 1964, o SERDF 
continuaria sendo o único sindicato reconhecido pelo Ministério do Trabalho, embora tenha sido 
significativo o esforço por parte de lavradores e lideranças em conseguir fazer com que outras 
organizações tivessem o reconhecimento do Ministério do Trabalho.      

Com a regulamentação da sindicalização no campo promovida pelo governo de João Goulart em 
1963, as Associações de Lavradores (sociedades civis com simples registro em cartório) buscaram 
se converter em Sindicatos reconhecidos pelo Ministério do Trabalho,  ou seja, em organizações 
respaldadas pelo reconhecimento oficial.13 Contudo, essa era uma reivindicação que remontava 
aos meados da década anterior: em 1955, por exemplo, o Ministério do Trabalho acolhia um 
processo da Associação dos Lavradores do Sertão Carioca, com sede no Mendanha, que pedia o 

                                                           
11 cf. GRYNSZPAN, Mário. “Ação política e atores sociais...”, p. 292. 
12 Imprensa Popular, 01/07/1952. p. 3. 
13 Esse fenômeno também se dá com as Associações de lavradores do Estado do Rio, ver GRYNSPZAN, 
Mário. Op.cit.  p. 123. 

http://3.bp.blogspot.com/-ZCnKfcV_qO4/VPC08uGs7HI/AAAAAAAAATM/SuxSVQD7eEk/s1600/000_0005.JPG
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seu “reconhecimento” como sindicato. No ano seguinte, era a vez da Associação dos 
Trabalhadores Rurais Autônomos Profissionais, com sede em Campo Grande, fazer o mesmo. O 
ano de 1961 já havia chegado e essas entidades ainda não tinham ganho sua “Carta 
Sindical”(documenta que formalizava este tipo de reconhecimento).14 

Iniciada a “onda da sindicalização rural” dois anos depois, outras associações buscaram seguir o 
exemplo daquelas duas.15 

A idéia era criar um sindicato para cada uma das categorias de trabalhadores rurais presentes no 
Sertão Carioca, como “posseiros”, “arrendatários”, e até mesmo “assalariados” e “pequenos 
Proprietários” As medidas para isso estavam sendo tomadas. Em dezembro de 1963, a Associação 
Rural de Jacarepaguá convidava “posseiros” e “arrendatários” da Guanabara para “a grande 
assembléia”, num domingo, “às 17 horas”, com vistas à criação de um Sindicato dos respectivos 
grupos. “Nos seguintes domingos”(01 e 08 de dezembro), pretendia-se criar os sindicatos de 
“assalariados” e “pequenos proprietários”.16 

O Golpe de 1964 pôs fim a essas pretensões. 

2. Os militantes da “cidade” 

Quando o assunto é o papel da militância política, e no caso em tela, aquele que se dava no 
Sertão Carioca, temos de se perguntar primeiramente: que militantes eram esses? Não é muito 
difícil perceber que eles eram em grande parte quadros do PCB. Mas então uma outra pergunta 
se faz necessária: qual a influência que esses quadros tiveram nos conflitos de terra na região e, 
de forma mais específica, no processo de mobilização e organização dos pequenos lavradores 
cariocas. Sua resposta, e é essa a única certeza que podemos ter, não é nada simples. Há os que 
defendem que o alcance da atuação do PCB foi muito grande entre os camponeses, em que pese 
os vários “erros” e “fracassos”. Esse é o tipo de fala muito comum entre ex-militantes.17 Do outro 
lado, há aqueles que proclamam ter sido ínfima a influência dos pecebistas, fiando-se no fato de 
que era “um partido pequeno, urbano, clandestino e perseguido”. A meu ver, em primeiro lugar, 
os dois lados pecam pela falta de um certo distanciamento exigido pelo trabalho de crítica 
histórica; em seu lugar, tem-se um discurso visivelmente preocupado em marcar posição em face 
de um “acerto de contas” com o passado do antigo Partidão. Em segundo, as duas versões, mas 
principalmente a segunda, passa ao largo de questões importantes para o entendimento dos 
problemas e desafios reais que eram colocados pela própria relação entre PCB e segmentos 
sociais do campo. Ao invés de guiarmos nossa análise sobre a atuação do PCB por meio de 
binômios do tipo eficácia/ineficácia, revolucionária/ reformista ou simplesmente detectar se as 
orientações do partido estavam de acordo com os “verdadeiros” anseios dos camponeses, 

                                                           
14 É preciso dizer que essa demora, ou como alguns preferiam dizer, “má vontade” por parte do Ministério 
do Trabalho, não atingia apenas as associações de classe dos pequenos lavradores e trabalhadores rurais. O 
próprio SERDF, uma entidade patronal fundada em 1932, teve seu processo de reconhecimento aberto em 
1945, mas quase cinco anos depois(30/12/1949) é que o então ministro do Trabalho Cândido Motta Filho 
concedeu-lhe a carta sindical. Diário Oficial, 06/02/1950. p. 1776. (A informação sobre a fundação do SERDF 
foi obtida em entrevista prestada ao autor por Alamir Punaro Baratta e em depoimento particular 
concedido pelo sr. Francisco, secretário da entidade, hoje chamada de Sindicato Rural do Rio de Janeiro).   
15 Segundo Octávio Ianni, havia ao todo 5 sindicatos que esperavam pela Carta Sindical em dezembro de 
1963 - O colapso do populismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. p. 92. 
16 APERJ. Fundo DOPS. Série Comunismo: “Associação Rural de Jacarepaguá”, Dossiê nº 24. fl. 2. 
17 PEDROZA, Manoela. Terra de resistência: táticas e estratégias camponesas no Sertão Carioca (1950-1968). 
Porto Alegre, UFRGS, Dissertação de mestrado em História, 2003. p. 147. 
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julgamos importante analisar, antes de tudo, como se desenvolveu essa relação.19 Em vista disso, 
cabe então perguntar às nossas fontes: em que condições se deram os primeiros contatos entre 
militantes e lavradores? Quem eram esses militantes? Qual sua origem? Que tipo de ocupação 
profissional tinha antes de ir para o campo? Qual a sua posição na máquina partidária? Qual sua 
relação com correntes internas do partido e a qual pertencia? 

No caso do Sertão Carioca, há poucas informações sobre a forma como se davam os primeiros 
contatos de militantes, especialmente os comunistas, com os pequenos lavradores. O que se tem 
são indícios que nos levam acreditar que os espaços tradicionais de sociabilidade da região (vistos 
no capítulo 2) tinham importante papel no contato entre eles. Um primeiro conjunto de indícios 
se refere ao contato que esses lavradores tinham com outros agentes Era num armazém ou num 
botequim que os lavradores travavam os primeiros contatos com jornalistas, como foi o caso dos 
repórteres do comunista Imprensa Popular, encarregados de apurar informações sobre a ameaça 
de despejos contra dezenas de famílias de lavradores da localidade do Rio da Prata do Mendanha. 
Todos os lavradores que a reportagem entrevistou estavam reunidos no armazém da estrada do 
Guandu do Sena.20 Foi também no quintal do armazém de José Maria Garcia, que um juiz teria 
reunido todos os “sitiantes” da fazenda Curicica para lhes notificar publicamente sobre sua 
decisão envolvendo o litígio entre pretensos proprietários naquele lugar. Penso que isso também 
se desse no caso dos militantes da “cidade”.  

Tal possibilidade torna-se mais crível quando passamos a ver como eram as “abordagens” desse 
tipo de militante em diferentes regiões do país. Aliás, a semelhança entre elas é bem nítida. Irineu 
Luís de Moraes conta que fazia as primeiras “ligações” com os “camponeses” num botequim, pois 
era, sem dúvida o principal ponto de encontro, tanto assim que até os que não bebiam “pinga” o 
freqüentavam. Ás vezes, havia o caso de alguém da própria localidade servir de elo entre o 
militante e o grupo de lavradores. Ferdinando de Carvalho, num livro que escreveu baseado nas 
informações que colheu para a produção dos famosos IPMs,21 relata um fato ocorrido na Baixada 
Fluminense envolvendo a organização dos posseiros para a luta pela terra. Neste relato vemos o 
“compadre” Jonas convidar Serapião Costa para ir ao “armazém do Azambuja”, para ouvir “um 
moço da capital”. Serapião concordou e para lá se dirigiu, “montado na sua mula baia”. Ao chegar 
viu que “o galpão ao lado do botequim estava cheio de lavradores”. Os quais junto com ele teriam 
ouvido do “advogado da capital” a seguinte mensagem: 

“ - Eu trago aqui a palavra de Julião. Nós vamos unir todos vocês e fundar uma Liga 
Camponesa para defendê-los, como está acontecendo em todo o interior. As Ligas 
Camponesas estão nascendo para defender nossos direitos e fazer uma Reforma 
Agrária justa e radical. 

 “ - A terra deve pertencer ao lavrador (...), não vamos abandonar as terras que os 
‘grileiros’ dizem que são deles. Não vamos permitir que eles tomem as nossas terras. 
Vamos lutar e nos defender com unhas e dentes.” 

 

                                                           
19Tomamos por base as reflexões desenvolvidas em MEDEIROS, Leonilde Sérvolo. Lavradores, trabalhadores 
agrícolas, camponeses. Comunistas e a constituição de classes no campo. Tese de doutorado - IFCH, 
UNICAMP. Campinas, 1995.(especialmente a Introdução)    
20 Imprensa Popular. 11/11/1953. p. 8. O mesmo aconteceu com a reportagem d’O Globo em Pedra de 
Guaratiba,  O Globo, 07/07/1951. p. 1. 
21 Os IPMs ( Inquéritos Policiais Militares) foram abertos pelo Exército logo após o Golpe de 64 e visava 
enquadrar os supostos “agentes da subversão”. 
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Além de fazer o convite à Serapião, Jonas também deu a ele um exemplar do jornal “A Liga”, 
órgão oficial das Ligas Camponesas, e que lhe teria ajudado a ver que a campanha de Julião era 
“acertada”, “porque ele defendia o pobre contra o rico, os direitos dos posseiros contra ‘grileiros’, 
autoritários e invasores”.22  

Lyndolpho Silva, destacada liderança sindical (foi um dos fundadores da ULTAB e posteriormente 
da Contag) e que começou sua militância no Sertão Carioca junto aos “posseiros” da fazenda 
Coqueiros, em Santíssimo, destaca a importância de outros espaços de sociabilidade (“vendas”, 
festas, quermesses) para a arregimentação de lavradores: “fazia-se uma reunião com dois ou três 
deles na fazenda, aqueles que já aceitavam mais nossos contatos realizados num encontro no 
botequim, no dia da compra, nas festas, na quermesse, nos pontos de aglutinação dos centros 
maiores.” Lembra ainda que também faziam contato com os lavradores nos bailes e “festinhas de 
aniversário”, nas feiras, quando iam beber a “sua pinga” e no futebol.23  

Os associados da Liga Camponesa de Jacarepaguá, entidade ligada ao PCB, talvez tivessem essa 
intenção, além de arrecadar fundos para a Campanha Pró-Imprensa Popular, ao organizarem uma 
“grande feira-livre” na Praça Seca, em meados de outubro de 1946, para a venda de gêneros 
produzidos por “camponeses, sitiantes, fazendeiros e criadores”. Ademais, esta feira, ao colocar 
em contato direto produtores e consumidores, eliminando a presença de “intermediários”, seria 
uma experiência e demonstração prática “das vantagens das cooperativas de produção”.24 É 
muito provável que isso também ocorresse com outros tipos de evento no Sertão Carioca, pois 
condições havia para isso. Temos, por exemplo, poucos mas preciosos relatos deixados pela 
própria polícia política da época. 25 No final de 1943, alguns de seus agentes diziam ter tomado 
conhecimento sobre “reuniões suspeitas” que ocorriam no Club Jacarepaguá, localizado no Largo 
do Pechincha.26 

Em outro clube, o presidente do Nova Estrella, localizado também em Jacarepaguá, teria no final 
da década de 40 “a pretexto de bailes e festas” reunido “elementos do extinto Partido 
Comunista”, os quais também vendiam jornais comunistas como Voz Operária e A Cidade “à 
vontade” na Praça Barão da Taquara (atual Praça Seca).27 Era comum, na década de 60, que 
eventos promovidos pela Associação Rural de Jacarepaguá fossem realizados na sede do 

                                                           
22 CARVALHO, Ferdinando de. Os sete matizes do vermelho. Rio de janeiro: Bibliex, 1977. pp. 132-133. 
23 SILVA, Lyndolpho. pp. 83-4. Um espaço também utilizado na Baixada Fluminense para esse tipo de 
atividade foi o “terreiro”. José Pureza diz que se aproveitou da grande afluência de trabalhadores que iam 
ao “terreiro” que dirigia para começar o trabalho de arregimentação para a Comissão de Lavradores, uma 
organização também por ele criada em Xerém. PUREZA, José. Memória camponesa. Rio de janeiro: Marco 
Zero, 1982. pp. 21-2.   
24 Classe Operária, 28/09/1946. p. 6. O papel das Cooperativas como pólo de atração de “camponeses” 
também é destacado por José Pureza para o caso da Baixada Fluminense: “A primeira providência tomada 
pela ‘Associação’ foi criar uma Cooperativa de consumo. Ela vendia os produtos mais baratos, e desta forma 
atraía os camponeses das redondezas, que começaram a conhecer melhor nossa organização”. PUREZA, 
José. Op.cit., p. 28. 
25 Em 1944 a Polícia Civil do Distrito Federal era transformada em Departamento Federal de Segurança 
Pública(DFSP). A partir de 1946, passou a ser de sua competência a infração de infrações penais “que 
atentassem contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado, a ordem e a 
organização do trabalho”, SOMBRA, Luiz Henrique. “Ruptura ou permanência?”, In DOPS: a lógica da 
desconfiança. Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de Justiça/APERJ, 1997. Em 1962, o DFSP, cujo âmbito 
era nacional, dava lugar ao Departamento de Ordem Política e Social(DOPS) de jurisdição restrita a cada 
unidade da Federação. REZNIK, Luís e PEREIRA, Márcia Guerra. “De Polícia Federal a Departamento 
Estadual: o DOPS  e sua evolução administrativa – 1955 a 1983”, In idem. p. 43. 
26 APERJ. Fundo DOPS. Série Comunismo – Dossiê nº 7. Coincidentemente, poucos anos depois, a Liga 
Camponesa do Distrito Federal, ligada ao PCB, teria sua sede estabelecida neste mesmo local. 
27 APERJ. Fundo DPS – dossiê: “Comitê Distrital de Jacarépaguá”, fl. 4.   
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Jacarepaguá Tênis Clube, como foi o caso da Conferência organizada por lavradores do bairro, 
“apoiados por todo o povo”, para discutir “todos os seus problemas”. Eros Martins Teixeira, 
antigo militante do PCB, informa-nos que o partido realizava muitas festas para arrecadar fundos 
em sítios que pertenciam a lavradores, os quais também eram militantes do PCB. Cita os 
exemplos dos “lavradores” Resende, de Sepetiba; Zé Neto, de Campo Grande; e de Gonzaga e 
Zulamar Bonozo. 

 

 
          Outra sede de reuniões em Jacarepaguá 

 
 
 
Lyndolpho Silva diz que para fazer o contato o militante às vezes se passava por vendedor ou 
mascate: “Entrávamos com um badulaque, vendendo linha, agulha, e ficávamos como vendedores 
até escurecer”.28 

Pedro Coutinho Filho, um dos militantes do PCB mais atuantes na região, parecia ter um 
conhecimento razoável desse tipo de técnica. A polícia política afirmava, por exemplo, que para 
“melhor difundir a doutrina comunista”, ele tinha sido “encarregado, em abril de 1947, de instalar 
aparelhos de calda de cana e bancas de jornais nas proximidades de quartéis e fábricas”.29 

Assim como Lyndolpho não deixa claro se chegou a fazer aquele tipo de contato no Sertão 
Carioca, não podemos assegurar também que Pedro Coutinho tenha utilizado esse tipo de recurso 
junto a fazendas e sítios da região. Contudo, também pensamos ser muito provável que esse tipo 
de iniciativa tenha ocorrido por lá.  

O contato também podia se dar via célula, pequena unidade organizativa, de tipo âmbito bem 
restrito que o PCB estabelecia em fábricas, bairros e ruas. Havia muitas delas no Sertão Carioca, 
principalmente em Jacarepaguá e Campo Grande. Das que pudemos recolher alguma 
documentação, sendo todas elas de Campo Grande, pudemos constatar que a participação de 
lavradores era muito pequena: na célula “Bento Gonçalves”, por exemplo, entre seus sete 
membros – incluindo o secretariado – só um tinha se declarado lavrador;30 na célula “Senador 
Camará”, dos 21 membros, apenas três eram lavradores, sendo que na verdade, um deles tinha se 

                                                           
28 SILVA, Lindolpho. Op. cit. p. 84. 
29 APERJ. Fundo DOPS – Série Informações: “memorando nº 69/62”. 
30 APERJ. Fundo DPS (Células do PCB) – “Bento Gonçalves”. 

http://1.bp.blogspot.com/-XPDBOtnmHbE/VPC1QqS4AwI/AAAAAAAAATU/x4ot6Uy8new/s1600/000_0009.JPG
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declarado “agricultor”; 31 proporção bem menor se verifica na célula “Rocha Faria”, que tinha 
apenas 1 lavrador entre seus 21 membros,  e que era inclusive o secretário de Educação e 
Propaganda.32 

Penso que teríamos que analisar um número bem maior de células da região, senão todas, para 
termos uma conclusão mais segura sobre a representatividade desse tipo de organização entre os 
lavradores e, conseqüente-mente, a possibilidade de ter se constituído num canal de aproximação 
entre militantes do PCB e lavradores. Mas se encararmos tais células como um espaço de 
socialização de experiências, mormente os relativos à organização e atuação políticas, e tendo em 
vista a possibilidade desses lavradores terem compartilhado aspectos dessas experiências com 
lavradores que com eles viviam e trabalhavam na mesma localidade, talvez não devêssemos – ao 
menos por agora – deixar de explorar algumas indicações fornecidas pela pequena documentação 
dessas células. 

Uma delas é a relativa diversidade religiosa de seus membros, excluindo-se é claro os ateus, 
agnósticos ou “sem religião”. Tinha-se nessas células comunistas, desde católicos, evangélicos até 
espíritas. Também havia o caso de José Francisco da Silva, lavrador, que declarou ser sua religião a 
“Bíblia”. Tal diversidade também se verifica quando analisamos a questão da ocupação 
profissional de seus membros. Sendo membro de uma célula, o lavrador tinha oportunidade de 
travar contato com várias pessoas que exerciam ocupações urbanas como marceneiros, 
estucadores, diaristas, pintores, técnicos administrativos, carpinteiros, lapidários, bombeiros-
hidráulicos, funcionário público, rádio-telegráfico, sapateiros, farmacêuticos, maquinistas, 
operários, motoristas, pedreiros, operários da construção civil, auxiliares de escritório, garçons, 
trabalhadores “por conta própria”, ferroviários e até mesmo um agente do Serviço de Malária. E 
um outro aspecto que merece de nossa parte uma especial atenção é que boa parte dessas 
pessoas trabalhava no centro da cidade. Nesse sentido, a socialização de que falamos acima 
provavelmente não consistia apenas das discussões em torno das idéias e diretrizes do partido, 
mas também do que acontecia na “cidade”. Aliás, é importante que se frise, estamos falando de 
uma cidade que nessa época era marcada por uma intensa dos trabalhadores no movimento 
sindical, realizando inúmeras greves e manifestações de rua.33 

A política repressiva imposta aos comunistas pelas autoridades governamentais não era a única 
fonte das dificuldades presentes no trabalho dos militantes junto aos segmentos do campo.  
Talvez fosse a principal, e isso não podemos de forma alguma desconsiderar, ainda mais porque 
estamos tratando de uma região localizada na cidade que talvez tivesse na época a maior 
concentração de aparelhos do aparato repressivo governamental. Mas é também verdade que 
parte dessas muitas dificuldades (e desconfianças) eram colocadas por parte do próprio segmento 
que os comunistas se propunham “defender”. As antigas lideranças que atuavam no campo são 
unânimes em apontar a dificuldade de revelarem aos camponeses a sua verdadeira identidade 
política e ideologia. Perguntado se ele e outros militantes do PCB campo diziam que eram 
comunistas, Lyndolpho Silva responde: Não. Era nome feio em alguns casos. Às vezes podiam 
aceitar, mas comumente se alguém dizia que aquele cara era comunista (...) se apavoravam. 
Trabalhávamos como sindicalistas”.    

                                                           
31 APERJ. Fundo DPS (Células do PCB) – “Senador Camará”. 
32 APERJ. Fundo DPS (Células do PCB) – “Rocha Faria”. 
33 Para Marcelo Badaró Mattos, vários são os elementos, tanto de ordem quantitativa (número de 
sindicatos e percentual de trabalhadores sindicalizados) como de ordem qualitativa (número de greves, 
visibilidade dos sindicatos pela opinião pública, etc.), que comprovam que o movimento sindical viveu entre 
meados da década de 50 e o golpe de 64, uma “fase de ascenção”. Novos e Velhos Sindicalismos no Rio de 
Janeiro (1955-1988). Rio de Janeiro: Vício de leitura, 1998. p. 122. 
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Dificuldade idêntica é mencionada por Irineu Luís, notória liderança camponesa do interior 
paulista. No início de seus contatos com os camponeses uma coisa que fazia questão de evitar era 
“falar na Rússia de cara”. Segundo ele, pelo fato dos camponeses ainda estarem “com a religião 
na cabeça”, era conveniente que não revelasse as suas ligações com o  PCB : 

“Eles pensavam que o partido comunista liquidaria a religião. Então, precisava ter muito 
cuidado. Depois que eles entendiam mesmo que rezar todo dia não tinha importância, e 
que ser comunista era também rezar, podia ser feito o trabalho, dar as tarefas. Por mais 
atrasados que fossem , eles aceitariam”.34 

Passemos então a tratar com maior pormenor sobre a trajetória dos homens que mais se 
destacaram no enfrentamento desses obstáculos no Sertão Carioca, são eles: Pedro Coutinho 
Filho, Heitor Rocha Faria e Lyndolpho Silva.   

3. As lutas e lides de “Cícero” 
 
De todos os militantes que atuaram foi de longe o que mais mereceu a atenção dos órgãos de 
informação da polícia política, do “farto dossier” (sic) produzido sobre ele é que colhemos boa 
parte das informações que aqui apresentamos.35 Pedro Coutinho nasceu em 10 de junho de 1901. 
Era professor, engenheiro civil e advogado. Ingressou no PCB em 1935, mas só começou o 
trabalho como militante dois anos depois, possivelmente foi nesse momento que recebeu o 
codinome “Cícero”. Por sua atuação esteve preso de 13 de janeiro a 12 de julho de 1937, e de 3 
de dezembro de 1937 a 4 de junho de 1938, por ter sido condenado pelo Tribunal de Segurança 
Nacional à pena de 1 ano de “prisão celular”. Por suas “atividades comunistas” esteve novamente 
preso entre 25 de março de 1940 a 29 de agosto de 1940. Trabalhou, profissionalmente falando, 
por muito tempo em Jacarepaguá, fator que talvez tenha pesado na decisão (dele ou do partido) 
de escolher o Sertão Carioca como área de atuação, muito embora não tenha se restringido a ela. 
Justamente o que mais nos chama atenção na sua trajetória é a diversidade de campanhas e 
organizações comunistas de que tomou parte ( e ás vezes a frente) em diferentes regiões. Além 
de Jacarepaguá, atuava também em Nova Iguaçu e no subúrbio da Leopoldina (Zona Norte). 
Integrou quase que de forma simultânea as seguintes organizações: década de 40 - Comitê 
Distrital de Jacarepaguá, Comitê Democrático Progressista de Jacarepaguá, Liga Camponesa de 
Jacarepaguá, Liga Camponesa do Distrito Federal, Comitê Democrático Progressista de Nova 
Iguaçu; década de 50 - Centro Nacional de Estudos e Defesa do Petróleo(CEPDEN), Comissão 
Executiva Pró-Reforma Agrária, a Liga de Emancipação Nacional e a Associação Rural de 
Jacarepaguá. Em função disso, Pedro Coutinho esteve na linha de frente de Campanhas como as 
da nacionalização do petróleo, da Reforma Agrária, da Imprensa Popular e pela defesa da posse 
da terra dos pequenos lavradores do Sertão Carioca. Além de ser simples membro, Pedro 
Coutinho exercia cargos de direção em algumas daquelas organizações. Foi o primeiro presidente 
do Comitê Democrático Progressista de Jacarepaguá, fundado em junho de 1945, e 
posteriormente fez parte do seu Conselho Fiscal e da Secretaria de Massa Eleitoral, chegando a se 
tornar seu presidente de honra. Foi também presidente da Liga Camponesa de Jacarepaguá36 e 
membro da diretoria da Liga Camponesa do Distrito Federal.37  

Segundo o agente da polícia política encarregado da produção de seu dossiê, essa ampla inserção 
de Pedro Coutinho em diferentes campanhas e organizações comunistas e, principalmente, a 
                                                           
34 WELCH, Clliff e GERALDO, Sebastião. Lutas camponesas no interior paulista: memórias de Irineu Luís de 
Moraes, p. 154. 
35 APERJ. Fundo DOPS. Série Sindicato: Sociedades Civis, n. 72; Série Informações, n. 34: “memorando nº 
69/62”. 
36 APERJ. Fundo DPS. Tribuna Popular, 09/07/1946. 
37 APERJ. Fundo DPS. Tribuna Popular, 21/05/1946. 
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posição de direção que exercia em várias delas se daria pelo fato de estar “estreitamente ligado 
ao líder e chefes comunistas no país”, tanto assim que foi “um dos organizadores e oradores de 
vários comícios do líder LUIZ CARLOS PRESTES e outros chefes comunistas”.38 Exagero  ou não, o 
fato é que Pedro Coutinho parecia usufruir boa relação com homens bem situados na estrutura 
partidária do PCB, pois além de ocupar posições de direção daquelas entidades locais era também 
um dos dirigentes do CEPDEN, organismo de âmbito nacional que se ocupava de uma das 
principais frentes de luta do partido na década de 50, o da nacionalização do petróleo, que tinha 
como lema “O Petróleo é nosso”. No final de outubro de 1951, era ele quem presidia a 
“conferência sobre Petróleo e defesa da Economia Nacional” realizada em Grajaú.39 

Mas foi no exercício da função de advogado das entidades sediadas em Jacarepaguá que Pedro 
Coutinho deve ter despertado real interesse por parte dos pequenos lavradores. É provável 
também que muitos deles tenham se filiado àquelas entidades justamente por poder contar com 
serviços jurídicos, tendo para isso apenas que pagar uma módica quantia cobrada a todos os seus 
sócios. Ao menos, essa era a expectativa de muitos sócios da Liga Camponesa de Jacarepaguá, na 
década de 40, e da Associação Rural de Jacarepaguá, nas décadas de 50 e 60. E em todas elas 
Coutinho foi o seu advogado. Ele também foi advogado da Associação de Lavradores de Campo 
Grande e Guaratiba, onde tinha entre seus clientes Manoel Ferreira, objeto de uma ação movida 
pelo “grileiro” Joaquim Rodrigues Pazo.40 Foi também um dos procuradores, junto com Heitor 
Rocha Faria, da comissão do Distrito Federal da I Convenção Nacional dos Trabalhadores 
Agrícolas, realizada em São Paulo em 1953, eleita para participar dos trabalhos da Convenção Pela 
Emancipação Nacional, no ano seguinte. 

Mas há um outro ponto importantíssimo presente na atuação de Pedro Coutinho (e na dos 
militantes comunistas de uma maneira geral): a inserção que tinha na estrutura partidária, 
possibilitou-lhe, entre outras coisas, atuar em diferentes campanhas e integrar a direção de 
diferentes organizações, favorecendo a realização de um objetivo que era muito caro ao PCB 
numa época de grande competição política com os setores ligados ao trabalhismo de Getúlio 
Vargas, especialmente o PTB: a unificação ou, ao menos, a integração desses movimentos numa 
frente comum de luta, de modo que isso fortalecesse a imagem do PCB como o principal partido 
das classes trabalhadoras.41 Nesse caso, ela poderia se dar sob a forma de manifestações de 
apoio, solidariedade e mesmo de adesão, entre membros de diferentes lutas ou campanhas.  Esse 
talvez tenha sido o principal capital político que Pedro Coutinho tentou obter junto aos lavradores 
organizados naquelas entidades, procurando, a todo momento, fazer com que eles encampassem 
as bandeiras de outras campanhas do partido e, em contrapartida, fazer com que essas outras 
campanhas tomassem como suas as reivindicações dos pequenos lavradores do Sertão Carioca. 
Essa parece ter sido a sua grande tarefa ao participar como convidado especial da Assembléia 
organizada por posseiros de Curicica em comemoração a uma vitória que obtiveram contra 
“grileiros” na justiça. Nela Coutinho teria conseguido a adesão desses posseiros à Convenção pela 
Emancipação Nacional, chegando a eleger para tanto uma comissão encarregada de acompanhar 

                                                           
38 APERJ. Fundo DOPS.  Série Informações, n. 34: “memorando nº 69/62”. 
39 Imprensa Popular, 01/11/1951. p. 4. 
40 Novos Rumos, 18-24/12/1959. p. 11. 
41 Podemos dizer que o PTB foi o grande adversário do PCB no interior do movimento sindical em particular, 
e no âmbito das esquerdas em geral, de l945 a 1955. O suicídio de Vargas e a comoção nacional por ele 
causado farão com que os comunistas comecem a se aproximar dos trabalhistas. Em 1955 essa 
aproximação é oficializada com a criação do MNTP – Movimento Nacional Popular Trabalhista, que 
procurava ser na prática uma base de apoio da chapa presidencial encabeçada por J. Kubitschek e João 
Goulart. Nos anos subseqüentes tal aproximação resultaria ela mesma numa progressiva indiferenciação 
entre as linhas políticas dos dois partidos. Quando chega a década de 60, o PCB terá como principais 
adversários em âmbito nacional, as Ligas Camponesas de Julião e setores progressistas da Igreja Católica, 
como aquele ligado à Ação Popular. 
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os trabalhos preparatórios desse evento. Mas não sem antes assegurar a eles que “nenhuma 
questão de importância para a vida do país escapará à discussão e à análise” da Convenção. 
“Assim, os problemas mais sentidos dos Lavradores, inclusive os de Curicica, serão ventilados”. 

 
Pedro Coutinho ao centro, junto a uma comissão da Liga. Tribuna Popular, abril de 1946. 

 
Dois anos depois vemos Coutinho tentar unificar a pauta do movimento dos lavradores do Sertão 
Carioca com outros movimentos, e conseqüentemente obter seu apoio. Foi o caso da reunião, por 
ele presidida, da Comissão Executiva do Distrito Federal Pró-Reforma Agrária, na sede da Liga da 
Emancipação Nacional. Nessa reunião ele conseguiu reunir dois deputados, algumas lideranças 
sindicais como Lyndolpho Silva, representantes do Sindicato dos Têxteis e representantes das 
Associações de Lavradores de Jacarepaguá e de Coqueiros. As medidas discutidas foram a coleta 
de assinaturas pela Reforma Agrária, cuja cota determinada foi de 320 mil, e a colaboração da 
Comissão ao II Congresso de Lavradores do Distrito Federal. 

Em outubro de 1955, às vésperas das eleições presidenciais daquele ano, o jornal comunista 
Imprensa Popular, demonstrando ter certeza de que Pedro Coutinho tivesse sua atuação 
reconhecida pela grande maioria dos lavradores do Sertão Carioca, chamou-o de “líder 
camponês”. Foi nesta condição que ele conclamou “seus companheiros de profissão[ os 
“camponeses” cariocas] a votar em J-J” (chapa presidencial composta por Juscelino Kubitschek e 
João Goulart). Só “com êles”, continuava Coutinho, “teremos o clima desejável para que 
consigamos vencer os grileiros, a distribuição de terras aos lavradores, títulos definitivos das 
terras já cultivadas pelos posseiros, revisão dos contratos e fixação à terra, concessão de crédito 
fácil”, etc. 

Curiosamente, a partir de meados da década de 50 até o mais ou menos 1963, não veríamos 
Pedro Coutinho desempenhar atuação de destaque em eventos públicos organizados por 
entidades do PCB com a mesma freqüência de antes. Seu trabalho parece ter se concentrado na 
prestação de assistência jurídica às “organizações camponesas” do Sertão Carioca. Sabe-se apenas 
que Coutinho integrou em 1961 uma Comissão Brasileira de Solidariedade ao Povo Cubano, 
organizada provavelmente após os acontecimentos ocorridos na Baía dos Porcos envolvendo 
grupos cubanos dissidentes apoiados pelos EUA. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-xGLlqLASOOE/Uik8wlWeLaI/AAAAAAAAAJc/ADgvozplwpI/s1600/cicero.jpg
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À direita da foto, o antigo endereço da Liga Camponesa de Jacarepaguá. Foto do autor (2012). 

 
 
Ele voltaria a se destacar em alguns eventos “camponeses” ocorridos em 1963. Em maio desse 
ano Coutinho integraria junto com Antônio Caseiro, Teobaldo José Ribeiro, Manoel Rodrigues e 
Manoel Agapito - presidentes respectivamente das Associações Rurais de Jacarepaguá, 
Santíssimo, Guaratiba e Mendanha – e outras personalidades, a “comissão promotora” da II 
Conferência dos Lavradores da Guanabara.42 Meses depois, em novembro, ele também teria 
“liderado” uma “concentração” de lavradores em frente a Assembléia Legislativa do Estado da 
Guanabara. O objetivo, segundo ele, era lembrar aos parlamentares que: 
 

“a gravidade da situação alimentar da população do Estado é, em parte, conseqüência 
do abandono e miséria em que se encontra o lavrador carioca, sem terra própria, sem 
auxílio técnico e financeiro, sem mercadoria garantida para os seus transportes e, ainda 
perseguido pelos exploradores imobiliários e pelos grileiros”.43 
 

Fazia-se mister que tais parlamentares tomassem não só medidas de urgência, mas 
principalmente  “modificações estruturais” no campo, pois só elas – e isso valia para o restante do 
país - poderiam fazer com que os lavradores do Sertão Carioca deixassem de ser um “peso 
morto”. 

A atuação de Pedro Coutinho junto às “organizações camponesas” foram suficientes para que 
aqueles que, segundo a “grande” imprensa, “salvaram” o país do “risco da comunização” com o 
golpe de 64, incluísse-lo na lista de indiciados do Inquérito Policial Militar nº709, chefiado pelo 
general Ferdinando de Carvalho, e que tinha por tarefa apurar a responsabilidade de reais e 
supostos participantes da “onda de agitação e subversão” que pretendia varrer os valores 
democráticos e cristãos do país. Aliás, Pedro Coutinho era o único de todos esses indiciados que 
tinha como base de atuação o Sertão Carioca.44 

                                                           
42 Diário Carioca, 25/05/1963. p. 4. 
43 Diário de Notícias, 12/11/1963. p. 12. 
44 APERJ. Fundo DOPS. Série Secretaria, n. 10. Se Pedro Coutinho foi o único a ser oficialmente indiciado, 
vários outros foram perseguidos pelos órgãos de repressão, casos de Antônio Ferreira Caseiro, Eros Martins 
Teixeira, Aristides e outros. muitos. No depoimento dado ao autor, Eros Martins declara que Aristides foi 
torturado por ter dado “fuga” a Antônio Caseiro. A sogra deste, D.Miriam também declara que chegou a ser 
agredida pelos agentes do DOPS que estavam à procura de A. Caseiro. 
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4. As lutas e causas de um homem que “chegava junto” 

Nenhuma informação pudemos obter sobre as origens e o início da trajetória do advogado Heitor 
Rocha Faria no PCB. O registro mais remoto data de 1947, logo depois da cassação do PCB pelo 
Supremo Tribunal Eleitoral, quando H. R. Faria impetrou um habeas corpus, posteriormente 
negado pelo Supremo Tribunal Federal, em favor de Luiz Carlos Prestes e outros dirigentes do PCB 
 

“alegando cerceamento em seu direito de locomoção, pois vedado o seu livre ingresso, 
para exercer atos administrativos, na sede do partido e em comitês locais, porque 
ocupados pela Polícia, por ordem do Ministro da Justiça, tendo aquela se apoderado do 
patrimônio após o cancelamento do registro do partido”.45 
 

Sabemos, contudo, que sua trajetória guarda muitas semelhanças com a de seu companheiro de 
partido e profissão, o também advogado Pedro Coutinho Filho. No que tange a luta pela terra, H. 
R. Faria atuou como advogado dos “posseiros” e “arrendatários” da Fazenda Coqueiros, em 
Santíssimo, por meio da Associação de Lavradores da Fazenda Coqueiros(ALFC). Tal organização 
foi criada em 1952 e tudo indica que ela tenha sido idealizada por ele e Lyndolpho Silva, seu 
primeiro presidente. Além das “providências jurídicas”, H. R. Faria participava ativamente das 
discussões dos Encontros e Assembléias organizadas pela ALFC, opinando sobre 
encaminhamentos e propostas de cunho propriamente político. Também teve presença 
destacada na I Conferência dos Lavradores do Distrito Federal (1953), chegando a ter sua “Tese” 
de número nº 13 aprovada para constar do documento final desse encontro. Por meio dela, 
propugnava os seguintes pontos: que “a lavoura” devesse ser “explorada obrigatoriamente e 
privativamente pelas Associações de pequenos lavradores”; conjugação das Cooperativas de 
produção e de consumo na Constituição das Associações; atribuir às Associações o “serviço social 
a ser prestado ao lavrador”.46 Ele seria também, na condição de “advogado e consultor jurídico” 
da ALFC, o secretário-geral da I Conferência dos Lavradores do Distrito Federal em 1958.47 É muito 
provável também que o advogado tenha sido um dos principais elaboradores da “Carta do 
Lavrador”, espécie de documento final do encontro, e que foi oficialmente proposta pela ALFC. 

Mas a atuação de H. R. Faria no movimento de luta pela terra não se limitou àquela localidade do 
Sertão Carioca, pois teve também papel de destaque na luta dos “posseiros” de outra região, a 
Baixada Fluminense. José Pureza nos conta que quando ele e os demais posseiros da região 
começaram a sofrer as primeiras ameaças de despejo em 1949, decidiram “consultar um 
advogado perito em assuntos de terra, o Dr. Heitor da Rocha Faria”, que teria ainda os 
aconselhado a fundar uma organização que atendesse ao estado do Rio de janeiro, “em benefício 
de todo o tipo de lavrador”. Assim teria surgido a idéia de criarem a Associação de Lavradores 
Fluminenses (ALF), que tinha como seu advogado oficial, justamente H. R. Faria. Bráulio Rodrigues 
nos conta que quando os “posseiros” de Pedra Lisa começaram a sofrer as primeiras ameaças de 
despejo, Heitor teria conseguido uma audiência com o então presidente da República Eurico 
Gaspar Dutra. Neste encontro Heitor teria conseguido convencer o presidente a assinar um 
documento que declarava que aquelas terras pertenciam à União.48 
 
                                                           
45 www.soleis.com.br/julgamentos_historicos7.htm 
46 APERJ. Fundo DPS/ 1881: “I Conferência dos Lavradores do Distrito Federal”(1953), fl. 11, doc. 12. 
47 CPDA. Fundo LYNDOLPHO SILVA. Série Correspondências. (agradeço ao professor Luiz Flávio da Costa, 
que foi extremamente gentil em disponibilizar acesso irrestrito a documentação desse Fundo). 
48 Depoimento prestado ao autor. O detalhe é que segundo o próprio Bráulio, havia grandes dúvidas em 
relação ao verdadeiro proprietário daquelas terras. Ele tinha certeza de que não era do “grileiro” que 
tentava despejá-los, mas “da União também não era”. 
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Tribuna Popular, s/d. 

 
O fato de atuar como advogado na ALFC e na ALF certamente funcionou como um importante 
estímulo para que H. R. Faria agisse no sentido de unificar as lutas de “posseiros” do Sertão 
Carioca e da Baixada Fluminense. É provável que tenha sido ele um dos principais responsáveis 
por várias iniciativas de protesto realizadas em comum pela ALF e diversas entidades de 
lavradores do Sertão Carioca. Alguns passos importantes foram dados nesse sentido, destacamos 
como exemplo, o fato de uma “representação” da ALF ter feito parte da mesa diretora dos 
trabalhos do I Congresso dos Lavradores do Distrito Federal. 49      

Outro ponto em comum com Pedro Coutinho era sua inserção em outras campanhas ou 
movimentos. E tal como seu companheiro, também possuía neles posições de direção. Ele estava 
em agosto de 1951 entre os participantes da I Conferência da Associação Brasileira de Juristas 
Democratas,50 ao lado de outros juristas e advogados como Abel Chermont, Evandro Lins e Silva e 
Magarino Torres, que se notabilizaria anos mais tarde pela defesa de moradores de favelas 
ameaçados de despejo, sendo inclusive um dos fundadores da União dos Trabalhadores Favelados 
(UTF). Mas foi em outro movimento, o Movimento Carioca Pela Paz, a maior frente de luta do PCB 
até a Campanha pela nacionalização do petróleo (“O Petróleo é nosso”), que H. R. Faria exerceria 
posição de grande influência. 

Na prática, o Movimento Pela Paz cerrava fileiras contra a intervenção do Brasil da Guerra da 
Coréia(1950-1953). Depois de certa indecisão nos primeiros momentos de seu segundo mandato 
como presidente, Getúlio Vargas parecia inclinado a ceder às pressões dos norte-americanos, 
disposto que estava a enviar tropas brasileiras ao front asiático. Num indignado panfleto 
intitulado “Governo de Vargas Marcha para o Fascismo e para a Guerra”, seu autor, o advogado 
H. R. Faria assim se pronunciava sobre aquela provável iniciativa: 

“O Movimento Carioca denuncia a traição do Governo do Sr. Getúlio Vargas, que em 
lugar de atender aos anseios de paz e de progresso dos brasileiros, não passa de porta-

                                                           
49 APERJ. Fundo DPS/ 1881: “I Congresso dos Lavradores do Distrito Federal”(1953), fl. 7, doc. 8. 
50 Arquivo Nacional (AN). Fundo MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ¹ - 1313: “2712 – DPS (27/08/1951)” 
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voz de uma minoria de capitalistas e latifúndios nacionais que esperam obter lucros de 
guerra em troca da completa escravização de nossa Pátria, da miséria do povo, e do 
sangue da juventude.” 51 

A virulência com que os comunistas atacavam as posições pró-Guerra da Coréia, só era 
comparável àquela adotada pelos setores abertamente anticomunistas, que viam na Campanha 
pela Paz um artifício encontrado pelos comunistas para poderem desenvolver de forma aberta 
sua “tradicional política de agitação e subversão”. Um dos principais veículos dessa corrente, o 
jornal O Estado de São Paulo, falando em nome das “classes conservadoras” em geral, procurava 
expor o fim último daquele movimento comunista em seu artigo intitulado “A FARSA PACIFISTA”: 

“Lançado na ilegalidade, o Partido Comunista, para não desaparecer, precisava de 
temas de agitação, e, não podendo aparecer a frente de nenhum movimento para não 
se denunciar, coloca-se sempre por trás de uma categoria especialmente numerosa dos 
ingênuos e a dos ‘inocente úteis’.” 

O interessante que o jornal paulistano reproduzia quase que inteiramente a posição que a polícia 
política tinha sobre o assunto. Segundo os órgãos encarregados da repressão à “ameaça 
vermelha”: 

“o movimento ‘pró-paz’, visa na verdade, o desarmamento das consciências livres e a 
criação de um ambiente de confusão interna nos países democráticos. [...] 

É claro que o movimento ‘pró-paz’, é no fundo uma posição de guerra tão agressiva 
como o movimento ‘pró-soviético’ dos chefes comunistas. Os que aderiram a este 
movimento ou são tolos e irresponsáveis, ou, como os líderes comunistas, estão 
dispostos a trair conscientemente suas pátrias. 

O movimento ‘pró-paz’ é um novo aspecto, mais subtil e por isto mais perigoso, da 
Quinta coluna bolchevista”. 

Cyro Riopardense de Rezende, chefe de Polícia do Distrito Federal, também não tinha dúvidas de 
que os apelos “pró-paz”, as “críticas desabusadas e insultuosas aos poderes constituídos locais”, a 
“instigação à luta violenta e às greves por reivindicação de qualquer natureza” e os “vitupérios 
sistemáticos e infamantes ao ‘imperialismo americano’’, tinham uma única fonte: a União 
Soviética, “através do expansionismo stalinista”.52 

Um artigo publicado pela próprio Departamento de Ordem Política e Social no jornal A Hora, dava 
uma boa idéia aos comunistas do que estava por vir:    

“O Departamento de Ordem Política e Social expediu o seguinte comunicado: 

‘A lei n.o 1.207, de 25 de outubro de 1950, em seu artigo 1.o, exclui o direito de reunião, 
quando esta vise a prática de ato proibido. [...] Ora, a Constituição e seu autorizado 
intérprete, como é o Superior Tribunal Eleitoral, declara ilegal, inconstitucional, o 
funcionamento do Partido Comunista e, implicitamente, o de todas as organizações que 
lhe são filiadas’”.        

 

                                                           
51 APERJ. Fundo DPS – Série PANFLETOS/ n. 1050. 
52 AN. Fundo Ministério da Justiça: “3807-DPS – 06/11/1951”. 
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Para a infelicidade dos “partidários da paz” (como então se denominavam os participantes do 
movimento) a contrariedade das “classes conservadoras” não se resumiu à retórica dos editoriais 
dos pasquins da “grande” imprensa ou dos pronunciamentos oficiais de representantes do 
Governo. O Movimento Pela Paz sofreu os efeitos de uma vigorosa política de repressão aplicada 
em todo o país por parte dos órgãos policiais. Esse foi, antes de mais nada, o grande desafio dos 
articuladores do movimento, inclusive para H. R. Faria, que dirigia o movimento no Distrito 
Federal. A imprensa comunista produziria uma farta cobertura dando conta de perseguições, 
espancamentos e dissoluções de encontros e reuniões dos “partidários da paz”. A situação era de 
tal gravidade que teria surgido com isso uma espécie de movimento de protesto envolvendo 
vários setores da sociedade civil carioca contra as perseguições aos “Partidários da Paz”. Em 
setembro de 1950, o Imprensa Popular noticiava a realização de um protesto promovido por 
comissões da Frente Democrática de Copacabana, do Sindicato dos Marítimos e do Sindicato dos 
Portuários contra a invasão policial a residência de um “Partidário da Paz”.53 O próprio H. R. Faria 
mandaria um telegrama ao Chefe de Polícia da Capital, pedindo que as perseguições fossem 
interrompidas, até porque, as “vítimas” – os “partidários da paz”, cumpriam o preceito da 
Constituição que garantia o direito de reunião.54  

Quanto à organização do movimento em si, os comunistas promoviam comícios, comitês e 
elaboravam os chamados “comandos” (grupos de pessoas destinadas a colher assinaturas para o 
Apelo de Estocolmo). O principal objetivo de todos esses eventos era a coleta de assinaturas, as 
quais serviam de meio para a conquista de “um bem maior e mais glorioso”: a Paz para o mundo e 
a salvação da humanidade. Por isso, a imprensa comunista incentivava seus leitores e, 
principalmente seus militantes, na busca incessante de assinaturas. 

Guiando-se por uma lógica idêntica a de Pedro Coutinho, H. R. Faria procurou construir canais de 
ligação entre esses movimentos “da cidade” com a luta dos posseiros do Sertão Carioca, de modo 
que pudesse fortalecer todos esses movimentos em conjunto com o capital político que pudesse 
extrair de cada um deles em particular. O que na prática se expressava por meio de manifestações 
de solidariedade ou adesão, formalizadas em eventos públicos mediantes votos de apoio ou 
simplesmente pela presença de algum “representante” de uma classe ou movimento num evento 
público promovido em prol de “outro” movimento.  

Era de todo interesse do advogado comunista que o movimento dos lavradores cariocas se 
consolidasse, pois no jogo de acumulação de forças (cujo pólo gravitacional o PCB procurava ter 
completo domínio), ele significava o fortalecimento da Campanha Pela Paz e de muitos outros 
movimentos. Poderíamos dizer também, quantos mais lavradores mobilizados mais nomes os 
“comandos” dos Conselhos locais do Movimento Pela Paz teriam em suas listas de abaixo-
assinados. A própria direção do PCB manifestava em uma de suas “Resoluções” a idéia de que 
para dar impulso à Campanha Pela Paz era “preciso saber vincular essa luta às reivindicações 
cotidianas das massas”.55 Torna-se então compreensível o entusiasmo com que o Imprensa 
Popular acolhe numa de suas páginas o resultado de um “comando” realizado pelo Conselho de 
Paz do Sertão Carioca em Barra de Guaratiba: “dezenas de camponeses” guaratibanos teriam 
assinado o “apelo por um Pacto de Paz”. 

E as ligações com outros movimentos também eram fomentadas. Nesse sentido, é provável que 
H. R. Faria tenha sido um dos principais responsáveis para que o I Congresso dos Lavradores do 
Distrito Federal tenha tido em sua “mesa diretora” as presenças, além da dele, de figuras que 
“representavam” os mais diversos setores organizados da sociedade civil, casos de Francisco 

                                                           
53 Imprensa Popular, 12/09/1950. 
54 APERJ. Fundo DOPS. Série COMUNISMO/n. 39. 
55 Imprensa Popular, 14/03/1951. p. 3. 
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Gonçalo, presidente do Sindicato dos Têxteis; do deputado federal Roberto Morena e de 
“representantes” da União Sindical dos trabalhadores do Distrito Federal, do Movimento Contra a 
Carestia e do Sindicato dos Metalúrgicos. 

Anos depois, vemos tal propósito tomar proporções internacionais. De forma a mantê-la a par do 
que aconteceu na I Conferência dos Lavradores do Distrito Federal, H. R. Faria envia, “com toda 
atenção”, uma carta-informe datada de 9 de agosto de 1958 à União Internacional dos Sindicatos 
de Trabalhadores Agrícolas e Florestais, com sede em Via Boncompagni, nº 19, Roma, Itália. O 
advogado informa ainda o endereço da sede da ALFC, de modo que ela possa permanentemente 
colocar os “companheiros” do velho continente a par do que se passava no “Sertão Carioca: zona 
da lavoura do Distrito Federal”. 

       

 


