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[Minhas opiniões são as de um homem que] quando a 

estabilidade do navio no qual navega possa estar em 

perigo por um excesso de peso em um dos seus lados, 

dispõe-se a transferir o pequeno peso de suas razões para 

aquele lado que pode preservar seu equilíbrio. 

 (Edmund Burke) 

 

 

Sozinho na noite / Um barco ruma para onde vai / Uma 

luz no escuro / Brilha a direito, ofusca as demais / E mais 

que uma onda, mais que uma maré / Tentaram prendê-lo, 

impor-lhe uma fé / Mas, vogando à vontade, rompendo a 

saudade / Vai quem já nada teme, vai o homem do leme 

(...) 

No fundo horizonte / Sopra o murmúrio para onde vai / 

No fundo do tempo / Foge o futuro, é tarde demais / E 

uma vontade de rir nasce do fundo do ser / E uma vontade 

de ir, correr o mundo e partir / A vida é sempre a perder 

(“O homem do leme”, música portuguesa  

do grupo Xutos & Pontapés) 

 

 

 

 

“O mar seria o meu elemento natural, se ao menos eu 

soubesse nadar. (...) Meus verdes eram de mato, não de 

mar. Mas tenho fome de mar, curiosidade insatisfeita, 

desejo de vê-lo por dentro, pena de não criar intimidade 

com ele. O ar palerma de quem não sabe nadar é o mesmo 

que se tem defronte de um piano sem saber tocá-lo. Não 

conheço mais forte sensação de poder do que a roda do 

leme nas mãos.” 

(Carlos Lacerda, “A Casa do Meu Avô”) 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da análise da construção e demolição da imagem presidencial 

de Carlos Lacerda, jornalista, vereador da cidade do Rio de Janeiro, deputado federal, 

governador da Guanabara e pré-candidato às eleições presidenciais, previstas para 

ocorrer em 1965, ano em que se encerrava seu mandato como governador. Tratamos da 

maneira como Lacerda utilizou o período à frente da Guanabara como plataforma para 

construir sua candidatura, e de como ela foi afetada pelo movimento civil-militar 

ocorrido em 31 de março de 1964, que levou à deposição do presidente João Goulart e à 

instauração de um regime militar no Brasil. 

 

Palavras-chave: História Política; História do Brasil Republicano; História do Rio de 

Janeiro; Comunicação Política; Análise do Discurso; UDN; República de 46. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce travail présente une analyse de la construction et de la démolition de l’image 

présidentielle de Carlos Lacerda, journaliste, conseiller municipal de Rio de Janeiro, 

député fédéral, gouverneur de la Guanabara, et pré-candidat aux élections 

présidentielles, qui devraient avoir lieu en 1965, l’année où finissait son mandat comme 

gouverneur. On étudie la manière dont Lacerda a profité de la période comme chef 

politique de la Guanabara comme une plateforme pour construire sa candidature et 

comment celle-ci a été atteinte par le mouvement civil-militaire du 31 mars 1964, qui a 

déposé le président João Goulart et a instauré un régime militaire au Brésil. 

 

Mots-clés: Histoire Politique; Histoire du Brésil Républicain; Histoire du Rio de 

Janeiro; Communication Politique; Analyse du Discours; UDN; République de 46.  
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INTRODUÇÃO 

 

 No prefácio de “Depoimento”, livro que reúne mais de 30 horas de entrevistas 

com Carlos Lacerda, realizadas pouco antes da sua morte em maio de 1977, o editor 

Ruy Mesquita relembra um encontro com o então governador da Guanabara, no final de 

1963. Nesse encontro, analisando a possibilidade de uma resolução militar para a 

situação política brasileira, Lacerda teria dito aos seus interlocutores, particularmente a 

Júlio Mesquita, pai de Ruy e dono do jornal “Estado de São Paulo”, a seguinte frase: 

“Eu tenho o direito de terminar minha vida política na Presidência da República, Dr. 

Júlio, e se os militares assumirem o poder desta vez permanecerão nele o tempo 

suficiente para que isso não seja possível”1. 

Menos de seis meses depois, os militares realmente assumiriam o poder. Nessa 

época, em abril de 1964, o governador da Guanabara era visto como um apoiante de 

primeira hora da “Revolução”, e um de seus principais líderes civis. Dois anos depois, 

já era persona non grata para diversos círculos militares, e um incômodo para os civis 

que apoiavam o regime. Quatro anos depois, estava cassado e preso pelo regime que 

ajudara a construir. Jamais seria presidente da república, jamais teria sequer a chance de 

disputar uma eleição para esse cargo, e morreria sem recuperar seus direitos políticos e 

sem ver os militares deixarem o poder, o que só aconteceria 21 anos depois de o 

assumirem, e oito após a sua morte. 

Em uma crônica publicada nos seus últimos anos, Carlos Lacerda escreve assim 

sobre o ofício do psicanalista: 

 

Suponha que plantei um jardim todo de rosas, com seus espinhos, 

naturalmente, mas sempre rosas. Nasceram porque veio no estrume a 

semente, ou a trouxe o vento, no tempo desfeito, um tufo, logo muitos, 

de tiririca. (…) Suponha que recorro aos bons ofícios do jardineiro ou 

do hortelão. Mas, a título de me livrar das tiriricas e das urtigas, ele 

me espera duas vezes por semana, das 15 às 15:45 hs, e mediante um 

pagamento alto e sempre em dia, pelos seus serviços de jardineiro ou 

de hortelão, espera que eu lhe fale – de rosas? de espinafre? Não. 

Claro que não. As rosas são normais, o espinafre é banal. Uma me 

ilumina a vida, e outro me dá sustento. Mas ambos são corriqueiros. 

Esquece! Minha preocupação são as tiriricas e as urtigas. Logo, o 

jardineiro-hortelão espera que eu lhe fale de tiriricas e de urtigas. 

Quanto mais lhe falo dessas pragas do meu jardim e da minha horta, 

mais me preocupo com elas. A certa altura, esquecidas as rosas, 

menosprezada a alface, dou as favas como favas contadas. Só a tiririca 

me ocupa, só a urtiga me absorve. Só tenho olhos para a praga2. 

                                                           
1 LACERDA: 1978, p. 15. 
2 LACERDA: 1975, p. 76-77. 
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Mais adiante, Lacerda prossegue, destacando que o psicanalista, por força dessa 

característica de formação, estimula que, durante o encontro, fale-se apenas das “urtigas 

e tiriricas”, uma vez que é sua função ajudar a removê-las; porém, com essa atitude, faz 

com que o paciente cada vez mais dê importância a estas, em detrimento das outras 

coisas que equilibram, ou deveriam equilibrar, o seu jardim, a sua horta: 

 

Resultado fácil de prever. A certa altura dos meus encontros com o 

jardineiro-hortelão, só falamos de urtigas, só cuidamos de tiririca, de 

tal modo que a partir de certa sessão já nem pensamos nas rosas que, 

desoladas, murcham; nos jasmins cujo perfume já não nos comove; na 

cenoura que já não arrancamos, rosada e fresca, com seu terno 

penacho. Só temos cuidados, só pensamentos, atenções somente para a 

tiririca e a urtiga. Só aquela nos incomoda. Só esta nos requeima. Pois 

bem, é exatamente o que ocorre com a psicanálise. Ela valoriza 

demais tudo o que perturba. O que compensa, o que equilibra o ritmo 

da vida, o que constitui o outro lado da tribulação e da angústia já não 

exerce o papel de equilibrador, de compensação para o sofrimento e a 

ansiedade. Aos poucos, despojado desse mecanismo de compensação, 

o paciente torna-se presa da angústia3. 

 

Não podemos conhecer ao certo o que ia na alma do autor, mas é possível que 

tenha escapado a ele que o mesmo pode ser dito de jornalistas e políticos. Se um 

jornalista se acostuma a enxergar apenas as ervas daninhas de uma sociedade, se um 

político se dedica somente a extirpar as pragas que ameaçam a sua lavoura, como eles 

poderão fugir dessa deformação profissional, e enxergar, também eles, a beleza do mar 

e sentir o perfume das rosas? 

Prosseguindo na analogia, o historiador, de uma certa maneira, deve tomar 

cuidado para evitar os mesmos riscos. Jardineiro que se propõe a regar um canteiro, ou 

hortelão que oferece seus serviços para revelar o que há por trás das urtigas, é preciso 

que ele estabeleça com cuidado o assunto que vai tratar, sob pena de perder o foco, mas 

também se faz necessário que esse foco no seu objeto não o impeça de enxergar as rosas 

e pedras que também fazem parte desse jardim. 

Não pretendemos, neste trabalho, fazer uma biografia de Carlos Lacerda, 

tampouco de sua trajetória política e/ou jornalística. Não pretendemos, também, julgar 

seu mandato à frente do estado da Guanabara, embora esse coincida de maneira quase 

perfeita com o período que delimitamos como escopo: os anos que separam a eleição de 

Carlos Lacerda em 1960 da publicação do Ato Institucional nº 2 (AI-2), em outubro de 

1965, com um epílogo que nos leva até dezembro de 1968, mês da publicação do Ato 

                                                           
3 LACERDA: 1975, p. 77. 
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Institucional nº 5 (AI-5), e da consequente prisão e cassação dos direitos políticos de 

Lacerda. 

A história que pretendemos contar aqui é uma parte da história desses anos. Não 

se trata, porém, “da” história desses anos, em seus grandes fatos e acontecimentos, que 

já foram tratados em diversos outros trabalhos. O que pretendemos relatar é a história da 

construção e da demolição da imagem presidencial de Carlos Lacerda, das bases que 

impulsionaram e viabilizaram sua candidatura à presidência da República pela União 

Democrática Nacional (UDN), e dos fatores que fizeram com que essa candidatura 

jamais chegasse até às urnas. Para reconstruir essa história, vamos recorrer a vários 

tipos de fontes bibliográficas, que nos darão três grupos distintos de “vozes”, a partir 

das quais pretendemos construir uma melodia harmônica. 

Primeiramente, vamos utilizar a produção do próprio Carlos Lacerda. Como 

veremos, além da sua influência política, Lacerda também se destaca pela habilidade, 

consciente ou não, na construção de uma memória política consistente. Seja através da 

reunião de seus pronunciamentos políticos (“Palavras e Ação”, “O poder das ideias”, 

“Brasil entre a verdade e a mentira”, “Crítica e autocrítica”), seja pela vertente 

memorialista (“Depoimento”, “A casa do meu avô”, “Rosas e pedras do meu 

caminho”), ou mesmo em crônicas, aparentemente apartadas da sua vida política (“Em 

vez”, “Uma rosa é uma rosa é uma rosa”), e até em traduções literárias (“Minha 

mocidade”, de Winston Churchill, “O triunfo”, de John Galbraith, “Júlio César”, de 

Shakespeare, entre diversas outras), podemos sempre ver o político falando por trás do 

escritor. Além de sua produção literária, iremos nos valer também das cartas escritas por 

Carlos Lacerda, disponíveis no arquivo do autor e reunidas em livro organizado por 

Cláudio Mello e Souza e Eduardo Coelho. 

No campo biográfico, é incontornável a referência ao trabalho de John W. Foster 

Dulles, “Carlos Lacerda: a vida de um lutador”, obra que reúne um imenso volume de 

fatos e dados referentes à trajetória política de Lacerda.  

A reconstrução do período lacerdista à frente da Guanabara não ficaria completa 

sem recorrermos à voz da academia, que consolida o que já ouvimos dos protagonistas. 

Aqui, temos que destacar, inicialmente, os trabalhos de Marly da Silva Motta 

(principalmente “Rio de Janeiro: de cidade capital a Estado da Guanabara” e “Saudades 

da Guanabara: o campo político da cidade do Rio de Janeiro (1960-1975)”), que nos dão 

um panorama geral do campo político do estado da Guanabara, bem como as 

peculiaridades que tornam essa cidade-estado um caso único na história brasileira. Para 
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falar sobre a UDN, recorremos à síntese produzida por Maria Victoria Benevides, 

complementada pela obra de Izabel Picaluga (que trata especificamente da UDN da 

Guanabara) e, mais recentemente, pelos trabalhos de Jorge Chaloub sobre o caráter 

liberal da UDN e as diferentes faces que esse “liberalismo” assume dentro do partido. 

Especificamente sobre o governo Lacerda na Guanabara, destacamos três 

trabalhos, além dos já citados livros de Marly Motta. Américo Freire e Lucia Lippi 

coordenaram os livros “Capítulos da memória do urbanismo carioca” e “Novas 

memórias do urbanismo carioca”, onde são analisadas algumas das grandes 

intervenções urbanas feitas no Rio de Janeiro, entre as quais se incluem as obras 

realizadas durante o governo Lacerda. Mauricio Perez, no livro “Lacerda na Guanabara 

– a reconstrução do Rio de Janeiro nos anos 1960”, traça um panorama geral do governo 

Lacerda, com ênfase principal na sua estrutura administrativa e de gestão e nos 

resultados alcançados durante o mandato. Por fim, Claudia Mesquita, partindo da 

criação do Museu da Imagem e do Som, um dos principais lugares de memória criados 

durante o governo Lacerda, contextualiza todo o período das comemorações do IV 

Centenário da fundação da cidade do Rio de Janeiro, demonstrando o valor simbólico 

dessa efeméride, e a maneira pela qual o governador se apropria da mesma. 

Por vezes, é preciso que uma voz se sobressaia às outras. Devido à natureza deste 

trabalho, e à sua proposta de mostrar Carlos Lacerda como ator, em sentido amplo, 

construtor e demolidor de sua própria imagem, optamos por considerar a sua voz como 

a solista da orquestra. Em termos práticos, isso significa que, se por vezes passarmos a 

impressão de que estamos deixando de ouvir outras vozes importantes, essa foi uma 

opção, ao menos na maioria das ocasiões, consciente, e inerente às condicionantes de 

uma dissertação e às decisões que precisamos tomar em seu desenvolvimento. 

No que diz respeito à estrutura deste trabalho, nossa proposta é analisar a maneira 

pela qual Lacerda construiu sua imagem de presidenciável entre 1960 e 1965, a partir do 

exercício do governo da Guanabara, e como atuou durante a campanha para a sua 

sucessão, tendo como pressuposto sua compreensão do papel maior dessa eleição: ao 

mesmo tempo em que definia o novo governador da Guanabara, servia como prévia e 

teste de força de sua campanha presidencial, consolidando sua imagem como um 

potencial candidato. Paralelamente, pretendemos também analisar a demolição dessa 

mesma imagem, que entendemos começar logo a partir de abril de 1964, e se estender 

até 1968. Nossa hipótese é que, pelo menos em parte, os motivos que levaram à sua 
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demolição já estavam presentes no tempo da construção, tendo seu sinal invertido a 

partir da ruptura que acontece em 1964. 

Buscando atingir esses objetivos, iremos trabalhar em três tempos de leitura, 

cada um correspondendo a um capítulo desta dissertação. Recorremos à produção 

literária de Lacerda para “batizar” cada um destes capítulos, e ajudar a estabelecer o que 

consideramos ser os pontos-chave de cada etapa. 

No primeiro capítulo, “Palavras e Ação”4, analisaremos o mandato de Carlos 

Lacerda como governador da Guanabara (1960-1965). Neste capítulo, pretendemos 

inicialmente demonstrar o caráter especial do Rio de Janeiro como uma cidade-capital, 

dentro da definição que Marly Motta dá a esse termo: “lugar da política e da cultura, 

como núcleo da sociabilidade intelectual e da produção simbólica, representando, cada 

uma à sua maneira, o papel de foco da civilização, núcleo da modernidade, teatro do 

poder e lugar da memória”5. Esse caráter peculiar do Rio de Janeiro será compreendido 

como um fator importante na construção do personagem presidencial de Carlos Lacerda, 

até então visto como um jornalista e deputado combativo, mais adequado à imagem de 

“demolidor” do que à de “construtor”, do que como um político-gestor, capaz de 

administrar um estado e conduzir as ações necessárias para o seu desenvolvimento. 

Nesse capítulo, avançaremos também por uma breve discussão quanto às 

características do campo político da cidade do Rio de Janeiro e o nascimento, a partir de 

então, de um campo específico da Guanabara, por vezes sobreposto àquele, por vezes 

com singularidades próprias, bem como sobre as bases do “lacerdismo”, compreendido 

tanto como a corrente dentro da UDN que apoiava o governador, quanto como o apoio 

popular do qual ele dispunha em determinados setores da sociedade. Finalmente, 

chegaremos à análise do governo Lacerda, do ponto de vista administrativo e político, e 

as maneiras pelas quais seus resultados influenciaram, positiva ou negativamente, na 

acumulação de capital político e na construção da imagem presidencial de Carlos 

Lacerda. 

No segundo capítulo, “Brasil entre a verdade e a mentira”6, trataremos do cenário 

nacional em que se inseriu o período de Lacerda como governador da Guanabara, dando 

                                                           
4 Título do livro publicado em 1965, reunindo pronunciamentos, artigos e entrevistas produzidos 

pelo autor a partir de 1960. 
5 MOTTA: 2001, p. 24. 
6 Título do livro publicado em 1965, contendo duas cartas escritas ao presidente Humberto 

Castelo Branco, que foram base de pronunciamentos de Lacerda na televisão, e uma carta, 
complementar às anteriores, escrita ao deputado Herbert Levy, ex-presidente da UDN. 
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destaque especial ao período entre janeiro de 1963, com a realização do plebiscito que 

aprovou o retorno do Brasil ao regime presidencialista, e outubro de 1965, com a 

derrota do candidato governista na Guanabara e a publicação do AI-2, passo importante 

no fechamento do regime, que extingue os partidos políticos existentes e transforma em 

indireta a eleição presidencial prevista para o ano seguinte. 

Nesse capítulo, trataremos de três grandes temas. Primeiramente, abordaremos os 

fatos que levaram à deposição do presidente João Goulart, a partir dos desdobramentos 

do movimento iniciado em 31 de março de 1964, buscando correlacionar esses 

episódios com as posições do então governador da Guanabara, Carlos Lacerda. A 

segunda parte do capítulo trata das relações entre Lacerda e o governo militar, liderado 

por Humberto Castelo Branco, que substituiu Goulart na presidência da República. 

Destacaremos aqui, principalmente, as críticas de Lacerda à política econômica do 

governo e as suas reações à prorrogação do mandato de Castelo Branco, e 

consequentemente ao adiamento das eleições presidenciais para 1966. Finalmente, na 

terceira parte deste capítulo, trataremos da eleição de 1965 na Guanabara, que 

escolheria o sucessor de Lacerda como governador do novo estado. 

Defendemos aqui que essa eleição se torna ainda mais sensível por ser a primeira 

consulta à vontade popular depois do movimento de 1964. Até que ponto a opinião do 

eleitor quanto ao governo de Lacerda na Guanabara poderia se confundir com a 

aprovação ou rejeição ao governo militar, instaurado no ano anterior com o apoio do 

governador, e contra o qual, naquele momento, ele já se voltava em parte? E até que 

ponto podemos identificar, além dos partidos ainda existentes, um (ou mais que um) 

“partido militar”, com agendas próprias, que poderiam influenciar ou ser influenciadas 

pelos resultados daquela eleição? 

Finalmente, no terceiro capítulo, “Crítica e Autocrítica”7, trataremos das reações 

de Lacerda após a publicação do AI-2 e o progressivo fechamento do regime, a partir 

dos textos reunidos no livro que dá título a este capítulo: “Autocrítica”, artigo publicado 

na revista Manchete, “Carta a um amigo fardado”, publicada em diversos jornais 

brasileiros, e “O que há por trás da Frente”, artigo sobre a Frente Ampla (movimento 

de oposição ao governo militar, que reuniu algumas das principais lideranças políticas 

do período 1946-64) publicado na revista Fatos e Fotos. Finalizaremos esse capítulo 

com uma análise que busca, sintetizando o que foi discutido anteriormente, avançar 

                                                           
7 Título do livro publicado em 1966, reunindo três artigos escritos para revistas brasileiras, a 

“Carta a um amigo fardado” e o manifesto da Frente Ampla. 
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algumas hipóteses para explicar a queda de Carlos Lacerda, que culminou com sua 

cassação e prisão, em dezembro de 1968. Ao final deste percurso, esperamos ter 

contribuído para ajudar a explicar como o “demolidor de presidentes” terminou sua 

carreira política derrubando seu último alvo presidencial: ele mesmo. 
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CAPÌTULO 1 

 

PALAVRAS E AÇÃO: 

DA “CIDADE DEVASTADA” À “CIDADE RECONSTRUÍDA” 

 

 

 

Guanabara, Guanabara, és coração do Brasil. 

Na beleza de tua luz clara, 

Serás sempre, o futuro o dirá, 

Coração do Brasil, Guanabara, 

Ó cidade de Estácio de Sá 

Ao fundar-te o valor português 

Junto à encosta do morro do Cão, 

Não pensou que haverias de ser 

Deste imenso Brasil coração. 

 

E porque, sobremodo cresceste, 

Capital te fizeram um dia, 

Grandes honras de glória tiveste... 

Incessante tua força crescia. 

Quatro séculos faz já que existes. 

Já deixaste de ser capital. 

Tua glória no entanto persiste. 

Fê-la o seu padroeiro imortal 

Guanabara, Guanabara, és coração do Brasil.  

 

(Hino do IV Centenário do Rio de Janeiro, com letra de 

Manuel Bandeira e música de Francisco Mignone) 
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1.1 Passado, presente, futuro: a reconstrução de uma “cidade devastada”  

 

“Quando me perguntam se é difícil 

reconstruir uma cidade, lembro-me 

daquele famoso urbanista: ‘para se 

reconstruir uma cidade, é preciso amá-

la’. Nada mais fácil do que amar o 

Rio.”8 

 

Em dezembro de 1964, a revista Reader’s Digest publica um artigo escrito pelo 

governador Carlos Lacerda, com o título “Nada mais fácil do que amar o Rio”, que 

consideramos exercer o papel de “manifesto” das comemorações dos 400 anos da 

fundação da cidade do Rio de Janeiro, efeméride destacada sob a marca “IV 

Centenário”. Nesse artigo, Carlos Lacerda descreve todo o processo de significação do 

IV Centenário (e, por tabela, do seu governo) como representação simbólica da 

recuperação do orgulho do povo carioca pela sua cidade.  

Destacando o aspecto cosmopolita do Rio de Janeiro, e sua vocação de urbe 

mundial, cara do Brasil no mundo, cara do mundo no Brasil, diz Lacerda que: 

 

Todos sabem que somos uma região sem regionalismo. Pensamos os 

nossos problemas em termos mundiais, além de continentais, e 

continentais, além de nacionais. (...) Nosso pensamento, 

profundamente brasileiro, é internacional – porque somos um povo 

ecumênico, povo litorâneo, voltado para o nosso tempo, abraçado com 

o futuro. (...) Somos um povo carnavalesco, mas um povo sofrido; um 

povo de sambas dolentes e de reações prontas. (...) Não é por acaso 

que o padroeiro da cidade é um mártir cravado de flechas. 

 

Chamamos a atenção aqui para a antítese feita entre um povo “carnavalesco”, feliz 

por natureza, e “sofrido”, associado a um “mártir cravado de flechas”, em alusão aos 

males causados por “outros” à cidade, entre eles o “abandono” trazido pela mudança da 

capital. Se a “natureza”, ou seja, a essência do carioca remete à alegria, à festividade, a 

isso se opõe um estado de sofrimento que é antinatural, que é introduzido por forças 

externas à essência da cidade. Conclui o governador: 

 

                                                           
8 Carlos Lacerda, em texto publicado na revista Reader’s Digest, em 31 de dezembro de 1964. 

Reproduzido em LACERDA: 1966, p. 147. 
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No ano do IV Centenário da cidade do Rio de Janeiro, o seu governo 

entrega ao povo que o elegeu uma cidade reconstruída e libertada. (...) 

Não é deste governo, entretanto, a vitória. Ela pertence ao povo, que 

sustentou, ao lado de seus governantes, a dura batalha. (...) Tenho a 

honra de entregar ao povo uma cidade restituída à alegria e à graça de 

seus dias de antigamente, agora dotada de um novo elemento: a 

confiança na capacidade do povo, a certeza da vantagem da liberdade, 

da conveniência do governo honrado, do governo que trouxe 

novamente aquilo que o ceticismo pretendeu e o fanatismo procurou 

suprimir: o espírito do cristianismo e o espírito da liberdade.9 

 

Ou seja, o IV Centenário marca a volta do Rio de Janeiro “à alegria e à graça de 

seus dias de antigamente”, reforçando a idéia de que o progresso trazido permitirá o 

reviver das glórias passadas. Mas, ao brilho do passado, se junta um “novo elemento”: a 

capacidade do povo em construir o futuro. E, ao mesmo tempo em que destaca o papel 

do povo na “vitória”, reduzindo o governo ao papel de uma ferramenta desse triunfo, 

não deixa de retomar, ao final, as virtudes do governo “honrado” que conduziu o povo a 

essa vitória. 

“Imagens de um passado tornado lenda, visões de um presente e de um futuro 

definidos em função do que foi ou do que se supõe ter sido”10 - assim fala Raoul 

Girardet sobre o mito da “Idade de Ouro”, definida por ele como a “constelação 

mitológica” mais intensamente presente no imaginário político. E onde seria mais fácil 

encontrar um apelo aos “bons velhos tempos” do que numa cidade acostumada a ser o 

centro do universo, e “devastada”, por ter sido despojada desse papel? 

Passado de glórias. Presente de tristeza. Um futuro por construir, para fazer com 

que o novo estado da Guanabara recuperasse o papel central que pertencia, por direito, à 

“cidade maravilhosa” – título da marchinha carnavalesca composta por André Filho em 

1934 e, não por acaso, oficializada como hino do novo estado da Guanabara a partir da 

sua criação, em 1960. 

Guanabara, um novo estado, acabado de nascer, mas que carregava em si a 

herança de uma cidade antiga. Não tentemos competir com Manuel Bandeira, e 

recorramos ao poeta: “quatro séculos faz já que existes / já deixastes de ser capital / tua 

glória no entanto persiste”. Porém, diz também o poeta na mesma obra: "serás sempre, 

o futuro o dirá / Coração do Brasil, Guanabara".11 

                                                           
9 LACERDA: 1966, p. 145-7. 
10 GIRARDET: 1987, p. 97. 
11 Trechos do Hino do IV Centenário da Guanabara, lançado no âmbito das comemorações de 

1965, com letra de Manuel Bandeira e Francisco Mignone. 
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Para Michael Pollak, “a referência ao passado serve para manter a coesão dos 

grupos e das instituições que compõem uma sociedade”.12 Durante todo o período de 

existência da Guanabara como cidade-estado, consideramos que acabou por se verificar 

uma hegemonia entre os cariocas na busca do enquadramento da sua memória coletiva 

dentro de um binômio "passado glorioso" + "futuro radiante". Carlos Lacerda não criou 

esse conceito sozinho, e nem teria como fazê-lo. Por definição, o processo de 

enquadramento da memória é uma disputa entre diferentes visões políticas. E, se havia 

uma hegemonia da visão do Rio de Janeiro como "capital espiritual", obviamente não 

haveria interesse, por parte de todos os envolvidos, de que essa imagem servisse de 

suporte a um político determinado - principalmente, claro, se o político em questão é 

esse do qual falamos. 

 O papel do governador nesse movimento foi o de tentar incorporar, como líder do 

novo estado, o espírito da sociedade, e assumir, em si, o papel de guardião do passado e 

promotor do futuro. Raoul Girardet nos apresenta os quatro modelos pelo qual se 

constrói uma imagem de herói no cenário político. Destacamos aqui o segundo dos 

modelos propostos por Girardet, estereotipado por Alexandre, o Grande. Assim 

descreve Girardet o herói munido da “audácia conquistadora dos jovens capitães 

ávidos de precipitar-se na glória”: 

 

Ele não faz “dom de si mesmo”: apodera-se das multidões que 

subjuga. (...) O gesto de seu braço não é símbolo de proteção, mas 

convite à partida, sinal de aventura. Ele atravessa a história como um 

raio fulgurante. Herói da juventude e do movimento, sua 

impetuosidade chega a ponto de domar a natureza; transpõe as 

montanhas, atravessa os desertos, salta por cima dos rios...13 

 

Porém, ao governador da Guanabara, nessa construção mitológica, não bastava ser 

apenas o guerreiro, por mais que em seu governo, a Guanabara tenha, literalmente, 

“transposto montanhas” e “saltado por cima de rios”... Era preciso aliar a Alexandre um 

outro modelo de herói mitológico, que Girardet simboliza no grego Sólon, e define 

como o “legislador”: 

 

Não é mais, então, aquele meteoro da história, cujo destino se inscreve 

em uma aventura fulgurante mas efêmera. É na perspectiva da duração 

que seu personagem encontra a realização. Assentando e definindo as 

regras que amanhã serão as da vida coletiva, constrói o edifício que as 

                                                           
12 POLLAK: 1989, p. 9. 
13 GIRARDET: 1987, p. 75. 
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gerações futuras terão por tarefa conservar. (...) Quase não há, hoje, 

grupo político que não ache sempre necessário, quando se trata de 

afirmar sua legitimidade ou de garantir sua continuidade, apelar para o 

exemplo e para as lições de certos grupos de “grandes ancestrais” 

sacralizados pela lenda. É em nome da fidelidade às mensagens que 

eles ditaram, da conformidade aos princípios que estabeleceram ou às 

instituições que fundaram que se pretende corresponder às 

interpelações e aos desafios do presente.14 

 

Aliando Alexandre a Sólon, o raio fulgurante que corta os ares ao guardião das 

instituições antigas e promotor das novas, é possível chamar para si a responsabilidade 

pela construção de uma nova nação. Um construtor que, ao “meteoro” fulgurante, que 

revoluciona a sociedade, consegue aliar a perenidade das coisas que ficam, e que fará 

com que os efeitos das suas obras durem através dos tempos. 

Retomando Pollak, quando diz que "cada vez que uma memória está 

relativamente constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, de coerência, de 

unidade, de continuidade, da organização"15, acreditamos que, por associação, 

podemos defender que o sucesso (ou fracasso) do governador Lacerda na atuação nesse 

papel, seria um fator muito importante na sua imagem futura – embora, como veremos, 

não possa ser visto como o fator único nesse julgamento.  

Ao final do artigo na Reader’s Digest, Lacerda conclui com o trecho que já 

havíamos destacado inicialmente: “Quando me perguntam se é difícil reconstruir uma 

cidade, lembro-me daquele famoso urbanista: ‘para se reconstruir uma cidade, é 

preciso amá-la’. Nada mais fácil do que amar o Rio”. 

Quem seria o “famoso urbanista”, citado pelo governador? Uma pesquisa 

superficial não nos traz uma resposta fácil, e isso nos leva a uma nova pergunta: será 

que existe esse “famoso urbanista”, ou a frase é da lavra do próprio governador? Dando 

ainda mais um passo nesse jogo de espelhos: faz alguma diferença a existência ou não 

do urbanista, ou mais importante é ver como essa frase se adapta à construção da 

imagem pública de Carlos Lacerda, demolidor de presidentes, construtor da Guanabara 

e, potencialmente, futuro ocupante do Palácio da Alvorada? 

Até 1960, Carlos Lacerda havia construído sua imagem de “tribuno implacável, 

dono de uma oratória que, segundo contemporâneos, ‘cortava os ares como rajadas de 

fogo’”16 e, ao mesmo tempo, “símbolo de um tipo de oposição política marcada pela 

                                                           
14 GIRARDET: 1987, p. 77-8. 
15 POLLAK: 1992, p. 206. 
16 MOTTA: 2005, p. 73. 
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virulência dos ataques”17. Jornalista, vereador do Rio de Janeiro, deputado federal. Em 

todos esses papéis, se destacava a personalidade de combatente, capaz de qualquer 

arroubo na defesa das suas causas, e incapaz de qualquer condescendência com quem 

não considerasse um companheiro na mesma luta. Porém, para alçar vôos mais altos, era 

preciso convencer o eleitor de que, ao ardor do guerreiro, seria possível adicionar a 

sabedoria do ancião. 

Em junho de 1960, na convenção que confirmou seu nome como candidato a 

governador da Guanabara pela UDN, Lacerda lançou as bases do processo que iria 

atingir seu ápice cinco anos depois. No discurso proferido nessa convenção, Lacerda 

define o Rio de Janeiro como uma “cidade devastada”, que precisaria ser reconstruída, 

tarefa à qual ele se propunha a partir daquele instante18.  

Polêmico, radical, extremista, intransigente, determinado: essa era a imagem do 

novo governador. Eleito, com um discurso propositivo, um desafio múltiplo se impunha 

a Lacerda. Era necessário, ao mesmo tempo, fazer um governo “construtor” na 

Guanabara, com obras que dessem visibilidade ao governador, dentro e fora do novo 

Estado, e comprovar capacidade de articulação em todas as esferas, tanto com a sua 

equipe, os anseios do povo carioca, mas também com os políticos do novo estado, 

aliados e opositores, bem como com o governo federal. E era preciso, acima de tudo, 

cumprir a promessa de “reconstruir” a cidade – reconstrução que passaria, 

inevitavelmente, pela recuperação do orgulho do carioca pela sua cidade, ferido pela 

transferência da capital para Brasília. 

Para isso, seria necessário colocar seu nome no “panteão dos heróis do Rio”, na 

definição de Marly Motta, composto pelos “governantes que, por meio de grandes 

obras urbanísticas, haviam deixado marcas indeléveis no tecido da cidade”19. Quatro 

antigos prefeitos compunham esse panteão: Pereira Passos (1903-06), Paulo de Frontin 

(1919), Carlos Sampaio (1920-22) e Henrique Dodsworth (1937-45). Carlos Lacerda se 

propunha a se assumir como o continuador dessa nobre linhagem. Para isso, o trabalho 

do novo governador deveria atuar, concomitantemente, nas três dimensões: recuperação 

do passado glorioso do Rio de Janeiro, construção de um presente onde ficasse clara sua 

capacidade de gestor, e projeção de um futuro modernizante, que servisse de modelo 

para o Brasil.  

                                                           
17 MOTTA: 2005, p. 72. 
18 LACERDA: 1963, p. 147-169. 
19 MOTTA: 2004b, p. 54. 
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E, assim, duas histórias se cruzam: a da cidade-capital, despojada de seu passado, 

necessitando construir seu futuro, e a do político em ascensão, com uma oportunidade 

de, reforçando a identidade do Rio de Janeiro como cidade-capital, reforçar também a 

de seu governante como apto para conduzir o país. 

“Para se reconstruir uma cidade, é preciso amá-la”, diria Lacerda cinco anos 

depois, citando (ou não) um famoso urbanista. Diria também, no mesmo artigo, que 

“não é por acaso que o padroeiro da cidade é um mártir cravado de flechas”, em 

alusão aos que haviam traído o Rio. Nesse texto, que dialoga o tempo inteiro com o 

“retrato da cidade devastada” pintado anteriormente, Lacerda consolidava o papel 

exercido pelo seu governo na reconstrução do Rio de Janeiro e no resgate da autoestima 

do seu povo. Em 1960, o então candidato discursava assim: 

 

Ajudai-me e eu vos entregarei uma cidade restituída à alegria e à graça 

de seus dias de antigamente, agora dotada de um novo elemento, a 

confiança na capacidade do povo, a certeza da vantagem da liberdade, 

da conveniência do governo honrado20. 

 

Cinco anos depois, prestes a iniciar o último ano do seu mandato, o governador 

anunciava que “no ano do IV centenário da cidade do Rio de Janeiro, o seu governo 

entrega ao povo que o elegeu uma cidade reconstruída e libertada”21. 

O que aconteceu durante os cinco anos que separam o “retrato da cidade 

devastada” da “entrega da cidade reconstruída”? E o que separa Carlos Lacerda, 

demolidor de presidentes dos anos 50, de Carlos Lacerda, governador da Guanabara e 

candidato à presidência do Brasil? É essa a história que pretendemos, também, 

reconstruir no decorrer deste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 LACERDA: 1963, p. 169. 
21 LACERDA: 1966, p. 145-7. 
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1.2 Guanabara, cidade-estado-capital: a eterna “Belacap” 

 

“Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil 

Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil! 

Jardim florido de amor e saudade, 

Terra que a todos seduz... 

Que Deus te cubra de felicidade... 

Ninho de sonho e de luz!”22 

 

"Rio antigo, Rio eterno, 

Rio-oceano, Rio amigo, 

O governo vai-se? Vá-se! 

Tu ficarás e eu contigo."23 

 

Fundada em 1565, na sequência da expulsão dos franceses da Baía da Guanabara, 

o Rio de Janeiro sempre desempenhou um papel importante na história do Brasil. Seu 

fundador, Estácio de Sá, teria estabelecido o destino carioca desde o berço: uma cidade 

erguida "para ser a rainha das províncias e o empório das riquezas do mundo”. Teria? 

É o que diz a lenda, muito provavelmente contrária aos fatos. Enquadramento de 

memória, disputa política, jogo de espelhos. Se non è vero, è ben trovato - ditado 

italiano bem aplicável ao caso. Rainha das províncias? Vá, que seja, então, rainha das 

províncias, oblíqua e dissimulada. 24 

Estabelecida em uma posição estratégica, na entrada da Baía da Guanabara, 

definida por Carlos Lessa como um “cofre-forte militar-naval”25, a cidade do Rio de 

Janeiro foi, primeiro, posto avançado contra invasões marítimas. Depois, de barreira 

tornou-se porta, para a entrada dos que chegavam ao seu porto, com destino ao interior 

do Brasil. Como “eixo da logística nacional”, o Rio de Janeiro centralizava o comércio 

da colônia, tanto nas trocas com a metrópole, quanto como entreposto das rotas 

portuguesas para a África e para a América Espanhola. 

                                                           
22 Trecho de “Cidade Maravilhosa”, marchinha de carnaval composta por André Filho para o 

carnaval de 1935 e elevada a “marcha oficial da Cidade do Rio de Janeiro” em 1960. 
23 Carlos Drummond de Andrade, "Canção do Fico", publicada no Correio da Manhã, em fevereiro 

de 1960, e reproduzida em VIDAL: 2012, p. 161. 
24 Para uma discussão sobre as origens da frase atribuída a Estácio de Sá, e seu papel como mito 

fundador da cidade do Rio de Janeiro, ver, por exemplo, TURAZZI: 2015. 
25 LESSA: 2000, p. 68. 
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Ao mesmo tempo em que olhava para fora, sendo o principal ponto de contato do 

Brasil com o mundo, o Rio de Janeiro representava o ponto central das relações 

comerciais da colônia, servindo como destino das navegações de cabotagem, que 

transacionavam produtos vindos do sul e do norte, e como praça atacadista, distribuindo 

para as outras cidades brasileiras escravos, alimentos e mercadorias importadas26. 

A partir do século XVIII, a condição de “capital” foi sendo oficializada, primeiro 

com o estabelecimento do Rio de Janeiro como sede colonial, depois como sede do 

Reino de Portugal, durante o período em que a corte portuguesa esteve no Brasil, capital 

do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves a partir de 1815, e por fim como a 

capital do novo Império do Brasil, depois da proclamação da independência. Caso raro, 

foi mantida como capital mesmo após a mudança do regime, em 1889, passando de 

capital imperial a capital republicana, perdendo as majestades sem perder a sua própria. 

Apesar da Constituição de 1891 já prever, para um futuro indeterminado, a 

transferência da capital da república para uma cidade a ser construída no interior do 

país, o certo é que os governos republicanos seguiram a tônica do Império, tratando o 

Rio de Janeiro não como uma “capital temporária”, e sim como a capital de fato do 

novo país. Christian Lynch destaca que: 

 

A verdade é que o Rio de Janeiro era uma capital nacional plena, sem 

sombras e sem medos, e como tal foi tratada pelo Brasil e por seus 

governos. Durante o Império, a mudança da capital jamais foi levada a 

sério por nenhum gabinete da monarquia; nem nunca foi mencionada 

em qualquer Fala do Trono. O fato de que as constituições 

republicanas de 1891 e 1934 previssem liricamente a mudança da 

capital pouco ou nada significava de concreto. (...) A Primeira 

República investiu pesadamente na organização da antiga Corte tendo 

em vista sua condição de capital do Brasil. Os palácios do Itamaraty e 

do Catete foram comprados para servirem à Presidência, 

respectivamente, em 1890 e 1897, quando o primeiro passou a sediar 

o Ministério das Relações Exteriores. O novo palácio do Supremo 

Tribunal Federal foi inaugurado na Avenida Rio Branco recém-

construída em 1909; o Palácio Guanabara, antiga residência da 

princesa Isabel, foi reformado para se converter em residência 

presidencial, em 1922.27 
 

As reformas pelas quais passou, no início do século XX, conduzidas pelo então 

prefeito Francisco Pereira Passos, inspiradas nas reformas de Paris do final do século 

anterior, levaram o Rio de Janeiro a um novo estágio urbano. Em 1922, foi realizada a 

                                                           
26 Para uma análise mais detalhada do papel do Rio de Janeiro como eixo da logística nacional, 

ver OSÓRIO e VERSIANI: 2015. 
27 LYNCH: 2017, p. 22. 
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Exposição Universal do Rio de Janeiro, inserida nas comemorações do centenário da 

independência do Brasil, e que serviu também para reafirmar a posição do Rio de 

Janeiro como uma capital moderna e vibrante, a par das outras cidades que, pelo mundo, 

haviam sediado Exposições Universais, como Paris, Londres ou Chicago. 

O Rio de Janeiro continuou a ser a capital política e administrativa do Brasil até 

1960, quando este papel foi transferido para Brasília. Depois de intensos debates sobre o 

destino a ser dado à, agora, “antiga capital”, decide-se pela transformação do Rio de 

Janeiro em uma cidade-estado, o estado da Guanabara, conforme previsto na 

Constituição de 1891 e referendado na de 1946. Em 14 de abril de 1960, é promulgada a 

Lei San Tiago Dantas, que estabelecia as bases do novo estado da Guanabara. No dia 20 

de abril, o presidente Juscelino Kubitschek "fechou com um gesto solene as pesadas 

folhas deste portão [do Palácio do Catete] e o trancou à chave. (...) Dali a algumas 

horas, em Brasília, ele presidirá as cerimônias de inauguração da nova capital do 

país"28. Sem despedidas emocionadas, sem manifestações ruidosas, ou tristes choros 

sentimentais. E assim, depois de quase duzentos anos, o Rio de Janeiro deixa de ser 

capital – uma situação inédita para qualquer carioca ainda vivo nessa época. 

Porém, o papel de capital exercido pelo Rio de Janeiro não se resume apenas a 

uma denominação política. Mais do que uma capital administrativa, o Rio de Janeiro é 

uma cidade-capital, “lugar da política e da cultura, como núcleo da sociabilidade 

intelectual e da produção simbólica, representando, cada uma à sua maneira, o papel 

de foco da civilização, núcleo da modernidade, teatro do poder e lugar da memória”29, 

de acordo com a definição de capitalidade cunhada por Marly Motta, tendo por base a 

formulação de Giulio Argan. Na perspectiva de Argan, de acordo com Osório e 

Versiani: 

 

(...) todos os países possuem uma cidade que é a sua referência 

internacional e que não necessariamente é também a sua Capital 

burocrática. Assim, quando pensamos nos Estados Unidos, tendemos 

a pensar em Nova York e não em Washington; quando pensamos na 

Austrália, lembramos de Sidney e não de Camberra.30 

 

A partir de 1960, o Rio de Janeiro entra em uma nova fase: o Brasil tinha agora 

uma nova capital? Pior para o Brasil, respondia o carioca. Se, em Brasília, uma cidade 

                                                           
28 VIDAL: 2012, p. 10. 
29 MOTTA: 2001, p. 24. 
30 OSORIO e VERSIANI: 2015, p. 76. 
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era construída do zero pela “Novacap”31, o Rio de Janeiro assumia a identidade da 

“Belacap”, cidade-maravilhosa, eternamente bela-capital.  

Podemos considerar que a idéia da “Belacap” foi construída em oposição 

assimétrica à “Novacap”, fazendo uma analogia à definição de Reinhardt Koselleck 

sobre “conceitos antitéticos assimétricos”. Para Koselleck, um conceito antitético 

assimétrico é formado pela criação de uma oposição linguística entre dois termos (A e 

B) que não representam necessariamente pólos opostos, com o objetivo de levar o 

receptor a toma-los como perfeitamente contrários. Dessa forma, ao explicitar o valor 

negativo de B, fica implícito no discurso um valor positivo para A, e vice-versa32. 

Se, em Brasília, o que causava admiração era o projeto arquitetônico da Praça dos 

Três Poderes, na Guanabara, "os três poderes são, pela ordem, o sol, o mar e a 

alegria"33, como vemos em uma crônica de José Carlos de Oliveira no Jornal do Brasil. 

Nas manchetes e editoriais do dia da transferência, o tom segue semelhante: "Perde o 

Rio a categoria de capital da União? Pouco importa, como capital do estado da 

Guanabara, tem pela frente um grande futuro.", em O Globo; "Hoje nasce um Estado 

bem bossa-nova, com ares de principado de Mônaco, à beira-mar, entre montanhas, 

acalentando sonhos de turismo", no Diário de Notícias34. 

Essas publicações se encaixam naquilo que é definido por Cláudia Mesquita como 

a "cultura do carioquismo"35, ou seja, a valorização de uma "tradição comum" do ser-

carioca, reproduzida pelas elites intelectuais da cidade, que define um Rio de Janeiro 

especial nas suas singularidades locais, mas representativo de uma cultura universal. O 

ser-carioca é tão poderoso que consegue, ao mesmo tempo, transformar em cariocas 

todos aqueles que, naturais de qualquer lugar do mundo, são em algum tempo expostos 

a ele. Uma crônica de Vinícius de Moraes, escrita exatamente nessa época, simboliza 

muito bem esse sentimento: 

                                                           
31 “Novacap” era a sigla da “Companhia Urbanizadora da Nova Capital”, empresa pública criada 

em 1956 para coordenar a construção de Brasília. 
32 “A história conhece numerosos conceitos opostos que são aplicados de um modo que o 

reconhecimento mútuo fica excluído. Do conceito utilizado para si próprio decorre a denominação 
usada para o outro, que para este equivale linguisticamente a uma privação, mas que, na realidade, 
pode ser equiparado a uma espoliação. Trata-se, nesse caso, de conceitos opostos assimétricos. Seu 
oposto é contrário, porém de maneira desigual. (...) Cada uma das antíteses a serem examinadas possui 
estruturas próprias, mas também comuns, que sempre aparecem de novo na linguagem política, mesmo 
quando, no correr da história, as palavras ou nomes se modificam. (...) As palavras podem mudar e, 
mesmo assim, a estrutura da argumentação assimétrica continua a mesma.” (KOSELLECK: 2006, p. 192-
5)   

33 Jornal do Brasil, 20 de junho de 1960, apud VIDAL: 2012. 
34 Trechos de jornais do dia 21 de abril de 1960, apud VIDAL: 2012, p. 200-1. 
35 MESQUITA: 2008. 
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Um carioca é um carioca. Ele não pode ser nem um pernambucano, 

nem um mineiro, nem um paulista, nem um baiano, nem um 

amazonense, nem um gaúcho. Enquanto que, inversamente, qualquer 

uma dessas cidadanias, sem diminuição de sua capacidade, pode 

transformar-se também em carioca; pois a verdade é que ser carioca é 

antes de mais nada um estado de espírito. Eu tenho visto muito 

homem do Norte, Centro e Sul do país acordar de repente carioca, 

porque se deixou envolver pelo clima da cidade e quando foi ver... 

kaput! Aí não há mais nada a fazer. (...) Pois ser carioca, mais que ter 

nascido no Rio, é ter aderido à cidade e só se sentir completamente em 

casa em meio à sua adorável desorganização. 36 

 

Lamego Filho, na obra “O homem e a Guanabara”, publicada originalmente em 

1948 e republicada no âmbito das comemorações do IV Centenário, também discorre 

em termos semelhantes sobre o caráter peculiar do carioca: 

 

Entre os demais grupos regionais brasileiros destaca-se o carioca por 

suas características coletivamente singulares de um povo alegre e 

humorista, em todas as suas camadas pronto sempre a floretear 

requintes de ironia, a alvorecer as mais sérias discussões de galhofas 

espontâneas, a motejar dos mais graves problemas de uma vida que 

aparenta levar em perene jovialidade. Toda a pujança da sua 

organização metropolitana, árdua e complexa de atividades, dir-se-ia 

encobrir-se de uma petulante displicência, dissimular-se num 

sibaritismo indiferente ao penoso labutar diário de tão vasta 

aglomeração. Acusam-no por isso outros grandes grupos sulinos, 

menos vibráteis pela frigidez do clima ou magnetizados por um 

imediatismo utilitário, de instabilidade temperamental ligada a uma 

indolência improdutiva. Nada mais falso, porém, ao vermos a sua 

incessante agitação, ao analisarmos a sua engrenagem comercial 

febricitante, ao considerarmos a sua intelectualidade centralizadora 

dos nossos refinamentos culturais. 37 

 

Esse caráter carioca, simbolizado pela partilha de "códigos de pertença cultural 

entre os de casa e os que adotaram a cidade como sua"38, se projeta, para fora do Rio 

de Janeiro e até internacionalmente, como um "caráter nacional", representativo do 

Brasil. Como veremos adiante, não apenas o meio intelectual, mas também o meio 

político da Guanabara é tributário dessa cultura. 

Os primeiros anos da década de 60, recorrendo aos termos de Marly Motta, 

marcavam a “redefinição de uma identidade, não só para o Rio de Janeiro, que deixava 

de ser a capital, mas também para o Brasil, ameaçado de perder a sua vitrine, tão 

cuidadosamente inventada e reinventada, por meio de propostas distintas que 

                                                           
36 MORAES: 1991, p. 185. 
37 LAMEGO: 1964, p. 324. 
38 MESQUITA: 2008, p. 42. 
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disputaram espaços através do tempo”39. Se a Novacap era o triunfo da técnica, a 

Belacap representava a beleza. Onde a Novacap era razão, a Belacap era paixão. Se a 

Novacap era a capital construída para tal, meticulosamente planejada e desenhada, a 

Belacap era resultado de quatrocentos anos de evolução gradual. Brasília era desenhada 

com esquadro, o Rio de Janeiro com o compasso. 

Mas, para manter o seu papel de capital simbólica do Brasil, e criar essa 

identidade redefinida, não bastava à Guanabara apelar apenas para as suas “belezas”. 

Era preciso também reforçar a imagem de “foco da civilização” e “núcleo da 

modernidade”. Somente assim seria possível garantir ao novo estado o lugar de "eterna 

cabeça da Nação"40. Mais uma vez, retornamos ao ponto original: articular passado, 

presente e futuro. Enquadrar a memória de ontem para valorizar a construção do 

amanhã. 

Se non è vero, è ben trovato. "Ó cidade de Estácio de Sá / Ao fundar-te o valor 

português / Junto à encosta do morro do Cão, / Não pensou que haverias de ser / Deste 

imenso Brasil coração." Foi Estácio de Sá quem fundou a cidade, sim. Lá no Morro 

Cara de Cão. E determinou que essa cidade haveria de ser a eterna rainha das 

províncias, coração do meu Brasil. O que o Bandeira falou, 'tá falado. E Estácio morreu 

com uma flecha no peito, como nosso padroeiro, dando a vida pela cidade que havia 

fundado. "Não é por acaso que o padroeiro da cidade é um mártir cravado de flechas", 

escreveria o governador do estado, quatrocentos anos mais tarde. Não, não é por acaso. 

O destino do Rio de Janeiro estava traçado desde a maternidade, entre desígnios 

grandiosos, impedidos apenas por flechas envenenadas. Depois de mais algumas flechas 

recebidas, era a hora do renascimento. A Guanabara, a Belacap, estava pronta para 

ressurgir, melhor do que nunca. Cidade. Estado. Capital. E revoguem-se as disposições 

em contrário. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 MOTTA: 2001, p. 63. 
40 MOTTA: 2000, p. 2. 
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1.3 Política, Ideologia, Mitologia, Comunicação: o campo político da Guanabara e 

as bases do lacerdismo 

 

O Rio de Janeiro, mesmo antes da criação do estado da Guanabara, sempre teve 

uma configuração política sui generis no cenário nacional. Como Distrito Federal, 

capital neutralizada41 do país, seus governantes eram prefeitos, indicados pelo 

presidente da República (com uma única exceção, Pedro Ernesto, eleito indiretamente 

pelos vereadores). A proximidade do meio político municipal com o nacional, típica de 

uma capital, causava alguns efeitos colaterais notáveis; falamos, por exemplo, do caráter 

nacional, mais do que local, dos seus políticos.  

Em estados mais “normais”, verificamos uma distribuição hierarquizada das 

atribuições, e dos níveis da carreira política. Vereadores, com base e interesses locais, 

de onde sairão prefeitos. Prefeitos, com base municipal, que, a depender de suas 

habilidades pessoais e do potencial de seu município na região, buscarão ampliar seu 

capital político no estado, chegando a deputado estadual, ou mesmo governador. 

Alternativamente, poderão buscar uma vaga na capital do país, como deputado federal 

ou senador. De cima para baixo, analogamente, é esperado que um governador tenha 

uma ação agregadora, reunindo em seu entorno um determinado número de líderes 

regionais sobre os quais exerce influência, e de quem indiretamente recebe votos, entre 

os eleitores das suas bases eleitorais. 

O Rio de Janeiro, como Distrito Federal, não teria como replicar essa estrutura. 

Sua extensa lista de prefeitos, nomeados pelo governo federal, revela uma sucessão de 

nomes pouco relevantes, do ponto de vista de acumulação de capital político42, com 

algumas poucas exceções em contrário. Outro fator que se destaca em uma análise 

preliminar é a pequena duração dos mandatos: foram 29 prefeitos nos 48 anos que 

separam a proclamação da república da instauração do Estado Novo (1889-1937), uma 

média de 1,7 anos para cada prefeito, e outros 17 nos 14 anos (média de 0,8 anos por 

prefeito) entre o fim do Estado Novo e a criação da Guanabara (1946-1960). Ou seja, 

descontando os oito anos e quatro meses de Henrique Dodsworth (todo o Estado Novo), 

a duração média de um prefeito no Rio de Janeiro foi de 1,3 anos – e não incluímos 

                                                           
41 Para uma melhor definição desse termo e uma análise mais aprofundada do papel especial do 

campo político do Rio de Janeiro, ver FREIRE e SARMENTO: 1999. 
42 Os conceitos de “campo” e “capital” são utilizados aqui conforme as definições de BOURDIEU: 

2016. 
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nessa conta os prefeitos apenas interinos, que assumiram entre um e outro mandato, 

devido a renúncias ou falecimentos no cargo. 

José Murilo de Carvalho marca43 as origens do relacionamento entre o governo 

republicano recém-instalado e a capital federal pelo distanciamento existente entre os 

governantes e a população do Rio de Janeiro. O modelo instaurado, com um Conselho 

Municipal com poderes limitados e um prefeito nomeado, com poder de veto sobre as 

decisões do Conselho, dificultou a representação política e afastou a população em geral 

desse processo, fortalecendo o que o autor denominou de “política miúda local”. 

Américo Freire e Carlos Eduardo Sarmento propõem44 a recorrência de ciclos 

alternados de autonomia e intervenção na relação do Distrito Federal com o governo 

central. De forma simplificada, podemos dizer que uma experiência autônoma 

terminava em choque com o governo federal, que intervinha no processo com o objetivo 

de limitar o raio de ação das forças locais. Porém, esses processos de intervenção, 

enfrentando condições críticas, com o apoio do governo federal, acabavam por conduzir 

a processos de modernização (como foi o caso dos governos Pereira Passos e Henrique 

Dodsworth), que reforçavam a capitalidade carioca. 

De acordo com Freire e Sarmento: 

 

Esgotada a onda interventora, as “novas repúblicas” promoveram a 

elaboração de novos pactos legais que procuraram, mais uma vez, 

encontrar um modus operandi entre a tutela dos poderes centrais e a 

manutenção do órgão de representação municipal. (...) Nos governos 

pós-Pereira Passos na Primeira República e durante o regime 

democrático até a transferência da capital, a tendência foi à instituição 

de um padrão político-administrativo pouco afeito à ação espetacular, 

à propaganda, à veiculação da imagem do Rio de Janeiro como 

instituição modelar. Em linhas gerais, tratava-se de colocar em prática 

uma capital municipalizada, burocratizada e consequentemente 

despolitizada.45 

 

 Dessa forma, a identidade política do Rio de Janeiro sempre transitou entre dois 

extremos: a valorização desmedida da “política miúda local”, sem incentivos para a 

ampliação da institucionalização da política, e uma vocação para a “nacionalização” do 

campo político carioca, pela presença na capital de políticos naturais de outros estados 

(que chegaram, por exemplo, a compor mais de metade da bancada do Distrito Federal 

                                                           
43 CARVALHO: 1987. 
44 FREIRE e SARMENTO: 1999. 
45 FREIRE e SARMENTO: 1999, p. 48. 
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na Câmara dos Deputados) e pela fertilização mútua entre o debate federal e o 

municipal, acontecendo tão próximos um do outro. 

Após o Estado Novo, entramos no período político conhecido como “República 

de 46”, ou “Experiência Democrática”. Sobre essa época, existe uma vasta bibliografia, 

da qual poderíamos destacar, sem pretensão de esgotar o tema, tanto estudos estruturais 

do sistema partidário, como os de Maria do Carmo Campello de Souza46 e Olavo Brasil 

Lima Junior47, quanto análises conjunturais como as de Gláucio Soares48 e Wanderley 

Guilherme dos Santos49, sobre os fatores que levaram à crise política que culminou com 

a queda do governo Goulart, ou ainda trabalhos que se tornaram clássicos referentes a 

um partido específico, como os de Maria Victoria Benevides50 sobre a UDN ou Lúcia 

Hippolito51 sobre o PSD, chegando finalmente à obra de Antonio Lavareda52, que 

trabalha analiticamente os dados eleitorais disponíveis sobre o período, demonstrando a 

existência de uma cultura partidária em consolidação nessa época. 

De forma muito resumida, podemos dizer que, durante a República de 46, o 

campo político brasileiro gravitava em torno de três grandes partidos nacionais, PSD, 

UDN e PTB, secundados por partidos menores, com bases mais regionais, e geralmente 

coligados com aqueles nas eleições majoritárias. O PSD (Partido Social Democrático) e 

o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) haviam sido criados no final do Estado Novo, 

reunindo as forças que apoiavam o governo de Getúlio Vargas. Para o PSD, foram, de 

maneira geral, os interventores nomeados pelo Estado Novo nos estados, bem como os 

setores mais conservadores e de classe média que apoiavam Vargas, enquanto no PTB 

se concentraram originalmente os operários urbanos e os sindicalistas ligados a Vargas.  

Por outro lado, a UDN, União Democrática Nacional, nasce como um movimento de 

caráter frentista, com forças unidas pela oposição a Getúlio Vargas. Após o fim do 

Estado Novo, setores da UDN se desprenderam do partido para criar novas 

agremiações, nomeadamente PSB, PSP, PR e PL, ficando a UDN, o “maior dos 

                                                           
46 SOUZA: 1976. 
47 LIMA JUNIOR: 1983. 
48 SOARES: 2001. 
49 SANTOS: 2003. 
50 BENEVIDES: 1981. 
51 HIPPOLITO: 2014. 
52 LAVAREDA: 2012. 
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fragmentos” da frente anti-getulista, como um partido caracterizado pelo combate ao 

populismo, ao comunismo e à intervenção do Estado na economia53. 

O PSD era o partido mais forte nas áreas rurais e nas pequenas cidades. Suas 

seções estaduais, geralmente, eram comandadas por políticos de expressão eleitoral 

(“caciques”, no termo popular), com relativo grau de autonomia nas suas regiões de 

base. No nível federal e nas grandes metrópoles, o PSD assumia uma posição moderada, 

centrista, de “fiel da balança” na polarização verificada entre UDN e PTB. Já a UDN 

também tinha um caráter dual: nas metrópoles, era um partido liberal, composto 

basicamente por profissionais liberais e setores de classe média, fortemente ideológicos, 

enquanto nas áreas rurais e no interior, tinha como base os chefes locais que haviam 

sido preteridos por Getúlio. Por fim, o PTB, inexpressivo no interior e nas pequenas 

cidades, tinha sua força nas metrópoles, como principal herdeiro do legado varguista e 

representante das classes trabalhadoras. 

Em termos nacionais, o PSD foi sempre o maior partido parlamentar no período 

1946-64, embora seu peso viesse decaindo, eleição após eleição. Lúcia Hippolito 

defende que o PSD exercia um papel “estabilizador” na política brasileira, ocupando o 

centro político. Gláucio Soares amplia essa definição, defendendo que, por ser o maior 

partido e um partido vocacionado para a negociação, o PSD oscilava entre se aliar à 

esquerda, quando coligado com o PTB, ou à direita, quando se juntava com a UDN para 

bloquear “iniciativas reformistas”54. 

Depois desse panorama, podemos (e devemos) voltar à situação do Rio de Janeiro. 

Pelas características populacionais, a cidade era propícia a uma polarização entre UDN 

(forte classe média urbana) e PTB (trabalhismo). Porém, o PSD também detinha ainda 

uma força política considerável no município, fato que pode ser explicado pelas suas 

características nacionais, particularmente a de ser um partido naturalmente vocacionado 

para a ocupação de espaços na máquina administrativa. É preciso lembrarmos a grande 

concentração de órgãos públicos no Rio de Janeiro, capital até 1960, e que o PSD esteve 

sempre no governo federal, desde 1946. Além disso, dos 17 prefeitos cariocas 

nomeados entre 1946 e 1960, apenas dois exerceram mandatos superiores a dois anos, 

ambos do PSD (Mendes de Moraes, 1947-1951, e Negrão de Lima, 1956-1958). 

Consideramos que esses dados reforçam a ideia de que o PSD havia construído uma 

                                                           
53 A definição da UDN como “maior dos fragmentos” restantes da frente original foi retirada de 

SOARES:2001, p. 96. 
54 SOARES: 2001, p. 94. 
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base política no Distrito Federal, e não podia ser descartado como uma força potencial 

na nova Guanabara, apesar de estar em declínio. 

Esse equilíbrio aparece nos resultados eleitorais. Nas eleições de 1958, as últimas 

realizadas antes da criação do estado da Guanabara, UDN, PTB e PSD conquistaram 

quase o mesmo número das cinquenta cadeiras da Câmara Municipal – oito para a 

UDN, sete para cada um dos outros dois. 

A UDN, como dissemos, era um partido multifacetado, uma verdadeira federação 

partidária, com setores estaduais muito diferentes entre si. Maria Victoria Benevides 

distingue diversas “famílias” dentro da UDN, além de identificar um comportamento 

tipicamente “udenista”, que se estende para fora do partido. Jorge Chaloub propõe55 

uma divisão entre “os dois liberalismos da UDN”, sendo um representado por Afonso 

Arinos e outro por Carlos Lacerda. Chaloub define o grupo de Afonso Arinos como 

aquele orientado pelo “consenso”, enquanto o grupo de Lacerda se definiria pelo 

“conflito”. Segundo ele: 

 

O critério para a delimitação desta diferença apoia-se em dois vetores: 

a percepção sobre o conflito e o papel atribuído às elites ante o embate 

político. Haveria, deste modo, um udenismo que chamarei de 

pedagógico, o qual julga negativamente o conflito e atribui às elites o 

papel de, sobranceiramente, mediá-lo. Seu maior expoente é Afonso 

Arinos de Melo Franco. Outro estilo udenista, o conflitivo, insere as 

elites no enfrentamento político, toma o confronto com o inimigo 

como essência do embate político.  Carlos Lacerda se destaca como 

seu principal representante. 56 

 

Devido à personalidade carismática de Lacerda, é plenamente aceitável identificar 

um “lacerdismo” na UDN da Guanabara, composto por uma ala que seguia fielmente o 

estilo e a orientação do líder. Izabel Picaluga57 demonstra que a UDN do Rio de Janeiro 

tinha um eleitorado concentrado nas classes médias, particularmente entre funcionários 

públicos e profissionais liberais. Gláucio Soares, em artigo escrito em 196558, trata o 

lacerdismo a partir de suas bases “sociais” e “ideológicas”. Apesar de reconhecer o 

carisma e personalismo de Lacerda, Soares defende que o período 1945-1964 foi 

marcado por uma clara identificação entre partidos e eleitorado, e que os grandes 

partidos da época (UDN, PTB e PSD) tinham bases sociais bem estabelecidas: 

 

                                                           
55 CHALOUB: 2013. 
56 CHALOUB: 2013, p. 295-6. 
57 PICALUGA: 1980. 
58 SOARES: 1965. 
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Dois outros preconceitos devem ser tratados nesse artigo. Um deles, 

mencionado anteriormente, superestima o personalismo de 

determinados candidatos, porque subestima o poder real dos partidos 

políticos ao nível social. (…) Desde 1945 até hoje os candidatos a 

governador, vice-presidente e presidente têm sido personalidades as 

mais variadas. Entretanto, se considerarmos a geografia eleitoral da 

Guanabara, veremos que zonas eleitorais mais características da zona 

sul dão a maioria dos seus votos aos candidatos apoiados pela UDN, e 

pelos demais partidos ancorados nas classes alta e média, enquanto as 

zonas eleitorais mais características da zona norte dão a maioria dos 

seus votos aos candidatos apoiados pelo PTB e pelos demais partidos 

apoiados nas classes trabalhadoras.59 
 

Soares prossegue nessa linha, demonstrando que, independente do nome dos seus 

candidatos, e de suas características pessoais, a UDN conseguia, durante o período, 

sempre um mínimo de 35% dos votos na zona sul do Rio de Janeiro, enquanto o PTB 

partiria de uma base fixa de 25% na zona norte. Para o autor, o “personalismo” do 

candidato, então, seria um fator que permitiria que este conseguisse conquistar o 

máximo possível de eleitores posicionados nas “margens” de influência das bases 

sociais do seu partido, não sendo capaz de causar mudanças estruturais na relação entre 

os partidos e as classes sociais. 

Com essas considerações, Soares conclui que “os partidários de Carlos Lacerda 

encontram-se com maior frequência entre os membros dos strata sócio-econômicos 

mais favorecidos”60, e que o lacerdismo, ideologicamente, se definiria por duas 

dimensões principais: oposição ao intervencionismo econômico estatal e simpatia ao 

capital estrangeiro. 

Trinta anos depois, Marly Motta glosa o título do artigo de Soares61, e propõe as 

bases “mitológicas” do lacerdismo, a partir da análise de sua influência sobre Raul 

Brunini, vereador e deputado da UDN, sempre muito ligado a Lacerda. Nesse artigo, 

Marly Motta destaca, entre outros fatores, a composição entre as qualidades 

carismáticas e administrativas de Lacerda que caracterizariam sua construção como 

mito político: 

 

Do apaixonado depoimento de Brunini sobre Carlos Lacerda, emerge 

um doublé de político - de oratória engajada, que sentia e despertava 

violentas paixões - e de administrador - amante das decisões técnicas, 

que colocava a razão acima das emoções -, capaz de unir as duas 

tradições dicotômicas que marcam o pensamento político brasileiro. 

Longe de se definir em termos antagônicos, essas duas imagens se 

                                                           
59 SOARES: 1965, p. 52. 
60 SOARES: 1965, p. 69. 
61 MOTTA: 1997. 
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completam para marcar o lugar do mito Carlos Lacerda no imaginário 

político nacional. Encarnando uma e outra, assumindo 

simultaneamente os dois papéis, Lacerda desfrutaria do duplo e raro 

prestígio de ser capaz de provocar emoções e inspirar confiança. 62 

 

Entendemos que, a par das bases ideológicas e mitológicas do lacerdismo, 

também é necessário destacar o contexto histórico em que este se manifestava, o 

zeitgeist63 que se verificava na sociedade dos anos 60. De acordo com Monica Kornis: 

 

Reforçado pela prosperidade americana no pós-guerra, difundia-se em 

todo o mundo ocidental um espírito de otimismo e de esperança, um 

novo modo de viver propiciado pela produção em massa de bens 

manufaturados de uso pessoal e doméstico. No Brasil, essas 

transformações foram se consolidando ao longo da década de 1950, e 

alteraram o consumo e o comportamento de parte da população que 

habitava os grandes centros urbanos.64 

 

São características desse período histórico, imediatamente posterior à II Guerra 

Mundial, a consolidação de uma “sociedade de massa”, a expansão do sufrágio 

universal, e a aceleração do processo de urbanização e industrialização, nomeadamente 

nos países mais periféricos. No cenário político, essas transformações sociais também 

alteram, em maior ou menor grau, as habilidades necessárias para um sucesso eleitoral.  

Joseph Schumpeter, em obra publicada originalmente mais ou menos nessa época 

(1942)65, define o campo político como um mercado, onde as elites competem pelo voto 

legitimador do seu poder, e onde eleitores, como consumidores dos produtos oferecidos, 

têm pouca informação a respeito do que estão escolhendo “comprar”. A democracia, 

então, é o modelo pelo qual se realiza a competição entre as elites pela atenção do 

consumidor, utilizando-se, para isso, das técnicas de mercado.  

Desenvolvendo a analogia, podemos dizer que, nesse mercado, se o partido (ou o 

político) é o “produto”, e o eleitor o “consumidor”, o voto seria a “moeda” pela qual o 

eleitor compra o seu escolhido. E a política, nesses termos, se torna uma competição 

pela atenção do consumidor, uma competição onde o uso adequado de técnicas de venda 

é fundamental para levar o maior número de consumidores a optar pelo seu produto. 

A necessidade de seduzir uma maioria popular, nem sempre envolvida no debate 

político, vai requerer um uso cada vez mais intensivo da capacidade de comunicação de 

                                                           
62 MOTTA: 1997. 
63 Na tradução mais convencional, “espírito da época”. 
64 KORNIS, Monica. Sociedade e cultura nos anos 1950.  
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Sociedade/Anos1950. 
65 SCHUMPETER: 1961. 
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um candidato. Monica Kornis, no texto citado, destaca que “a consolidação da 

chamada sociedade de massa no Brasil trouxe consigo a expansão dos meios de 

comunicação”, lembrando que “o rádio cresceu no início dos anos 50, quando houve 

um aumento da publicidade”66. 

Em setembro de 1950, com o início das transmissões da TV Tupi em São Paulo o 

Brasil se torna o quarto país do mundo a ter transmissões televisivas. A partir de 1956, 

começaram a ser possíveis transmissões em rede, superando o limite de alcance das 

transmissões, que até então só atingiam um raio de 100 km a partir do transmissor, e 

permitindo que a televisão chegasse além dos grandes centros. Ao final desse ano, já se 

estimava haver mais de 200 mil televisores no Brasil67. 

Todos esses fatores abriam uma nova possibilidade para o uso da comunicação de 

massa como ferramenta política. E nenhum político dessa época estava tão apto à 

utilização dessa ferramenta como Carlos Lacerda, reconhecido como um dos grandes 

oradores da sua geração, com domínio do texto escrito como arma retórica, e que 

rapidamente se adaptou ao uso da televisão para comunicar com as massas. 

O escritor americano John dos Passos, no seu livro "O Brasil em Movimento", 

publicado em 1963, onde reúne as memórias colhidas durante as três viagens que fez ao 

Brasil nos anos 50 e 60, descreve assim sua impressão da relação entre Lacerda e essa 

ferramenta de comunicação: 

 

[Carlos Lacerda] Descobriu a televisão. Sua face na tela tornou-se 

uma marca registrada. O queixo firme, o nariz bem definido entre os 

aros de seus óculos, através dos quais o brilho dos olhos escuros 

entrava na consciência do público, eram inesquecíveis. Sem 

subestimar a multidão, ele desenvolveu uma maneira de explicar os 

problemas complicados de forma que se tornassem compreensíveis 

para tipos diferentes de pessoas. Falados, seus editoriais eram ainda 

mais efetivos que na coluna impressa.68 

 

Dos Passos destaca ainda como o então deputado associava o uso dos dois 

modelos de comunicação: "Na coluna em seu jornal vespertino, Lacerda analisava 

cada nova revelação. À noite, na TV, ele trazia fatos e dados para corroborar suas 

declarações. (...) Sua voz soava como um chicote."69 

                                                           
66 KORNIS, Monica. Sociedade e cultura nos anos 1950.  
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Sociedade/Anos1950. 
67 LATTMAN-WELTMAN, Fernando. Televisão.  
Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Sociedade/Televisao 
68 DOS PASSOS: 2013, p. 217. 
69 DOS PASSOS: 2013, p. 217. 
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 Em 1958, durante a campanha para a reeleição na Câmara dos Deputados, 

Lacerda, impedido de usar a televisão, anunciou sua intenção de lançar um programa 

chamado “A voz do silêncio”, para apoiar sua campanha para deputado. Enquanto 

imprensa e governo conjeturavam sobre o formato que esse programa teria (chegando, 

inclusive a sugerir que consistiria em filmes mudos de Lacerda para denunciar a censura 

sofrida), “uma animada vendagem de discos contendo discursos de Lacerda obtinha 

verbas para sua campanha de reeleição”70. Ainda nesse ano, Lacerda começou a fazer 

campanha utilizando um caminhão velho com um potente alto-falante, em cima do qual 

percorria as ruas de um determinado bairro, discursando diretamente para a população. 

O “Caminhão do Povo”, como ficou conhecido, foi a grande novidade da eleição de 

1958, e é considerado como um dos fatores para a grande votação que tiveram não 

apenas Lacerda, mas outros candidatos da UDN que nele subiram a seu lado 

esporadicamente, como Afonso Arinos e Raul Brunini71, e seria novamente utilizado na 

campanha de 1960. 

Em resumo, Carlos Lacerda foi um dos primeiros políticos brasileiros a utilizar na 

plenitude a comunicação de massa como ferramenta política: ao talento na escrita, 

especialmente nos editoriais jornalísticos, e à retórica inflamada, ferramentas 

tradicionais dos tribunos políticos brasileiros (dos quais Ruy Barbosa talvez seja o mais 

famoso patrono), Lacerda uniu as ferramentas que nasceram ou se desenvolveram no 

pós-guerra: o rádio, com o transporte da voz, a televisão, onde a imagem corporal se 

somava ao poder vocal, e as gravações de pronunciamentos em vinil, que podiam ser 

vendidas ou distribuídas, atingindo um público que não tivera contato com a versão 

original. 

Para Patrick Charaudeau, "o discurso político é, por excelência, o lugar de um 

jogo de máscaras". Dessa forma, toda a palavra pronunciada no campo político "deve 

ser tomada ao mesmo tempo pelo que ela diz e não diz", uma vez que é o "resultado de 

uma estratégia cujo enunciador nem sempre é soberano"72. 

Charaudeau define o ethos73 político como o "resultado de uma alquimia 

complexa" que inclui o caráter, o comportamento, as expressões verbais e corporais do 

político, tudo isso sendo "relacionado às expectativas vagas dos cidadãos, por meio de 

                                                           
70 DULLES: 1992, p. 298. 
71 DULLES: 1992, p.299-300. 
72 CHARAUDEAU: 2015, p. 8-9. 
73 Termo grego, compreendido aqui com o sentido de "conjunto de hábitos comuns a um 

indivíduo ou sociedade". 
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imaginários que atribuem valores positivos e negativos a essas maneiras de ser"74. De 

acordo com o autor: 

 

Toda construção do ethos se faz em uma relação triangular entre si, o 

outro e um terceiro ausente, portador de uma imagem ideal de 

referência: o si procura endossar essa imagem ideal; o outro se deixa 

levar por um comportamento de adesão à pessoa que a ele se dirige 

por intermédio dessa mesma imagem ideal de referência.75 

 

Dessa forma, o discurso político deve trabalhar nesses três níveis, construindo 

uma relação entre discurso do emissor, identificação do receptor e adequação da 

mensagem ao "ideal de referência" daquela sociedade. Charaudeau classifica o ethos 

político como o conjunto de ethos de credibilidade (dos quais destaca os ethos de 

seriedade, virtude e competência), que contemplam uma "interação entre identidade 

social e identidade discursiva, entre o que o sujeito quer parecer e o que ele é em seu 

ser psicológico e social" e de identificação, "cujas imagens são extraídas do afeto 

social; o cidadão, mediante um processo de identificação irracional, funde sua 

identidade na do político"76.  

Tentando uma síntese de todos esses fatores, podemos então definir o lacerdismo 

como uma corrente liberal-conservadora, que, discursivamente, valorizava a 

identificação e o enfrentamento político dos adversários. Em uma análise 

socioeconômica, recebia o apoio tradicional da UDN nas classes alta e média da 

sociedade; no entanto, o discurso carismático de Lacerda, seu enfrentamento contra 

inimigos que, muitas vezes, não eram exatamente os inimigos da sua “classe”, e sua 

habilidade no uso das ferramentas de comunicação permitiam que ele ultrapassasse os 

limites partidários e entrasse em um eleitorado não muito comum aos candidatos da 

UDN. Politicamente, o lacerdismo, por sua força carismática, arrastava um grande 

número de seguidores fiéis, porém afastava a possibilidade de composição com outras 

forças políticas que não fossem totalmente alinhadas ao seu pensamento. Em termos de 

discurso, a imagem pública de Lacerda buscava se apoiar nos três tipos de ethos de 

credibilidade: à reputação de sério e virtuoso, faltava juntar a competência para um 

cargo executivo, o que denominamos como a "competência do construtor". No nível da 

                                                           
74 CHARAUDEAU: 2015, p. 137. 
75 CHARAUDEAU: 2015, p. 137. 
76 CHARAUDEAU: 2015, p. 137. 
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identificação, o discurso lacerdista apelava a diversos dos ethos listados por 

Charaudeau, com especial destaque para os ethos de potência77 e caráter78. 

Durante a campanha ao governo da Guanabara, Lacerda explorou, basicamente, 

três vetores: a defesa da moralidade na administração pública, contra a corrupção 

reinante no antigo Distrito Federal, a apresentação de propostas claras para o 

desenvolvimento do novo estado, nas diversas áreas de atuação do governo, e o apelo ao 

resgate da “Idade de Ouro” do Rio de Janeiro, com o “retrato da cidade devastada” e o 

apelo à “redenção da cidade”, que pautou todo o discurso performativo da campanha. 

Lacerda atua, dessa forma, em três discursos de campanha, que podemos chamar 

de aspectos políticos, técnicos e posicionais. No campo político, apela ao tema udenista 

por excelência do moralismo, se associando à campanha de Jânio Quadros à 

presidência, que tinha o mesmo mote (a famosa vassourinha do Jânio). No técnico, 

Lacerda destaca sua capacidade de gestor, conhecedor dos problemas regionais, se 

contrapondo a Sérgio Magalhães, que faz uma campanha baseada em temas nacionais e 

na polarização ideológica. Finalmente, Lacerda usa a campanha para reforçar o conceito 

antitético assimétrico Novacap x Belacap, atribuindo todas as características negativas 

de Brasília a seu rival Juscelino Kubitschek, enquanto ele se apresenta como o paladino 

da Belacap, incorporando suas particularidades à sua própria imagem.  

Podemos dizer que, na campanha de 1960, Lacerda inovou por um lado, e foi ele 

mesmo por outro. Atendendo aos conselhos do publicitário e amigo Emil Farhat, 

Lacerda diminuiu a intensidade do discurso, sendo muito mais “construtor” do que 

“demolidor”79. Identificados os problemas da cidade, estudou-os a fundo, e propôs 

soluções para resolvê-los. Quando se ateve ao campo técnico, como nos discursos com 

os quais se apresentou às convenções dos partidos que o apoiaram, cada um dedicado a 

um tema específico – transportes, segurança, educação, e assim por diante – Lacerda 

deixou de lado o enfrentamento. Porém, no dia-a-dia, continuou pautando seu discurso 

na identificação dos “inimigos”, e na definição de lados claros, para que ele pudesse 
                                                           
77 "(...) uma energia física que emerge das profundezas terrestres, anima e impulsiona os corpos 

na ação", que "nos remete à imagem de uma 'força da natureza', força telúrica contra a qual não se 
pode grande coisa", podendo até chegar a "se exprimir mediante uma figura de virilidade sexual, nem 
sempre explicitamente declarada". (CHARAUDEAU: 2015, p. 139) 

78 "Trata-se aqui mais da força do espírito que da do corpo", manifestada por uma "vituperação 
que brada, critica e indigna-se ao exprimir-se aos 'berros'", e "testemunha uma indignação pessoal e 
provém de um julgamento da mente, que tem necessidade de ser expresso com força". Para o sucesso 
da identificação desse ethos, "é preciso encontrar-se em uma posição que o justifique; é por isso que 
são sempre reativos, reações quase imediatas às declarações, decisões ou comportamentos de alguém - 
na maior parte do caso, do adversário". (CHARAUDEAU: 2015, p. 139-140) 

79 DULLES: 1992. 
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estar “do outro lado” do problema. Assim, Lacerda continuou, como nos últimos anos, 

se posicionando contra os corruptos, contra a “velha maneira de fazer política”, mas 

adicionou a isso o posicionamento contra “os inimigos do Rio”, dos quais ele se 

propunha a defender a cidade.  

E, encarnando todos esses males, estava, implícita ou explicitamente, Juscelino 

Kubitschek. Juscelino, que Lacerda acusava de corrupção quando governador de Minas 

Gerais e presidente da República, Juscelino, que era tão estereótipo pessedista quanto 

Lacerda era udenista, ou seja, claramente identificado com a “política do compadrio e 

da oligarquia”, Juscelino, agora carimbado como símbolo da Novacap, e portanto 

inimigo do Rio de Janeiro e responsável pela decadência da cidade, enfraquecida pelo 

objetivo de a destituir da sua condição de capital. Juscelino, a quem Lacerda queria 

marcar como alvo, preparando aquele que se esperava ser o embate de cinco anos 

depois. 

Juscelino, taticamente, evitou o confronto direto com Lacerda naquele momento. 

Se o PSD apoiasse Sérgio Magalhães, facilitaria o trabalho de Lacerda em tornar a 

campanha como um confronto direto contra Juscelino, e só teria a perder, fosse qual 

fosse o resultado. Assim, o PSD lançou candidato próprio, o ex-prefeito Mendes de 

Moraes, que nunca representou uma candidatura viável eleitoralmente, muito menos 

contou com o envolvimento direto do presidente.  

Lacerda venceu com uma vantagem de pouco menos de 20 mil votos sobre 

Magalhães. Para a Assembléia Constituinte, a UDN elegeu nove dos 30 deputados, o 

PTB seis e o PSD quatro. A UDN conseguiu um outro feito: oito dos dez deputados 

mais votados pertenciam ao partido. Em termos de base de apoio, o governo partia de 

14 deputados (nove da UDN e cinco dos outros partidos da coligação), contra 8 da 

oposição PTB/PSB e 8 teoricamente neutros80.  

Para Lacerda, no papel de chefe do executivo, o desafio agora seria múltiplo. O 

primeiro, e mais óbvio, era a construção do novo estado: a articulação com o legislativo 

era fundamental para desenhar uma Constituição que correspondesse à sua ideia de 

organização administrativa, bem como lançar as bases para as obras necessárias ao novo 

estado e à construção da imagem do governador como administrador competente. Em 

segundo lugar, Lacerda precisava utilizar a força do executivo para assegurar o controle 

da UDN da Guanabara, projetando esse domínio para a UDN nacional. Finalmente, 

                                                           
80 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: 1963. 
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atendendo à realidade política brasileira da época, era necessário usar o capital político 

trazido pela posição de “primeiro governador eleito” para criar na Guanabara uma nova 

estrutura de poder, que garantisse a Lacerda o direito de ocupar o lugar vazio de “chefe” 

do novo estado, e com isso se lançar candidato à presidência da república. 
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1.4 O construtor da Guanabara: o governo Lacerda e seu papel na construção de 

uma “imagem presidencial” 

 

Em agosto de 1964, já no governo Castelo Branco, foi criado pelo governo 

federal o Banco Nacional de Habitação (BNH), empresa pública dedicada ao 

financiamento e produção de empreendimentos imobiliários. Sua primeira presidente foi 

Sandra Cavalcanti, deputada constituinte da Guanabara e secretária de Assuntos Sociais 

do governo Lacerda. Conta o governador que: 

 

No discurso de posse da Sandra na presidência do Banco Nacional da 

Habitação, ela teve o desplante de dizer na frente do Castello Branco, 

Presidente da República, e do Roberto Campos, que a revolução, de 

fato, não tinha sido no dia 31 de março de 1964, tinha sido no dia 5 de 

dezembro de 1960, dia da minha posse no governo da Guanabara. 

Lembro-me de que, quando a Sandra falou isso, o Roberto Campos 

fechou a cara, o Castello Branco abaixou a cabeça, não gostando 

nada.81 

 

Lacerdista de primeira hora, do círculo mais próximo e fiel ao governador, 

Sandra pode até ter sido "imprudente", como diz Lacerda um pouco mais adiante, mas 

verbalizava uma sensação comum entre a entourage do governador: a sensação de ter 

feito parte de um verdadeiro processo revolucionário na Guanabara. Mauricio Perez, na 

sua obra Lacerda na Guanabara, que reconstrói em detalhes esse governo, com foco 

centrado particularmente nos seus aspectos administrativos e de gestão, dá uma 

definição um tanto quanto desconcertante, mas que merece ser relembrada: "Se usarmos 

os estereótipos conhecidos, era como se a Bahia passasse a ser governada por 

alemães."82  

Já no seu discurso de posse, Carlos Lacerda havia lançado as bases dessa 

revolução, ao dizer que: 

 

A nossa vitória, pois, não resulta da condescendência de ninguém, 

mas sim de uma verdadeira insurreição da consciência popular. Por 

isto, ela não pôde ser evitada. (...) Nossa vitória é assim, considerada 

impessoalmente, um dos sinais de novos tempos. Ainda mais que o 

começo de um novo Estado é o começo de uma nova fase da vida 

nacional. 83 

 

                                                           
81 LACERDA: 1978, p. 220. 
82 PEREZ: 2007, p. 148. 
83 Apud DEBERT: 2008, p. 207-8. 
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No mesmo discurso, são apresentados os princípios e as prioridades do novo 

governo: respeito à "coisa pública", "solução dos problemas básicos" (começando pelos 

subúrbios e pelas populações mais carentes), e educação, que está em estado de 

"calamidade pública". Sobre a questão da educação, Lacerda diz com todas as letras: 

"Para isto, lançaremos mão de todos os recursos. Somos neste sentido, e neste ponto, 

um governo revolucionário."84 A revolução está, pois, na boca e no coração daquela 

gente, desde o primeiro dia. 

Nesta seção, buscaremos reconstruir um pouco dessa revolução, remetendo o 

leitor, uma vez mais, ao livro de Maurício Perez, para buscar dados e fatos mais 

aprofundados do que aqueles que cabem neste trabalho. De maneira sintética, podemos 

dizer que a "revolução" instituída na Guanabara assentou-se em três pilares principais: 

uma revolução cultural, uma revolução administrativa e uma revolução urbanista. 

Sobre a revolução de costumes, o principal ponto, que resume todos os outros, já 

estava claro desde o discurso de posse: a rejeição à maneira "tradicional" de se fazer 

política, baseada em conchavos e trocas de favores, e uma moralidade inegociável no 

trato da coisa pública. Nesse sentido, o secretariado foi montado sem a presença de 

nenhum político, nem mesmo da própria UDN. Todos os nomes foram escolhidos de 

acordo com um critério técnico, dentro do que se esperava de sua atuação: um médico 

na Saúde, um militar na Segurança, um dono de colégio e professor na Educação, um 

sociólogo nos Assuntos Sociais, um engenheiro nas Obras Públicas, e assim por 

diante85. 

Essa mudança no modo de enxergar a relação do governante com o público 

serviu de suporte para a principal bandeira do governo: a revolução administrativa, 

compreendida a partir de dois eixos principais, a descentralização e o planejamento. Já 

no discurso de posse, Lacerda afirmava que o novo governo "acredita na eficiência 

através da técnica e do planejamento"86, assim como, em outro momento, definia a 

descentralização dos serviços e responsabilidades administrativas como "o tema central 

da nossa reforma administrativa".87 

Maurício Perez considera – tese que nos parece válida - que esses dois aspectos, 

o administrativo e os de costumes, influenciam um no outro: 
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Lacerda é considerado um homem público que soube conjugar o 

carisma político com o administrador racional. Na verdade, 

acreditamos que o segundo não existiria sem o primeiro; sem carisma, 

sem liderança, sem ser mito, Lacerda não conseguiria – ou ao menos 

teria sido muito mais difícil - impulsionar a máquina do estado. Foi 

preciso reunir um grupo de homens que, ao mesmo tempo que eram 

tecnicamente competentes, estavam identificados com as bandeiras 

empunhadas por Lacerda, em maior ou menor grau magnetizados pelo 

mito. Afinal, valores como a moralidade pública, o serviço ao país e, 

sobretudo, a oportunidade de colocar os talentos em prol de uma causa 

que se considera valiosa são e sempre foram motivos muito 

gratificantes e estimulantes para certo tipo de indivíduo.88 

 

Porém, toda moeda tem duas faces. Se é verdade que o governo Lacerda se 

pautou por esses critérios de moralidade e imparcialidade, também é comentário 

corrente entre os que o rodeavam que o governador tendia a centralizar as decisões e 

manter a seu lado apenas aqueles colaboradores que considerasse que estavam alinhados 

com seus princípios. Nas palavras do vice-governador Raphael de Almeida Magalhães, 

“o Lacerda tinha um lado maravilhoso, o da honestidade irrepreensível, mas também 

tinha o lado personalista, de L’État c’est moi”89. A firmeza de suas convicções, somada 

à dificuldade que tinha em lidar com a negociação política, seriam sempre fatores de 

conflito não apenas com a oposição, mas também dentro de seu próprio grupo político, 

e causariam diversos atritos durante os anos seguintes. Em algumas vezes, Lacerda seria 

acusado de andar nos limites da legalidade, sob a motivação de fazer o que, na sua 

visão, precisava ser feito. 

As primeiras batalhas do novo governo foram travadas na Aleg, nos debates 

sobre a Constituinte da Guanabara. O objetivo de Lacerda era consagrar, na Lei, 

medidas que lhe permitissem governar da maneira que considerava correta, 

descentralizando, desburocratizando, e mantendo a moralidade pública. Entre outras 

medidas aprovadas pelo governo, algumas delas copiadas ainda hoje por diversos 

governos, destacamos: proibição de legislar sobre assuntos referentes a servidores 

públicos nos 180 dias que antecedessem eleições, limite de gastos com funcionalismo 

(no máximo, 60% das receitas do estado), proibição do legislativo ampliar despesas não 

previstas no orçamento, aumento de despesas condicionado a aumento proporcional das 

receitas tributárias, obrigação de investidura em cargos públicos somente por concurso, 

obrigatoriedade de declaração anual de bens para governador, secretários e dirigentes de 

empresas públicas e a autorização ao executivo para criação de empresas mistas, com 
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51% das ações controladas pelo governo e o restante detida pela iniciativa privada, para 

exploração de serviços essenciais ao funcionamento do estado90. 

Essa última medida, em particular, foi um dos grandes "pulos do gato" do 

governo Lacerda. Descentralizando a execução das ações, foi muito mais simples 

realizar os projetos da forma planejada, a um custo muito inferior ao que se praticava 

anteriormente. Outra medida pioneira foi a introdução, pela primeira vez no Brasil, do 

"orçamento-programa", ou seja, um orçamento detalhado, onde as verbas disponíveis 

estavam diretamente associadas aos projetos às quais se destinavam, com o objetivo de 

facilitar o acompanhamento e fiscalização da sua execução. 

Outra ação prioritária do governo foi a oposição, na Constituinte, a um projeto 

que pretendia dividir a Guanabara em municípios, como todos os outros estados. 

Venceu a tese, de interesse do governo, da manutenção da Guanabara como cidade-

estado, com regiões administrativas, sem abrir espaço para a criação de estruturas 

municipais, com prefeituras, vereadores, e inevitável sobreposição de atribuições e 

disputas de poder. Dessa forma, não apenas o poder continuava concentrado nas mãos 

do governador, como também a Guanabara mantinha seu caráter de cidade-estado, 

acumulando as responsabilidades de ambos os entes, na estrutura político-territorial 

brasileira, mas acumulando também a arrecadação de tributos municipais e estaduais, 

fator fundamental para assegurar a capacidade de investimento do novo estado. 

Definida desde o início como uma das grandes prioridades do governo, a 

reforma da educação foi um dos projetos a que o governo mais se dedicou durante a sua 

primeira metade. Já no discurso de posse, Lacerda estabelecia essa prioridade, ao dizer 

que considerava estar a educação do Rio de Janeiro em “estado de calamidade pública” 

e prometendo que uma de suas primeiras medidas seria a criação de uma fundação 

voltada a reunir recursos, públicos e privados, “para a construção imediata de escolas 

primárias e técnicas”91. 

Até ao final do governo, o número de escolas da Guanabara foi mais que 

dobrado. Mais impactante ainda: o número de estudantes na rede pública também quase 

dobrou em cinco anos, o que indica que se atraiu para a escola um grande número de 

crianças que estavam fora do sistema. No ensino médio, particularmente, a quantidade 
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de alunos atendidos passou de 11.700 em 1960 para 23.300 apenas dois anos mais 

tarde92. 

A quantidade de professores acompanhou o ritmo, sendo ampliada em mais de 

65% nos primeiros dois anos de governo – de pouco menos de nove mil em 1960 para 

quase quinze mil em 196293. O salário médio dos docentes, nesse mesmo período, 

também dobrou. Foi implantado um sistema de meritocracia nas escolas públicas, 

acabando com a parcialidade na escolha da lotação dos professores, e instituindo 

critérios objetivos para a ocupação de vagas nas escolas. Esse processo, apesar da 

oposição inicial de parte dos professores, foi também um grande sucesso, e um dos 

fatores para a melhoria geral do sistema educacional94. 

 Além disso, foi criada a Universidade do Estado da Guanabara (UEG, 

precursora da atual UERJ), bem como foi conduzida a incorporação do Hospital Pedro 

Ernesto como Hospital Universitário da UEG95. No total, foram contratados, por 

concurso, 15 mil novos servidores, metade para a área de educação, e 20% para a 

segurança, desfalcada pela ação do governo federal em estimular a transferência dos 

policiais da Guanabara para a esfera federal, o que levou o governo a tratar de forma 

emergencial a contratação de novos policiais, sob pena de deixar a Guanabara 

inteiramente desguarnecida96. 

Ainda no âmbito das realizações administrativas, Maurício Perez discute 

também a questão da origem dos recursos da Guanabara, que deram suporte a tantas 

obras realizadas durante o governo Lacerda97. Perez analisa a explicação mais comum, 

da importância da ajuda americana, e demonstra que essa alternativa não explica 

satisfatoriamente a questão. De acordo com Perez, os empréstimos e subvenções vindas 

de organizações norte-americanas representaram menos de 5% dos investimentos totais 

realizados no período. Também é derrubado o mito de que a Guanabara foi privilegiada 

por esses empréstimos, numa ótica de apoio ao maior opositor do governo Goulart: a 

Guanabara recebeu um total de 36 milhões de dólares, menos do que, por exemplo, o 

Paraná (41 milhões) ou o Nordeste (80 milhões, divididos por três estados). Outras 

explicações avançadas são o endividamento do estado e o aumento da carga tributária. 
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Porém, Perez também demonstra que tanto o grau de endividamento quanto a carga 

tributária se mantiveram mais ou menos constantes nos cinco anos de governo. Então, o 

que pode explicar a capacidade de realização de obras demonstrada pelo governo? Perez 

arrisca uma resposta: 

 

Recursos não significam eficácia nem eficiência. Podem ser bem 

empregados ou malbaratados. A administração Lacerda ficou 

reconhecida justamente pela eficácia e eficiência demonstradas. (...) 

Com isso, pretendemos defender que um peso importante para 

explicar esse fenômeno tenha sido justamente a implantação de uma 

eficiente estrutura administrativa, num verdadeiro processo de reforma 

que, na maior parte das vezes, foi inspirado em experiências recentes 

bem-sucedidas no Brasil e, em alguns aspectos, em experiências 

pioneiras.98 

 

Essa eficiência nos gastos permitiu a realização exitosa de diversos projetos, que 

modificaram a cara da cidade do Rio de Janeiro – o que classificamos como a revolução 

urbanista desse período. As reformas empreendidas no governo Lacerda podem ser 

inseridas na escola “culturalista” de urbanismo. O culturalismo é definido por André 

Azevedo como: 

 

(...) uma escola de urbanismo que busca operar um processo de 

modernização conservador, ou seja, que busca imprimir uma 

modernização no espaço urbano, a fim de possibilitar que tal espaço 

atenda as demandas oriundas das transformações de infra-estrutura da 

sociedade, mas que, ao mesmo tempo, valorize a tradição daquele 

espaço.99 

 

Ainda de acordo com Azevedo, o urbanista culturalista “tem uma visão orgânica 

da urbe e um sentimento nostálgico em relação ao passado da sua cidade”, ao mesmo 

tempo em que “procura reverenciar o passado da sua cidade, ressaltar as suas marcas 

mais características”100. Para Françoise Choay, os culturalistas criticam “o 

desaparecimento da antiga unidade orgânica da cidade” e buscam “resgatar a ‘bela 

totalidade perdida’ da cidade”.101 

Acreditamos que esses princípios nortearam o conceito urbanista do governo 

Lacerda, particularmente no que diz respeito às comemorações do IV Centenário. As 

reformas urbanas da Guanabara no período 1961-1965 podem ser classificadas, 
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principalmente, em três vetores, que podemos denominar como o eixo social, o eixo 

viário e o eixo cultural. 

O eixo social privilegiou as áreas de educação, cujos resultados já comentamos 

anteriormente, saneamento e habitação. A construção da adutora do Rio Guandu, 

concluída em dezembro de 1965, resolveu os problemas crônicos de falta de água no 

Rio de Janeiro. Na habitação, a prioridade foi resolver a questão da favelização do Rio 

de Janeiro, seja através da promoção de melhorias e urbanizações (por exemplo, na 

Mangueira ou no Pavão-Pavãozinho), seja pela transferência de seus moradores para 

bairros construídos pelo governo. Durante o governo Lacerda, foram construídos os 

conjuntos habitacionais de Vila Kennedy, Cidade de Deus, Vila Aliança e Vila 

Esperança, onde foram alojados mais de 30 mil moradores das favelas do Esqueleto, 

Pasmado e Ramos, entre outras. 

No eixo viário, foram realizadas obras que visavam integrar as diversas regiões 

da Guanabara, facilitando o acesso do Centro às Zonas Norte, Sul e Oeste, bem como 

organizar o trânsito entre estas, sem a necessidade de passar pelo Centro. Das obras 

realizadas, concluídas ou iniciadas no governo Lacerda, podemos destacar os Túneis 

Rebouças e Santa Bárbara, o Elevado do Joá, a Avenida Radial Oeste, o Viaduto dos 

Marinheiros, bem como a duplicação da Avenida Brasil até Deodoro, e a construção de 

seu prolongamento de Campo Grande até Santa Cruz. 

No eixo cultural, foram inaugurados o Museu do I Reinado, a Sala Cecília 

Meireles e as estátuas de Dom João VI (presenteada por Portugal, e inaugurada em 10 

de junho de 1965, data em que Portugal comemora o “Dia das Comunidades 

Portuguesas”) e São Sebastião. Cabe destacar que tanto o Museu do I Reinado quanto a 

Sala Cecília Meireles têm como peculiaridade serem instalados em prédios históricos, 

da época do império – o Museu do I Reinado no Solar da Marquesa de Santos, e a Sala 

Cecília Meireles em um prédio do século XIX, onde anteriormente havia sido um hotel 

e o “Cine Colonial”. 

Em todas essas ações, enxergamos os mesmos princípios: o resgate das 

tradições, a construção de lugares de memória102 que remontem à herança portuguesa, à 

fundação da cidade, e ao papel longevo do Rio como capital eterna, e ao mesmo tempo 

o olhar para o futuro, a preocupação organicista em integrar a cidade como um todo, 
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abrindo novas vias, desenvolvendo a educação e a oferta cultural, e buscando maneiras 

de resolver a questão habitacional. 

Em particular, destacamos duas grandes obras, que consideramos ser as que 

melhor integram todos esses eixos: o Parque do Aterro do Flamengo e o Museu da 

Imagem e do Som.  

Conduzido pelos arquitetos Affonso Reidy e Lota de Macedo Soares e pelo 

paisagista Roberto Burle Marx, o “Aterro do Flamengo”, nome dado ao conjunto 

formado pelos jardins e vias expressas que ligam o Centro à Praia de Botafogo, foi 

pensado como o grande símbolo da nova Guanabara. Construído com rochas do 

desmonte dos Morros de Santo Antônio e do Castelo, o Aterro do Flamengo 

simbolizaria perfeitamente a junção do antigo/tradicional com o moderno/progressista, 

dando um novo papel ao material que havia visto o Rio nascer. 

É interessante destacar que Marly Motta, na definição dos “heróis do Rio”, diz 

que a inclusão dos quatro ex-prefeitos naquele grupo se devia, entre outros motivos, “ao 

fato de terem reafirmado a capacidade do carioca de domar a natureza”103. Ao mesmo 

tempo, Lota Soares defendia que o Aterro era uma obra capaz de competir com o Pão de 

Açúcar como “referência” da cidade, levando vantagem na comparação, por “reunir as 

belezas naturais de um jardim plantado à beira-mar à demonstração de capacidade 

técnica exigida por uma obra daquele porte”104. 

Por sua vez, o Museu da Imagem e do Som foi inaugurado no edifício que havia 

sido o Pavilhão do Distrito Federal na Exposição Mundial de 1922, bem próximo às 

ruínas do Morro do Castelo. De acordo com Cláudia Mesquita: 

 

O Museu da Imagem e do Som representa um dos ‘lugares de 

memória’ mais significativos da Guanabara, pois remete-nos ao 

esforço de construção simbólica da cidade empreendido pelo 

governador Lacerda, materializado tanto nos objetos adquiridos para 

seu acervo quanto no prédio escolhido para abriga-lo. O Museu da 

Imagem e do Som, ao lado das ruínas do Morro do Castelo, junto ao 

que sobrou da Ladeira da Misericórdia e no caminho do Aterro do 

Flamengo, situa-se entre o passado da cidade e o seu futuro.105 

 

Em 1965, também é entregue oficialmente o “Plano Doxiadis”, nome pelo qual 

ficou conhecido o plano estratégico de urbanismo desenvolvido pela equipe liderada 

pelo arquiteto e urbanista grego Constantinos Doxiadis. O Plano Doxiadis previa 

                                                           
103 MOTTA: 2004b, p. 54. 
104 MOTTA: 2004b, p. 53. 
105 MESQUITA: 2014, p. 112. 
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diversas ações e diretrizes, que assegurariam a viabilidade urbana do Rio de Janeiro até 

ao ano 2000. O plano previa as necessidades de uma população urbana residente 

superior a 8 milhões e uma população flutuante de 15 milhões. De acordo com Nina 

Rabha: 

 

Para esta previsão, a centralização de atividades era identificada como 

problema a combater, sendo urgente o desenvolvimento de outras 

centralidades, sobretudo na zona oeste da cidade-estado, um território 

a ocupar, priorizando o novo porto e os usos industriais.106 

 

O “Plano Doxiadis” ficou conhecido, principalmente, pelas “linhas coloridas”, 

vias expressas que organizariam o trânsito que cortava a cidade. Porém, o Plano cobria 

diversas outras áreas do planejamento urbano, como por exemplo obras de saneamento, 

reurbanização de favelas, organização territorial levando em conta a proximidade de 

centros de trabalho e disponibilidade de transporte público, entre outros. 

De acordo com Sandra Cavalcanti, secretária de Serviços Sociais do governo 

Lacerda, em entrevista concedida a Carlos Eduardo Sarmento e Marly Motta107, o Plano 

Doxiadis via a Avenida Brasil como um eixo horizontal, para onde deveriam ser 

transferidas as indústrias pesadas da Guanabara, ficando próximas ao Porto de Sepetiba. 

Nesse mesmo eixo, seriam instalados os bairros populares, com habitações destinadas à 

população transferida das favelas, que teriam assim um bom mercado de trabalho 

próximo à sua moradia. Outro eixo pensado no binômio moradia/trabalho foi o eixo 

oeste, onde a instalação da Cidade de Deus se anteciparia ao crescimento da Barra da 

Tijuca, que absorveria seus moradores no mercado de trabalho que lá se formaria. 

Sandra destaca também que o aspecto mais importante do Plano Doxiadis era o 

que se relacionava ao transporte de massa da população, defendendo a implantação de 

“transportes sobre trilhos”, que “aproveitariam a rede da Central do Brasil que vai até 

Santa Cruz”108, prevendo que esse sistema fosse interligado com transportes vindos das 

linhas coloridas, que foram projetadas tendo em mente essa interseção. 

Assim, ao final do seu governo, podemos afirmar que Lacerda havia reunido um 

capital político significativo para somar ao que já trazia dos anos pregressos. Ao 

Lacerda combativo, oposicionista, destruidor, agora era possível contrapor o Lacerda 

executivo, gestor, construtor. As realizações do governo, particularmente na parte 
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social, vista como um ponto fraco dos políticos da UDN, eram expressivas: os avanços 

realizados na infraestrutura e na educação foram uma das marcas do governo. A 

imagem do governador estava bem alinhada com a da Guanabara, no plano simbólico. 

Nada disso garantia sua eleição à presidência, uma vez que, do outro lado, estaria 

Juscelino, com o recall da boa avaliação presidencial e a máquina do PSD no interior. 

Uma aliança PSD/PTB em torno de Juscelino ainda seria favorita, e se o PTB tivesse 

candidato próprio, este forçaria uma polarização com Lacerda que, no cenário mais 

provável, daria vantagem a Juscelino, com uma campanha mais moderada. Mas, com os 

resultados alcançados no governo da Guanabara, Lacerda garantia a indicação da UDN 

para disputar a presidência (referendada em novembro de 64, na convenção nacional do 

partido) e a certeza de que seria um candidato competitivo, nas condições normais de 

temperatura e pressão. 

Porém... “Condições normais de temperatura e pressão” era tudo o que o Brasil 

não tinha nesse momento. Se, nesse capítulo, fingimos que o governo da Guanabara 

estava isolado em uma bolha, para destacar apenas suas realizações e desafios, agora é 

hora de afastarmos um pouco a câmera, para vermos o que acontecia naquele país que 

gravitava em torno da Guanabara. E assim veríamos que, nesses quatro anos, tivemos 

um presidente renunciando, um vice-presidente sendo ameaçado de não assumir, meia 

dúzia de ameaças de golpe militar, um presidente sendo finalmente derrubado, um novo 

presidente, general de quatro estrelas. Tivemos ameaças de intervenção na Guanabara, 

ameaça de prisão do governador, sufocamento econômico, luta política. Tivemos um 

governador tendo participação determinante na queda de ao menos um desses 

presidentes, e não seria exagero dizer que ao menos tentou ajudar a derrubar os outros 

dois – o tigre nunca perde suas listras. 
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1.5 Entre a convicção e a responsabilidade: as relações do governador com o 

governo federal e a Assembléia Legislativa da Guanabara 

 

“Se não me derem os recursos de que 

careço para fazer escolas, fazer 

funcionar devidamente os hospitais (...) 

restar-me-á sempre um serviço do qual 

ninguém pode me privar senão Deus e 

não hesitarei em lançar mão dele: 

transformar o governo numa labareda 

para atear fogo aos castelos de papelão 

dos políticos desonestos.”109 

 

“Sempre tive certo desprezo pela 

política, quer dizer, a política do favor 

pessoal. (...) Mais do que isso: a 

conversa política sempre me foi 

extremamente monótona, de maneira 

que talvez até tenha cometido um erro: 

desprezei muito a política nesse 

sentido.”110 

 

 Max Weber estabelece111 uma distinção entre os dois modelos de ética na 

atividade política, a “ética da convicção” e a “ética da responsabilidade”. Uma das artes 

do político vocacionado é a busca pelo equilíbrio entre essas duas éticas. Agindo pela 

ética da convicção, um político colocará sempre seus princípios e ideologias em 

primeiro lugar, sem medir os potenciais efeitos negativos dessa decisão. Por outro lado, 

agindo pela ética da responsabilidade, o político irá pensar prioritariamente no bem 

comum da comunidade pela qual está responsável, ainda que isso choque com suas 

convicções a respeito do que é certo. Para Weber, não se trata de escolher uma ou outra 
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ética, uma vez que ambas devem coexistir no político, mas de deixar claro que, no 

exercício do poder, a convicção deve estar subordinada à responsabilidade. 

 Para um “demolidor”, nada mais importante que suas convicções. Elas são o 

combustível que alimenta sua chama, e em nome delas ele exerce seu carisma sobre 

aqueles que compartilham sua visão. Porém, quando um “demolidor” assume novas 

responsabilidades, e precisa construir, chegamos à questão weberiana: até que ponto um 

político deve, em nome do “interesse bem compreendido”, abrir mão de suas 

convicções? E até que ponto ele pode fazer isso, sem perder sua alma? 

 Essa questão atravessa todo o período de Carlos Lacerda como governador da 

Guanabara. A ideia de abrir mão de princípios fundamentais lhe era totalmente estranha. 

Por outro lado, como governar quando o exercício do poder entrava em choque com 

esses mesmos princípios? Nas próximas páginas, tentaremos abordar alguns aspectos 

desses conflitos, em duas frentes: a relação do governador Lacerda com o legislativo da 

Guanabara, e as relações com o governo federal, principalmente no período João 

Goulart. 

O governo Lacerda convive com duas legislaturas, que apresentam alguns traços 

distintos entre si. Pela Lei San Tiago Dantas, que estabeleceu as diretrizes para o novo 

estado da Guanabara, a 1ª legislatura, para os anos de 1961 e 1962, seria composta 

inicialmente pelos integrantes da Câmara de Vereadores do Distrito Federal, eleita em 

1958. A partir de abril de 1961, data prevista para a promulgação da Constituição da 

Guanabara, os 30 deputados constituintes se juntariam aos vereadores, completando a 

legislatura. A 2ª legislatura seria composta por 55 deputados, eleitos em outubro de 

1962, para tomar posse em janeiro de 1963112.  

Teoricamente, o executivo poderia contar, na Constituinte, com o apoio de 14 

deputados (nove da UDN, mais cinco dos partidos coligados na majoritária), contra oito 

abertamente de oposição (PTB e PSB), e oito “independentes” (quatro do PSD e quatro 

de partidos menores não coligados). Já no processo legislativo cotidiano, o cenário era 

pior. Na Câmara Municipal, a UDN contava com oito deputados em cinquenta, e um 

cenário hostil, uma vez que o discurso lacerdista durante a campanha pregava combater 

a corrupção que dominava a Câmara. 

Assim, um dos primeiros atos do novo governo, quatro dias depois de tomar 

posse, foi enviar à Aleg um Ato Constitucional, propondo que a Assembleia recém-
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empossada acumulasse as funções legislativa e constituinte, extinguindo, na prática, o 

poder legislativo exercido pela Câmara Municipal. Depois de uma intensa batalha, no 

parlamento e na justiça, o projeto foi aprovado (14x13, com três abstenções), e teve 

como consequência direta a passagem dos quatro deputados do PSD, partido maioritário 

na Câmara Municipal, para a oposição na Aleg113. 

Foram muitas as batalhas travadas nesse primeiro ano de governo, em torno da 

estruturação administrativa do novo estado. Dentre elas, destacamos a tramitação do 

projeto que criava a Copeg – Companhia Progresso do Estado da Guanabara. A criação 

da Copeg, uma empresa pública que atuaria como “guarda-chuva” nos convênios e 

parcerias para obras de infraestrutura no novo estado, era fundamental para a 

implantação de grande parte do projeto de governo de Lacerda. O projeto foi enviado à 

Assembleia, e ficou parado por oito meses, sem ser aprovado. Apenas com a 

substituição de Amaral Netto por Themístocles Cavalcanti (jurista, que havia sido 

procurador-geral da República no governo Dutra, e principal articulador da Constituinte 

da Guanabara) no cargo de líder do governo, a Assembleia aprovou o projeto de criação 

da Copeg. 

O ano de 1961, primeiro do mandato de Lacerda na Guanabara, foi também o 

primeiro (e, soubemos depois, único) ano de Jânio Quadros na presidência. Eleito com o 

apoio de Lacerda, com uma coligação partidária semelhante, nem por isso presidente e 

governador tiveram uma relação tranquila. Lacerda contava com o apoio federal para a 

Guanabara, inclusive financeiro, que nunca veio, pelo menos não no volume esperado. 

Apoiado em um discurso de austeridade, Jânio jamais viria a liberar as verbas 

solicitadas por Lacerda, e que inclusive foram tema de discussão durante a campanha, 

quando se esperava que, com a eleição de um candidato apoiado pela UDN, o governo 

federal seria parceiro nas obras de infraestrutura consideradas necessárias para o 

desenvolvimento da Guanabara. A renúncia de Jânio, em agosto desse mesmo ano, 

desencadeada após um pronunciamento de Lacerda na televisão, em que o governador 

denunciava a intenção do presidente de fechar o Congresso e dar um golpe, lançou o 

Brasil em uma nova crise política. O efeito mais visível foi a chegada do PTB ao 

comando do governo federal, e o aumento da polarização e crispação do cenário político 

brasileiro. 

                                                           
113 MOTTA: 2000b, p. 67-8. 
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Em outubro de 1962, o governo passou por um novo teste eleitoral. Nesse pleito, 

seriam eleitos um vice-governador (que, na época, era eleito separadamente do 

governador), dois senadores, 21 deputados federais e os 55 deputados estaduais que 

iriam compor a nova legislatura da Aleg. Essas eleições marcam também uma viragem 

da atuação do PTB, em direção a uma posição mais declaradamente de esquerda. 

Na Guanabara, a UDN ensaia uma aproximação ao PSD, buscando isolar o PTB. 

Lopo Coelho (PSD), presidente da Aleg, é lançado como candidato a vice-governador 

com o apoio da UDN, mas é derrotado por Elói Dutra (PTB/PSB). Para a Câmara 

Federal, PTB e PSB fazem 11 dos 21 deputados, contra seis da UDN, três do PSD e um 

do PDC. Finalmente, na Aleg, a nova composição, muito mais fragmentada do que a 

anterior, apresenta 14 deputados da UDN, 13 do PTB e apenas cinco do PSD. Os outros 

23 deputados se dividem por oito partidos menores.114 

Se, em 1961 e 1962, podemos falar na “estadualização” da Guanabara, ou seja, na 

introdução das ações institucionais destinadas a transformar a Guanabara em um estado 

pleno, a partir de então assistimos cada vez mais a uma “federalização” da Guanabara. 

O estado se torna, progressivamente, o maior foco de contestação ao governo Goulart, 

que por sua vez, tratará a Guanabara como uma ameaça a ser neutralizada. O confronto, 

por vezes até físico, entre governistas e oposicionistas, acontece não na isolada Brasília, 

mas na Guanabara. Sobre esse tema, Christian Lynch destaca que “a política 

democrática que se disseminava entre os novos políticos udenistas e petebistas exigia a 

presença das massas, e isso era precisamente o que não havia na Novacap”115. Mais 

uma vez, a Guanabara assume uma posição capital como “teatro do poder”. 

A partir de então, o jogo para as futuras eleições, previstas para 1965, começa a 

ser jogado de forma mais intensa. Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek são os pré-

candidatos mais fortes para a Presidência da República. A estratégia do PTB não é 

totalmente clara. Durante esse período, há movimentos no sentido de se modificar a lei 

vigente para permitir a reeleição de Goulart, ou a candidatura do deputado federal 

Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e cunhado do presidente. Com o 

fracasso dessas tentativas, e sem nenhum outro nome eleitoralmente forte, restam ao 

PTB três opções: moderar seu movimento à esquerda, refazer a aliança com o PSD e 

apoiar Juscelino, apoiar um candidato à esquerda do PTB, ou partir para alguma saída 

                                                           
114 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: 1964. 
115 LYNCH: 2017, p. 24. 
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alternativa à prevista na legislação. Em qualquer dos cenários, derrubar Lacerda era a 

prioridade imediata. 

Durante o ano de 1963, o governo federal ameaça por quatro vezes decretar 

intervenção na Guanabara116, buscando pretextos para agitar o antigo fantasma do 

intervencionismo. Porém, esse jogo tem espaço para dois: à intervenção, Lacerda 

responde com o discurso da autonomia, reforçando seu papel de defensor da Guanabara 

contra os intervencionistas. Em paralelo, há uma farta distribuição de cargos e verbas 

federais para deputados da Aleg não alinhados ao governo estadual – e lembremos que, 

pelo seu caráter de antiga capital federal, a Guanabara era um estado particularmente 

rico em cargos para serem ocupados. A estratégia petebista, claramente, era o cerco do 

governo da Guanabara, tanto pela pressão federal quanto pelo corte das linhas de 

“suprimento” (através de um decreto que bloqueava estados de receberem empréstimos 

do exterior) e das linhas de “comunicação” entre o executivo e o legislativo estaduais. 

Assim, à oposição sistemática do PTB, PSB e de dois deputados do PSD ligados 

diretamente a Juscelino, se soma a oposição de parte do “Bloco dos Intocáveis”, 

composto por nove deputados de partidos pequenos, que se declaram independentes. A 

margem de apoio ao governo fica cada vez mais curta, contando apenas com os 14 

deputados da UDN, e mais três ou quatro deputados de outros partidos leais ao governo. 

A grande batalha na Aleg em 1963 se dá em torno da aprovação das contas do 

governo referentes ao ano anterior117. Uma rejeição dessas contas seria desastrosa para 

as pretensões eleitorais de Lacerda, uma vez que alvejaria diretamente a imagem 

pública encarnada pelo governador, de administrador competente e de honestidade 

acima de qualquer suspeita. No sentido mais imediato, a rejeição abriria caminho para a 

saída de Lacerda do governo, sendo substituído pelo vice-governador Elói Dutra (PTB), 

e para a sua inelegibilidade para as eleições presidenciais. Por esse motivo, o governo 

federal articulou intensamente pela rejeição, enquanto o executivo estadual precisou se 

envolver ao máximo no processo, para evitar que isso acontecesse. 

Sem garantias de conseguir os votos necessários para aprovar as contas, Raul 

Brunini, então presidente da Aleg, utilizou de todas as brechas possíveis no Regimento, 

visando ganhar tempo até o dia 12/12, final do ano legislativo, uma vez que a lei previa 

o arquivamento automático das contas, caso não fossem votadas dentro do ano 

                                                           
116 Para detalhes desse processo, ver, por exemplo, MOTTA: 2000b, p. 84. 
117 Para uma visão detalhada da tramitação da apreciação das contas do governo, ver OLIVEIRA: 

1967. 



59 
 

legislativo. Porém, a oposição consegue aprovar um requerimento, adiando o recesso e 

prorrogando o ano legislativo até o final de dezembro, e estabelecendo o 

prosseguimento da análise das contas do governo.  

Depois de diversas outras manobras de adiamento da publicação do parecer, no 

dia 30, a aprovação das contas entra na ordem do dia dos trabalhos da Aleg. Porém, um 

deputado do grupo “independente” apresenta mais de 130 emendas ao projeto. A 

votação das emendas se arrasta por todo o dia 31. À meia-noite do dia 31, sem que 

tivesse sido votada a aprovação das contas, estas foram automaticamente arquivadas. 

“Sem qualquer solenidade, que não explosões de bombas, gritos e insultos, encerrou-se 

a Sessão Legislativa de 1963, sendo as contas do governador aprovadas 

automaticamente”118. 

Depois dessa breve passagem por algumas votações simbólicas do período 

analisado, gostaríamos de destacar alguns fatos, a título de síntese. Primeiramente, fica 

clara a utilização, por parte do legislativo, de técnicas de pressão sobre o executivo. O 

executivo, apesar de legitimado eleitoralmente, e de ser o responsável predominante 

pela proposição da agenda em um sistema presidencialista, não dispôs, em momento 

algum, de domínio sobre o legislativo. Devido a diversos fatores (fragmentação 

partidária, dificuldade de negociação, personalidade do governador), não foi capaz de 

formar uma maioria coesa, e ficou dessa forma refém da Assembleia119.  

Se no período 1961-62 as dificuldades foram contornadas, e os três principais 

projetos de interesse do executivo foram aprovados (retirada dos poderes da Câmara 

Municipal, criação da Copeg, organização administrativa da Guanabara), no período 

1963-64, as relações foram muito mais conturbadas. 

Isso aconteceu, primeiramente, pela fragmentação partidária: em um parlamento 

fragmentado, os custos de coordenação se tornam mais altos. A necessidade de negociar 

com diversas forças, muitas delas representando apenas seu próprio voto, leva a um 

desgaste muito maior. Mais uma vez, esse fator é potencializado pela personalidade do 

governador, avesso a negociação política e excessivamente centralizador, não delegando 

essa tarefa a auxiliares com autonomia. Na outra ponta do tabuleiro, estava um grupo 

exatamente oposto: o governo federal usou todos os recursos ao seu dispor para mostrar 

                                                           
118 Revista “O Cruzeiro”, 25/01/1964, apud OLIVEIRA: 1967. 
119 Inclusive com a instalação de diversas Comissões de Inquérito, mecanismo tipicamente usado 

pela oposição para constranger um governo que não tem força suficiente para impedi-las ou no mínimo 
controlar seus efeitos. 
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aos deputados que o custo de ser oposição seria menor do que o custo da adesão ao 

governo estadual. 

Mesmo quando tentou jogar o mesmo jogo, na situação limite da possibilidade 

de rejeição das contas, o governo estadual saiu perdendo, limitado pelo seu próprio livro 

de regras. Se a rejeição das contas abalaria a imagem de honestidade do governo, sua 

aprovação baseada na barganha destruiria uma das principais bases do capital político 

lacerdista, o discurso de “impessoalidade na administração”, em oposição à “política do 

clientelismo e do compadrio”. Era necessário seduzir deputados para apoiar o governo, 

sem que para isso o governo ficasse exposto a denúncias de favorecimento pessoal. O 

então deputado Paulo Duque, do independente Partido Republicano, destaca que 

Lacerda evitava ao máximo participar dessas negociações: 

 

Carlos Lacerda, como já disse antes, quando tinha que negociar com 

os deputados, se licenciava, viajava, Rafael de Almeida Magalhães era 

quem assumia e exercia essa atividade que o Lacerda execrava, que 

era conversar com deputados. Lacerda não tolerava esse tipo de 

negociação, era um sujeito muito autêntico. Queria administrar bem, 

fazer uma grande administração. Conseguiu, sem dúvida alguma.120 

 

Porém, isso não resolvia o problema entre o governador e os deputados: era 

preciso atender ao negociado pelos intermediários, e muitas vezes Lacerda se recusou a 

dar esse aval. 

Ao mesmo tempo, na montagem do seu secretariado, Lacerda ignorou 

completamente o legislativo, apostando em nomes sem relevo político121. Apoiado nos 

princípios que estabeleceu para o governo, Lacerda montou um secretariado 

eminentemente técnico122, “despolitizado”, desprezando a possibilidade de utilizar esses 

postos como moeda para cativar alguns votos na Câmara. Marly Motta destaca que, 

dessa forma, Lacerda também reforçava o viés personalista do seu governo, “chamando 

a si a responsabilidade das decisões e fazendo-se presente no contato direto com a 

população”123. Raul Brunini, um dos deputados eleitos pela UDN, lembra, em 

                                                           
120 SARMENTO: 1999, p. 81. 
121 Sobre o processo da montagem do secretariado do governo Lacerda, e sua representatividade 

política, ver, por exemplo, MOTTA: 2000b. 
122 “Amizade, interesses partidários, tudo ficaria submetido à competência demonstrada nos 

concursos públicos e testada na gerência das secretarias e autarquias estaduais. A valorização do saber 
técnico aparece, sem dúvida, como o componente fundamental do bem-sucedido governo de Lacerda 
na Guanabara, inserindo-se na vertente modernizadora da administração pública que, nos anos 60, 
apostava nas soluções técnicas em detrimento das políticas.” (MOTTA: 1997) 

123 MOTTA: 2000b, p. 56. 
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depoimento ao CPDOC, que o próprio partido não era privilegiado na distribuição de 

cargos. Segundo seu depoimento, Lacerda ouvia as indicações da UDN, mas só aceitava 

estas quando se convencia de se tratar do melhor nome possível, e não apenas por ser 

uma indicação do seu grupo político124. 

Quando falamos de relações executivo x legislativo, não podemos desprezar 

aquela que é a mais sensível de todas as relações: a relação do executivo com os 

representantes do seu próprio partido no legislativo. A UDN não foi privilegiada na 

montagem do secretariado, ou na ocupação de cargos. Assim, os políticos do partido se 

sentiram afastados do poder, e menos propensos a defender o executivo, em questões 

que não os afetassem diretamente. Ao exigir fidelidade automática, sem oferecer nada 

em troca, o executivo perdia a coesão da sua base, o que atrapalhava o andamento de 

votações importantes. 

Uma das maneiras de diminuir esse efeito deveria ser o cuidado na escolha dos 

líderes do governo, bem como na tentativa de influenciar a escolha do Presidente da 

Câmara. Para um executivo consolidar seu controle no Parlamento, deve ter um aliado 

na presidência da Câmara, capaz de controlar a agenda de acordo com os interesses do 

executivo, bem como um líder de governo capaz de articular com as outras forças. 

No que diz respeito aos presidentes da Aleg, tanto Lopo Coelho quanto Raul 

Brunini se revelaram escolhas acertadas. Coelho, do PSD, político experiente de vários 

mandatos, com bom trânsito entre os diversos grupos, acabou sendo apoiado pelo 

governador para disputar a eleição seguinte e, derrotado, foi nomeado secretário sem 

pasta, com a atribuição de articular as relações entre governo e Aleg. Brunini, lacerdista 

desde sempre, agiu da maneira mais eficiente durante todo o processo de aprovação das 

contas, sendo o principal responsável pelo seu arquivamento. 

Já quanto aos líderes do governo, em ambas as legislaturas, as escolhas se 

revelaram falhas. Amaral Netto (1961) e Danilo Nunes (1963) tinham perfis 

semelhantes: ambos chegaram ao cargo sustentados pelo título de deputado mais 

votado, e ambos tinham perfil vincadamente ideológico e combativo. Porém, para o 

papel de líder do governo, votos populares não têm o menor valor, e sim o perfil 

adequado. Um político agressivo e popular pode ser útil como líder da oposição, ou até 

como líder de um governo amplamente majoritário, em um cenário mais polarizado. 

Porém esse perfil se revela inadequado quando se está representando um governo em 
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minoria, e com necessidade de negociação e busca de consensos mínimos. A aprovação 

do projeto de criação da Copeg foi sintomática: foram oito meses de tramitação, até 

Amaral Netto ser substituído pelo jurista Themístocles Cavalcanti. 

A Aleg de 1963-64 tem outra característica importante, que deve ser destacada 

para se compreender melhor sua relação com o executivo. Ao contrário da Assembleia 

Constituinte, eleita para criar as bases de um novo estado, e com um forte componente 

jurídico e filosófico, a Aleg de 63-64 era uma casa eminentemente política. Some-se a 

isso a mudança do cenário federal: 1963 é um dos anos mais “quentes” da história 

política brasileira contemporânea, com uma polarização intensa na sociedade brasileira. 

Nas palavras de Argelina Figueiredo, “o mês de setembro [de 1963] foi de intensa 

radicalização: a esquerda, liderada por Brizola, ameaçava o Congresso, propondo 

fechá-lo; a direita, encabeçada pelo governador da Guanabara, Lacerda, denunciava 

tentativas de golpe”125. Se, no começo do ano, o Brasil debatia o plebiscito que 

restauraria o presidencialismo, no final dele a Guanabara estava discutindo a rejeição 

das contas do governador. Ao mesmo tempo em que o petebista Brizola defendia o 

fechamento do Congresso, o udenista Lacerda dava uma entrevista dizendo não 

acreditar que Goulart terminasse o ano na presidência. Ao mesmo tempo em que o 

governo federal ameaçava intervir na Guanabara, o governador usava essas ameaças 

como bandeira para assumir o papel de defensor da autonomia da Guanabara contra os 

ataques de seus inimigos. 

Pelo caráter capital da Guanabara, era inevitável que toda essa tempestade 

nacional repercutisse localmente, e vice-versa. Quando Brizola deixa o Rio Grande do 

Sul para se candidatar, em 1962, a deputado federal pela Guanabara, a declaração de 

guerra é clara: conquistar a Guanabara é um passo fundamental para manter a 

presidência e atingir a hegemonia no poder nacional. Brizola sai vencedor do primeiro 

round: o PTB, aliado ao PSB, faz a maioria dos deputados federais, um senador, o vice-

governador, e um considerável número de deputados. O segundo round consistiria em 

dificultar ao máximo o governo Lacerda, inviabilizando sua candidatura presidencial. A 

Aleg passa a ser um território de batalha, o que vai ter, forçosamente, consequências na 

relação entre executivo e legislativo. 

Os princípios de governo defendidos por Lacerda faziam com que ele tivesse 

desprezo por aquilo que, anos mais tarde, iria ser batizado como “política da bica 
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d’água”, ou seja, o uso da administração pública para levar benefícios a determinadas 

zonas, aumentando o potencial de votos do governante e de seus aliados126. Lacerda se 

preocupou intensamente com as grandes obras de infraestrutura, que ele poderia 

capitalizar diretamente, negligenciando as “bicas d’água”, pequenas e simples 

demandas, mas muito importantes para aliados com bases definidas. Nos depoimentos 

dos deputados da época, fica claro esse estilo, e a mágoa que muitos aliados tinham de 

não serem lembrados pelo governo, de não terem acesso a recursos que permitissem a 

eles ampliar sua influência na sua base eleitoral. 

E, assim, retornamos às duas éticas do político, e ao dilema weberiano: até que 

ponto é possível abrir mão de princípios em nome de uma política realista? Em que 

ponto se traça a linha entre política, entendida como atendimento de demandas da 

sociedade, e assistencialismo? E entre a construção de alianças, tendo em vista o 

interesse comum, e o clientelismo? 

Depois de quinze anos como tribuno, parlamentar, oposicionista, Lacerda vivia 

sua primeira experiência do outro lado, precisando desenvolver uma habilidade que 

nunca teve, que nunca esteve em acordo com sua personalidade. Como nos lembra 

Marly Motta, “das competências específicas requeridas aos profissionais da política, 

como quer Bourdieu – a retórica do tribuno e a capacidade de debater -, Lacerda tinha 

de sobra da primeira o quanto lhe faltava da segunda”127. 

O viés personalista que Lacerda imprimiu ao governo, a sua intransigência com 

qualquer ato que considerasse desviado do interesse público, a impaciência com o 

cotidiano político, o desprezo demonstrado em relação à atividade política que entendia 

“rasteira”, a necessidade de estar presente em todos os atos de governo, chamando a si 

todas as responsabilidades, mas também todos os louros; todos esses fatores se juntaram 

para dificultar que Lacerda consolidasse uma base política, seja dentro do seu partido, 

seja com influência em outras áreas políticas do seu estado. 

Charaudeau, quando define os riscos do ethos de caráter, já deixava um aviso 

adequado para lembrarmos nesse momento: 

                                                           
126 A expressão “política da bica d’água” é frequentemente usada em associação ao período em 

que Chagas Freitas exerceu o cargo de governador do estado da Guanabara (1971-1975). De acordo com 
o jornalista Rogério Coelho Neto, “Chagas sabia quem era quem em Quintino, quem era quem em 
Bangu. Era paciente para ouvir o político, gostava de ouvir. Esse governo de bica d’água, que ele fazia, 
como Miro [Teixeira, deputado federal carioca, aliado de Chagas Freitas] definiu, era feito junto com o 
político que o apoiava em cada região do Rio. As obras eram liberadas através desse político, as 
nomeações eram feitas através dele. (...) Chagas sabia a hora de instalar a bica, de fazer o calçamento 
da travessa x e de escolher os homens para capitalizar aquela obra.” (FERREIRA: 1998, p. 227-9) 

127 MOTTA: 2004a, p. 200. 
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Notar-se-á, igualmente, que essa atitude pode acarretar problemas para 

os outros membros do grupo ao qual pertence aquele que vitupera. 

Efetivamente, essa atitude, ao colocar em primeiro plano a 

personalidade do indivíduo, pode fazer com que aquele que assim se 

exprime perca a solidariedade dos demais, criando um desconforto 

entre os outros membros do mesmo grupo.128 

 

 

Sem uma forte estrutura política local onde se apoiar, lidando com um 

parlamento fragmentado, acuado pela ofensiva federal, sem contar com a fidelidade do 

seu próprio partido, o governador, muitas vezes, se defendeu da maneira que sabia: 

atacando de volta. Arrastado pela política nacional, e pela repercussão excessiva que a 

Guanabara tinha no cenário brasileiro, Lacerda por muitas vezes se deixou levar pelos 

grandes problemas da nação, sem vocação ou paciência para as pequenas demandas da 

província, ignorando que um governo bem avaliado, e capaz de atingir seus objetivos, 

vai ser construído com grandes realizações, sim, mas também com pequenas conquistas 

cotidianas – sob o risco de se consumir em sua própria labareda. 

  

                                                           
128 CHARAUDEAU: 2015, p. 140. 
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CAPÍTULO 2 

 

BRASIL ENTRE A VERDADE E A MENTIRA: 

 A “REVOLUÇÃO” DE 1964 E AS ELEIÇÕES DE 1965 

 

 

A Revolução tem origens distantes. Não nasceu naquela 

oportuna madrugada de abril. A revolução brasileira vem 

de Ruy Barbosa e do Brigadeiro Eduardo Gomes, ela vem 

da legislação social de 1930 e da queda da ditadura. Mas, 

se a cada episódio ela dá um passo, em cada um se 

atravanca de resíduos da ordem antiga, que ainda não 

conseguiu remover. A Revolução, para realizar-se, exige a 

formação de um governo revolucionário, isto é, de um 

governo identificado e comprometido com os seus ideais e 

os seus objetivos. Ainda mais, exige a participação do 

povo no processo de transformação revolucionária. E 

para isto é preciso que o povo reconheça no governo o 

estilo da Revolução, os homens que a encarnam, as 

soluções que constroem perante a Nação a sua própria 

imagem nova. 

 (Carlos Lacerda, discurso na convenção da UDN, 8/11/64) 

 

Entre a política da verdade e a política da mentira, entre 

a política como um conjunto, animado de um sentido 

renovador, de confiança na capacidade dos brasileiros, e 

uma política de tecnocratas, abraçados a uma concepção 

neo-colonialista do Brasil, o governo tem que escolher – 

enquanto é tempo de salvar a Revolução. Ela está acuada 

por todos os lados. Mas resta uma esperança: a de que 

nos seus responsáveis o patriotismo seja maior do que o 

amor-próprio. 

 (Carlos Lacerda, no prefácio de “Brasil Entre a Verdade e 

a Mentira) 
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2.1 “Somos reacionários”: o “início” do governo João Goulart e a convenção da 

UDN em Curitiba (janeiro-abril de 1963) 

 

 No capítulo anterior, tratamos da atuação de Carlos Lacerda como governador 

da Guanabara e do processo da construção da sua imagem como candidato presidencial. 

Como vimos, o governo Lacerda teve duas etapas bem distintas, que podemos 

denominar como etapas de “estadualização” (1961-62) e “federalização” (1963-64). Na 

primeira delas, que corresponde ao governo Jânio Quadros e à fase parlamentarista do 

governo João Goulart, Lacerda priorizou o fortalecimento da Guanabara e a 

consolidação de sua imagem de administrador. Apesar de todos os percalços que 

citamos anteriormente (as discordâncias com Jânio pela negativa de investimentos na 

Guanabara, a renúncia do presidente, os confrontos na Aleg), o governo de Lacerda se 

pautou, de modo geral, pela priorização dos temas da Guanabara – o que não significa, 

obviamente, que ele tenha deixado de ser ator importante nas discussões nacionais desse 

período, como a posse de Goulart, a introdução do parlamentarismo e sua sucessão de 

gabinetes mais ou menos conflituosos. 

 As eleições de outubro de 1962 marcam uma virada nesse processo. A estratégia 

do PTB para confrontar Lacerda na Guanabara tem relativo sucesso: à simbólica eleição 

de Leonel Brizola como deputado federal mais votado no reduto do governador, 

somam-se a eleição de Elói Dutra para vice-governador, e de Aurélio Viana para o 

Senado, derrotando os candidatos apoiados por Lacerda, respectivamente Lopo Coelho 

e Juraci Magalhães. A bancada da Guanabara em Brasília passou a ter nove deputados 

do PTB (mais dois do aliado PSB) contra seis da UDN e três do PSD. Na Aleg, a UDN 

manteve a maioria relativa, mas com apenas um deputado a mais que o PTB, e uma 

composição mais fragmentada que a anterior. Pouco depois, em janeiro de 1963, 

acontece o plebiscito que acaba com o período parlamentarista, e retorna o regime ao 

presidencialismo, reforçando os poderes de João Goulart – de uma certa forma, 

podemos dizer que essa vitória marca o início do governo Goulart, que até então tivera 

como prioridade a administração dos gabinetes parlamentaristas e a articulação para a 

retomada dos poderes presidenciais. 

 A partir de então, a crispação no cenário político brasileiro se espalhou ainda 

mais, com os setores mais à esquerda do PTB pressionando o presidente para o 

atendimento da sua agenda: 
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As esquerdas se encontravam em franco e acelerado processo de 

radicalização. Um indicador desse processo foi o surgimento da Frente 

de Mobilização Popular (FMP), em janeiro de 1963, sob a liderança 

de Brizola. (...) Em seu programa, essa nova frente exigia que Goulart, 

com seus readquiridos poderes presidenciais, aprovasse 

imediatamente as reformas de base, sobretudo a reforma agrária. Para 

tanto, Brizola determinava que o presidente rompesse com o centro 

político parlamentar, representado em particular pelo PSD, 

considerado de direita. Ao mesmo tempo, a FMP concorria 

diretamente com o PCB, criticando-o e tachando-o de organização 

moderada – o que, na ótica da FMP, soava como uma acusação de 

traição129. 

 

 A Frente de Mobilização Popular reuniu um grande apoio de setores de esquerda 

e extrema-esquerda, como por exemplo, as centrais sindicais, a UNE (União Nacional 

dos Estudantes), parlamentares mais esquerdistas do PSB e do PSP, a extrema-esquerda 

do PCB, que discordava do discurso mais moderado de Luís Carlos Prestes e 

organizações revolucionárias como a Ação Popular e o Partido Operário Revolucionário 

Trotskista130. Além desses grupos, a FMP contava com um forte apoio entre os militares 

subalternos, nomeadamente entre sargentos e marinheiros. O grupo reunido em torno de 

Brizola concretizava, assim, aquilo que o então governador do Rio Grande do Sul já 

havia anunciado, em entrevista à revista O Cruzeiro, em 1960: 

 

Só um inconsciente não vê que estamos vivendo o desenvolvimento 

de um processo revolucionário. De início, a ordem será mantida. Mas, 

se as coisas continuarem como vemos, a inconformidade popular, 

depois de alcançar a classe média e a chamada pequena-burguesia, 

atingirá os próprios quartéis131.  

 

 Durante o mês de março, Lacerda proíbe a realização, na Guanabara, de um 

congresso em defesa do regime instaurado por Fidel Castro em Cuba. Na sequência 

dessa decisão, líderes católicos organizam uma manifestação de apoio ao governador 

em frente ao Palácio Guanabara, desfraldando faixas com o lema: “Só Lacerda em 65 

impedirá o comunismo em 66”132. Durante esse ato, Lacerda se dirige aos presentes, 

fazendo um duro discurso contra Goulart. Nesse discurso, Lacerda diz que o presidente, 

“traidor do regime, perjuro e marginal”, jamais deveria ter tomado posse após a 

renúncia de Jânio, e estava permitindo que o Brasil seguisse o caminho do comunismo, 

apesar do seu discurso pretensamente moderado: 

                                                           
129 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 134. 
130 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 135. 
131 Apud MORAES: 1989, p. 78. 
132 DULLES: 2000, p. 140. 
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[João Goulart] pensa que o país é imbecil, que são todos idiotas e vão 

crer agora na posição centrista desse homem que tem comunistas 

como conselheiros, comunistas como assessores e um ministro que 

volta de Cuba e diz que os cubanos não precisam de eleições porque 

cada cidadão tem lá um fuzil133. 

 

Em decorrência desse discurso, os ministros militares de Goulart pressionam por 

uma retaliação ao governador da Guanabara. John Foster Dulles, na sua biografia de 

Lacerda, conta que o plano dos ministros era promover um comício no Largo do 

Machado, a poucos passos da residência do governador, onde o povo seria incitado a 

atacar o Palácio Guanabara. Na confusão que se seguiria, com a natural reação das 

forças de defesa do palácio, os militares interviriam e prenderiam Lacerda. O plano foi 

abortado, na última hora, devido à recusa do Comandante do I Exército (responsável 

pelo comando das tropas na Guanabara) em participar134. 

No final do mês de abril de 1963, realiza-se a convenção nacional da UDN, em 

Curitiba, considerada como um momento decisivo na pré-campanha presidencial. Dois 

nomes da UDN eram vistos como potenciais candidatos: Lacerda e Magalhães Pinto, 

governador de Minas Gerais. O grande tema que permeava a convenção era a reação 

que a UDN deveria tomar quanto à proposta, enviada por Goulart ao Congresso 

Nacional, de revisar a Constituição para alterar as regras da reforma agrária. 

Cinco dias antes da convenção, Lacerda envia um telegrama ao presidente da 

UDN, Herbert Levy, anunciando que não iria a Curitiba e solicitando seu desligamento 

do partido135. Em carta ao aliado Adauto Lúcio Cardoso, deputado pela UDN da 

Guanabara, Lacerda é mais claro: anuncia que abria mão da candidatura presidencial e 

que se retiraria da UDN e da política, ao final do seu mandato na Guanabara. Fazia isso, 

segundo ele, em protesto contra a decisão da maioria da bancada da UDN pela admissão 

da reforma constitucional. Para fazer a reforma agrária, escrevia Lacerda, não era 

preciso alterar a Constituição, uma vez que a emenda proposta “significava destruir a 

principal característica da propriedade privada e abrir as portas às reformas 

adicionais que conviessem ao poder pessoal e ao comunismo”. Lacerda finalizava, com 

uma calculada frase de efeito: “não desejo ser candidato a Presidente da República sem 

um partido que valha esse sacrifício”136. 

                                                           
133 DULLES: 2000, p. 140-1. 
134 DULLES: 2000, p. 141-2. 
135 DULLES: 2000, p. 143. 
136 Apud DULLES: 2000, p. 143-4. 
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A convenção foi marcada pelo embate entre a “Banda de Música”137 e a “Bossa 

Nova”138 em torno do projeto de reforma agrária, que indiretamente servia de 

termômetro para medir os apoios reunidos por Lacerda e Magalhães Pinto. Segundo 

Maria Victoria Benevides: 

 

A Convenção Nacional da UDN, realizada em Curitiba em abril de 

1963, trouxe a público as divergências udenistas. De um lado os 

conservadores, liderados por Carlos Lacerda, Herbert Levy, Aliomar 

Baleeiro e Ernani Sátiro, em aliança com o "Bloco Ruralista" do PSD 

e do PR mineiro e a Ação Democrática Parlamentar. Do outro, o 

grupo da "Bossa-Nova" (e seus aliados entre os "liberais históricos") 

vinculado à Frente Parlamentar Nacionalista, que agregava, também, a 

"ala moça" do PSD e o MTR de Fernando Ferrari. A "Bossa-Nova" 

defendia a reforma com emenda constitucional; os conservadores não 

admitiam qualquer modificação na Constituição (Carlos Lacerda 

lançara o slogan: "A Constituição é intocável"). A Ação Democrática 

Parlamentar era presidida pelo udenista baiano João Mendes, 

diretamente vinculado ao IBAD, o qual financiaria várias publicações 

sobre a reforma, de cunho nitidamente reacionário139. 

 

No segundo dia da convenção, os delegados presentes aprovam a moção 

apresentada pelo grupo lacerdista, afastando qualquer possibilidade de mudanças na 

Constituição. De acordo com Dulles, “as resoluções adotadas em Curitiba rejeitaram 

os extremos da direita e da esquerda, repudiaram qualquer pressão sobre o Congresso 

e deram apoio à reforma agrária, embora com a recomendação de que os deputados 

udenistas deveriam se opor a qualquer emenda constitucional”140. Bilac Pinto é eleito 

                                                           
137 “Banda de Música” foi o nome dado ao grupo de deputados udenistas, com posições mais 
conservadoras e vincado discurso contra a corrupção e o comunismo, que se destacaram na oposição ao 
governo de Getúlio Vargas (1951-54). “No Congresso, a UDN lidera a oposição, através da brilhante 
"Banda de Música", grupo formado pelos bacharéis (Adauto Lúcio Cardoso, Afonso Arinos, Aliomar 
Baleeiro, Bilac Pinto, José Bonifácio, entre outros) que, sentados na primeira fila do plenário, com sua 
oratória inflamada e muitas vezes violenta, aparteavam ou discursavam diariamente contra o governo. 
A analogia com orquestra — depõe João Agripino — devia-se ao fato do grupo ‘fazer barulho, criar 
confusão, perturbar, obstruir e tirar o orador de sua fleuma’” (BENEVIDES: 1981, p. 84). Carlos Lacerda 
se juntaria a esse grupo, a partir da sua eleição para a Câmara em 1954, e se tornaria o seu maior 
expoente. 

138 “Bossa Nova” era o nome dado ao grupo de udenistas que, em oposição à Banda de Música, 
defendia posições mais moderadas e de apoio ao governo. “É nesta Convenção [Recife, 1961] que surge 
publicamente o grupo da "Bossa-Nova", defendendo uma nova linha para o partido, ostensivamente 
oposta à dos lacerdistas e da "Banda de Música". Esta linha, identificada como de "centro-esquerda", 
reclamava sua inspiração nos programas de desenvolvimento com justiça social da Doutrina Social da 
Igreja. Em termos concretos a "Bossa-Nova" surgiu como uma frente de apoio aos projetos reformistas 
do governo, considerados "nacionalistas" ou de "interesse popular" (BENEVIDES: 1981, p.115). Próxima 
aos grupos dos “realistas” e dos “chapas brancas”, teve como principais destaques José Sarney (MA), 
José Aparecido (MG) e Seixas Dória (SE), e apoiava o nome do governador Magalhães Pinto (MG), do 
grupo “realista”, como candidato à sucessão de Goulart pela UDN. 

139 BENEVIDES: 1981, p. 191. 
140 DULLES: 2000, p. 145. 
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para a presidência da UDN, e José Sarney fica como vice-presidente, buscando uma 

composição que impedisse a saída da ala esquerda do partido. Magalhães Pinto, 

derrotado em toda a linha, abandona a convenção. 

No dia seguinte, o último da convenção, Carlos Lacerda chega a Curitiba no 

final da tarde, para discursar no seu encerramento. Nesse discurso, defende a reforma 

agrária, desde que feita com planejamento e com respeito à Constituição. Para Lacerda, 

uma verdadeira reforma agrária só poderia acontecer se viesse acompanhada de apoio 

para que o homem cuidasse da terra, por meio de ações de capacitação dos agricultores, 

financiamento da produção e investimentos em infraestrutura nas zonas agrícolas, como 

estradas, linhas de eletricidade e escolas. Só assim a reforma agrária seria uma ação 

efetiva, uma vez que “se não se cuidar do homem, o homem não poderá cuidar da 

terra”141. 

Lacerda encerra seu discurso, de forma conclusiva, lançando em definitivo sua 

candidatura presidencial. Era preciso, dizia, que aqueles que o ouviam não tivessem 

medo de serem chamados de “reacionários”. 

 

Reacionários porque fazemos escolas, porque construímos hospitais? 

Reacionários porque damos água que faltava? Reacionários porque, 

construindo esgotos, diminuímos a mortalidade infantil e as doenças 

infecciosas? Reacionários porque pagamos às professoras do nosso 

estado mais do que se paga em qualquer parte do Brasil? (...) 

Reacionários porque não roubamos? Reacionários porque não 

deixamos roubar?142 

 

 

Nesse pequeno trecho, podemos notar que Lacerda realça seus resultados na área 

social (educação, saneamento), destaca a valorização dada ao funcionalismo, 

especificamente às professoras, e retoma o velho e sempre presente tema da moralidade 

pública. Esses pontos, reunidos à defesa da Constituição contra reformas que 

conviessem ao poder pessoal e ao comunismo, formariam o núcleo discursivo da agora 

confirmada candidatura Lacerda - sim, porque depois da desistência teatral e da chegada 

em triunfo à convenção, Lacerda poderia voltar atrás na sua “despedida” da política e 

admitir que, bem, talvez valesse a pena o sacrifício de tentar conquistar a presidência. 

  

                                                           
141 DULLES: 2000, p. 146-7. 
142 Apud MOTTA: 2000b, p. 82. 
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2.2 A escalada da radicalização: da “estratégia do confronto” ao “desfecho” 

 

Em julho de 1963, Lacerda vai à televisão divulgar uma “Carta ao Povo”, 

distribuída também aos jornais. Nessa “carta”, Lacerda denuncia as ações de cerco que a 

Guanabara vem sofrendo do governo federal, em uma conspiração “dos desonestos, dos 

incompetentes, dos comunistas e dos seus auxiliares contra o esforço e a integridade de 

um governo honrado, o governo da Guanabara”. De acordo com o pronunciamento de 

Lacerda, “o governo federal se atira contra a Guanabara com o ímpeto de quem move 

uma guerra contra uma nação inimiga”, tomando medidas para desabastecer a 

população de produtos alimentares, promovendo greves, criando o caos para justificar 

uma intervenção. “A Guanabara”, conclui, “é um estado sitiado”143. 

E por que o governo age dessa forma? Porque, por ser composto por “desonestos 

e renegados, filhos da ditadura e pais da podridão”, que “se disfarçam de democratas e 

nacionalistas para promover a desordem e trair a nação”, procuram “destruir no povo 

a confiança no regime democrático”. Porém, a Guanabara resiste. E resiste porque: 

 

Temos um compromisso de honra com a democracia e com você, 

cidadão carioca, vítima desarmada dos que pretendem esconder a sua 

incompetência e a sua desonestidade, agredindo o governo da 

Guanabara. Porque defendemos, cidadão carioca, o seu direito de ter 

um governo livre, democrático, honrado e eficiente. E porque 

defendemos, no exemplo da Guanabara, a esperança e a dignidade de 

todo o povo do Brasil. Quer-se destruir, na semente lançada na 

generosa terra carioca, a esperança do povo brasileiro em melhores 

dias, de honradez e de trabalho na vida pública. Estamos mostrando 

que só o trabalho honrado resolve os problemas. Por isto, é preciso 

destruir-nos.144 

 

Mais uma vez, Lacerda associa sua imagem à da Guanabara, como se encarnasse 

o espírito da bela capital: a Guanabara está sitiada, e devemos resistir, sob a liderança 

do seu governo honrado, que se contrapõe aos “desonestos e renegados”, “comunistas” 

que procuram solapar a democracia, que deve ser defendida a qualquer preço. 

Em setembro, eclode a “Rebelião dos Sargentos”. Aproximadamente seiscentos 

militares de baixa patente invadem, armados, o Ministério da Marinha, o Congresso 

Nacional e o Supremo Tribunal Federal, prendendo o presidente do Congresso e o 

presidente do STF. Intitulando-se como o “Comando Revolucionário de Brasília”, os 

líderes da rebelião conclamaram os militares de todo o Brasil a juntarem-se ao 

                                                           
143 CORREIO DA MANHÃ, 7 de julho de 1963. 
144 CORREIO DA MANHÃ, 7 de julho de 1963. 
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movimento. No mesmo dia, as forças militares desbarataram o motim, prendendo mais 

de 500 participantes145. 

 Esse episódio abriu mais uma fissura na relação de Goulart com a extrema-

esquerda, que discordou das punições aos sargentos e pressionou o presidente para 

enfrentar seus ministros militares e anistiar os revoltosos. Analogamente, à direita, o 

episódio serviu de combustível para a radicalização do discurso e o fortalecimento dos 

receios quanto a uma escalada comunista no país: 

 

Não havia como não ficar impressionado com o episódio. Afinal, um 

grupo de sargentos e fuzileiros, mal articulado, como acabou sendo 

comprovado, havia tomado a capital da República e prendido os 

presidentes dos poderes Legislativo e Judiciário! Era o caso de se 

pensar: o que poderia fazer um grupo maior e mais bem articulado, 

como a ala janguista do Exército, que dispunha do apoio de generais e 

centenas de oficiais com comando de tropa? As direitas se 

fortaleceram com o episódio. Os conspiradores, que eram ainda uma 

minoria sem grande expressão, inclusive no interior das Forças 

Armadas, ganharam muitos aliados. A direita golpista passou a dispor 

de argumentos sólidos e concretos para levar adiante seus planos 

contra o governo Goulart. As ameaças do comunismo, do caos 

político, da desordem civil e da indisciplina militar deixavam de ser 

exercícios de imaginação para se transformar em realidade146.  

 

 Jorge Ferreira e Angela de Castro Gomes destacam ainda que a rebelião dos 

sargentos “materializou, tragicamente, o que até então era assunto de propaganda 

considerada alarmista e irresponsável; a partir daí, deixou de ser”147. 

 Em outubro, Carlos Lacerda dá entrevista ao jornal americano Los Angeles 

Times, que é publicada com o título “Governador prevê a queda de Goulart e aconselha 

os Estados Unidos a negar financiamento de ajuda”. Nessa entrevista, Lacerda diz que o 

governo brasileiro estava nas mãos dos comunistas e que as massas estavam enojadas, 

fartas dessa “revolução artificial, articulada nos gabinetes” e da subversão provocada 

pelo governo. Quanto à hipótese de os Estados Unidos ajudarem o Brasil nessas 

circunstâncias, seria “como vender rosas em uma taverna de ópio, ou tranquilizantes a 

quem já está totalmente descontrolado”. Segundo o governador, os militares brasileiros 

já debatiam abertamente o que fazer com Goulart: “tutelá-lo, patrociná-lo, pô-lo sob 

controle até o final do mandato ou afastá-lo imediatamente”. E concluía: “não creio 

que esse estado de coisas possa subsistir até o fim do ano”148. 

                                                           
145 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 180-1. 
146 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 182-3. 
147 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 183. 
148 Apud DULLES: 2000, p. 171. 
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 Após a entrevista de Lacerda, Goulart, aconselhado pelos ministros militares, 

manda ao Congresso, em 4 de outubro, um decreto estabelecendo o estado de sítio no 

Brasil. Na madrugada desse mesmo dia, teria sido posto em prática um plano para 

prender o governador, durante uma visita para acompanhar as obras do Hospital Miguel 

Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O plano teria sido abortado devido à recusa do 

comandante responsável em seguir ordens apenas verbais149. Dias mais tarde, seria a vez 

de um suposto atentado contra João Goulart, com a descoberta de armas (que, soube-se 

depois, haviam sido desviadas do arsenal da Guanabara) em um sítio vizinho ao do 

presidente, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro150. Ambos os episódios foram 

objeto de inquéritos militares, que terminaram arquivados sem nenhuma punição. Nesse 

meio tempo, o governo retira o projeto de estado de sítio, rejeitado por todos os partidos 

no Congresso. A retirada antes da votação não impede que a tentativa fracassada de 

decretar estado de sítio seja interpretada como uma forte derrota política de Goulart. 

 Já era claro, então, que, nas palavras de Jorge Ferreira e Angela de Castro 

Gomes, “as direitas, como as esquerdas, estavam dispostas a recorrer aos militares 

para alcançar seus projetos de poder”151. Marly Motta complementa essa visão, 

defendendo que “esse recurso aos militares visava tanto à política de partidos, votos e 

eleições, quanto às iniciativas no campo revolucionário/golpista, de acordo com a 

linguagem da época”152.  

Não nos cabe aqui entrar mais detalhadamente nos desenvolvimentos que 

levaram aos acontecimentos de março de 1964, mas é importante ressaltarmos essa 

correlação de forças, e identificarmos, de forma muito simplificada e esquemática, três 

grandes pólos na disputa pelo poder, dentro ou fora do arcabouço democrático: a Frente 

de Mobilização Popular, com participação de militares subalternos (inclusive, o estopim 

da rebelião dos sargentos foi a declaração de inelegibilidade dos membros dessa classe 

eleitos em 1962, particularmente na legenda do PTB), as forças governistas, com o 

apoio dos oficiais declarados “legalistas” ou “nacionalistas”, e a UDN, particularmente 

a “Banda de Música”, em conjunto com os oficiais da Escola Superior de Guerra 

(ESG)153 e da Cruzada Democrática154. 

                                                           
149 Para uma visão detalhada desse episódio, ver DULLES: 2000, p. 177 e LACERDA: 1987, p. 42-

55. 
150 DULLES: 2000, p. 181-3. 
151 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 136. 
152 MOTTA: 2014, p. 22. 
153 Fundada em 1948, a ESG concentrou em suas fileiras muitos nomes que teriam papel 

fundamental após 1964, inclusive dois futuros presidentes (Castelo Branco e Geisel), e Golbery do Couto 
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Vale lembrar que a ameaça da “guerra revolucionária” já havia sido um dos 

temas presentes na convenção de Curitiba da UDN, e estava muito presente nos 

pronunciamentos dos udenistas da “Banda de Música”. Nesse espírito, Bilac Pinto, 

recém-eleito presidente da UDN, discursara assim em Curitiba: “Declarando estar o 

governo Goulart infiltrado de comunistas, conclamamos as Forças Armadas para 

interromper o curso desse processo revolucionário e restituir a tranquilidade à família 

brasileira”155. À medida em que ambas as partes radicalizavam o discurso, foram vários 

os líderes da UDN que passaram a apelar abertamente pela intervenção das Forças 

Armadas na “defesa da democracia”. 

 As pesquisas eleitorais realizadas nessa época mostravam um cenário com a 

liderança tranquila de Juscelino, com 40%, seguido por Lacerda (14%) e Ademar de 

Barros, governador de São Paulo (11%). O candidato melhor avaliado do PTB, San 

Tiago Dantas, ficava na casa dos 4%.156  

Na mesma época, outra pesquisa perguntava aos eleitores se defenderiam 

políticas “de direita”, representadas por Lacerda e Ademar de Barros, “de centro”, tendo 

como modelos Juscelino e Magalhães Pinto, ou “de esquerda”, como as propostas por 

Brizola e Arraes. O resultado foi compatível com os anteriores: mais de 40% dos 

                                                                                                                                                                          
e Silva, um dos principais ideólogos no Brasil do que viria a ser conhecido como “Doutrina de Segurança 
Nacional”. “A partir de 1960, a ESG deu grande ênfase à Doutrina de Segurança Nacional: o inimigo não 
estava apenas ou necessariamente no exterior, mas principalmente dentro do próprio país. Para os 
estrategistas da ESG, os “inimigos internos” desenvolviam a Guerra Revolucionária ou Guerra 
Insurrecional. As atuações das Ligas Camponesas, do movimento sindical, dos comunistas e das 
organizações de esquerda provavam que a Guerra Revolucionária já estava em curso. A partir de 1963, 
os estrategistas da ESG preocuparam-se com a sistemática quebra das regras que regiam a vida militar, 
como a hierarquia e a disciplina. Tratava-se, para eles, da Guerra Revolucionária chegando e tomando os 
quartéis. O enfraquecimento das Forças Armadas e da cadeia de comando fazia parte da estratégia 
insurrecional dessa guerra, desenvolvida, em especial, pelos comunistas.” (FERREIRA: 2014, p. 138) 

154 “Movimento organizado em março de 1952 com o objetivo de concorrer às eleições para a 
presidência do Clube Militar, marcadas para maio daquele ano. Constituído por oficiais da ala 
conservadora das forças armadas, dirigiu o clube de 1952 a 1956, retomando ao poder em 1962. (...) A 
organização defendia a total suspensão das “atividades que afetem a ordem e a segurança internas,” 
bem como das “atividades que possam ser exploradas num sentido político-partidário” no interior do 
Clube Militar. Graças a essa medida, o clube seria afastado “das influências totalitárias da direita ou da 
esquerda”. O documento afirmava também que a Cruzada atuaria “sob a bandeira do nacionalismo 
sadio” que, entretanto, não poderia “ocultar outras bandeiras, repudiadas por nosso patriotismo e 
nossa índole democrática”. Para a Cruzada Democrática, os oficiais nacionalistas eram colaboradores, 
conscientes ou inconscientes, da infiltração comunista nas forças armadas.” (Verbete “Cruzada 
Democrática” do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/cruzada-democratica) 

155 DULLES: 2000, p. 147. 
156 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 198. 
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entrevistados escolheram o caminho do “centro”, contra 23% à “direita” e 19% à 

“esquerda”157. 

 Sem nenhum candidato viável no PTB (lembrando que a Constituição proibia a 

candidatura de Brizola ou a recandidatura de Goulart, sendo que um dos medos dos 

partidários de Juscelino e Lacerda quanto a admitir qualquer proposta de mudança na 

Constituição era abrir um “cavalo de tróia” para uma emenda que mudasse essas 

regras), Goulart aparentava simpatia pela idéia de apoiar Juscelino, mantendo a aliança 

PSD/PTB que havia governado o país praticamente desde o fim do Estado Novo (exceto 

pelos nove meses de Jânio Quadros). Por seu lado, Juscelino também esperava reviver 

essa aliança, e sugeria a Goulart um acordo desde então: o presidente declarava apoio à 

candidatura de Juscelino, e o PSD se comprometia a apoiar as reformas de Goulart 

propostas ao Congresso, inclusive a reforma agrária. 

Porém, as esquerdas reagiram fortemente contra essa possibilidade. Diversas 

seções estaduais do PTB aprovaram moções contra a aliança, pressionando Goulart a 

assumir compromissos com a esquerda e a Frente de Mobilização Popular. Destacamos, 

por exemplo, pelo seu valor simbólico, a moção aprovada pelo PTB do Rio Grande do 

Sul, controlado por Brizola, com construções como “o PSD representa o 

reacionarismo” e “a ação política [do PSD] só visa a defender odiosos privilégios 

antipopulares”158. 

Denunciando como fraqueza as tentativas de “conciliação” entre partidos com 

interesses distintos, as forças de esquerda defendiam abertamente o confronto entre 

aquilo que, no seu glossário peculiar, chamavam de “povo” e “antipovo”, que deveria 

ter como “desfecho” a vitória das forças populares: 

 

Era comum no linguajar das esquerdas da época, sobretudo de Leonel 

Brizola, a palavra “desfecho”. Tratava-se do conflito final entre o 

“povo” (trabalhadores, camponeses, estudantes, militares 

nacionalistas, intelectuais de esquerdas, entre outros) e o “antipovo” 

(políticos reacionários, latifundiários e empresários nacionais 

associados a empresas estrangeiras) aliado aos “gorilas” (militares e 

civis golpistas). O “desfecho” entre o povo e o antipovo-gorilas era 

considerado pelas esquerdas como inevitável, o que era positivo, 

porque resultaria na vitória das “forças populares”, ou seja, das 

esquerdas, do povo159. 

 

                                                           
157 LAVAREDA: 2012, p. 176. 
158 Apud FERREIRA & GOMES: 2014, p. 201. 
159 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 206. 



76 
 

Tendo em vista essa esperança pelo “desfecho” que estava por vir, não era de 

interesse do “povo” apoiar acordos com as “forças reacionárias”, ditas de centro – uma 

vez que essas acomodações serviriam apenas para atrasar a vitória inevitável das “forças 

populares”. Nesse mesmo diapasão, podemos citar, por exemplo, uma entrevista de José 

Serra, então presidente da União Nacional dos Estudantes, uma das entidades mais 

atuantes na FMP, a respeito da possibilidade de um apoio das esquerdas a Juscelino: 

 

Para nós, estudantes, a luta pela sucessão presidencial só terá sentido 

em torno de candidaturas populares. Lacerda e Juscelino são falsas 

opções que se quer apresentar ao povo. Não aceitaremos candidaturas 

conservadoras, ou que se intitulem de centro, pois essa posição não 

existe: ou se é a favor, ou contra o povo160. 

 

Esse discurso radical dá combustível ao discurso de Lacerda, que subia cada vez 

mais o tom dos ataques ao governo, se posicionando como o único capaz de acabar com 

o “caos comunista” e salvar a democracia no Brasil. No final de 1963, Lacerda assumia 

oficialmente sua candidatura, e repetia a quem quisesse ouvir: “meu maior eleitor é o 

Senhor João Goulart”, buscando claramente se posicionar como antagonista ao 

governo. Novas pesquisas realizadas nessa época mostravam um crescimento de 

Lacerda, à medida em que endurecia o discurso contra João Goulart. Juscelino ainda 

liderava, mas a diferença começava a diminuir. Lacerda era o primeiro na Guanabara, o 

que era esperado, mas com um fator novo: pela primeira vez, ele também aparecia como 

o primeiro colocado nos subúrbios da zona norte, região onde tradicionalmente a UDN 

tinha seus piores resultados161. 

  

                                                           
160 Apud FERREIRA & GOMES: 2014, p. 204. 
161 DULLES: 2000, p. 173. 



77 
 

2.3 “Cuidado com os idos de março”: os antecedentes do movimento de 31 de 

março 

 

 No início de 1964, a centro-esquerda do PTB, liderada por San Tiago Dantas, 

buscou um último movimento para pacificar o país político em torno do governo. Para 

Dantas, as forças de centro estavam distanciadas do governo, e isso decorria da 

radicalização promovida por setores da esquerda que, “isolando as forças progressistas 

de centro, suas aliadas tradicionais, estão fornecendo estímulos a uma aglutinação da 

direita”. Esses setores foram chamados por Dantas de “esquerda negativa”, ou seja, 

aquela esquerda “que não trabalha por um encaminhamento efetivo do processo 

eleitoral, mas se empenha na quebra da Constituição e na implantação de um regime 

de fato”162. 

Para neutralizar essa “esquerda negativa”, Dantas propunha uma “frente única de 

esquerda”, abrigando setores progressistas do PSD, PTB, o governo de Pernambuco, 

sindicatos “não contagiados pelo anarquismo” e até mesmo o PCB. A união dessas 

forças se daria em torno da “execução de um programa democrático”, tendo como 

objetivos principais a preservação da Constituição, o repúdio a qualquer tipo de golpe 

ou subversão, a política externa independente e a luta pelas reformas de base, 

“procurando os pontos de conciliação capazes de vencer a rigidez da Constituição”, em 

fórmula que visava afastar os receios de mudanças constitucionais. Dessa forma, se 

lançariam as bases para uma candidatura conjunta da esquerda unida, capitaneada por 

PSD e PTB, às eleições de 1965163. 

A “esquerda negativa”, nos termos de Dantas, obviamente lutou contra o projeto 

da frente única – a presença de “setores reacionários” como o PSD impediria que os 

“objetivos populares” fossem alcançados, e a “conciliação” com outras forças era algo 

que não ajudaria a trazer o “desfecho” inevitável, ou seja, o confronto do povo com o 

antipovo. E, no início de março, Goulart pediu a San Tiago Dantas que encerrasse as 

articulações. A partir de então, era claro que o presidente escolhera um caminho. No dia 

13, acontece o comício da Central do Brasil, onde Goulart dividiu o palanque com 

Brizola, e acompanhou o discurso do cunhado, defendendo o fechamento do Congresso 

“reacionário”, e a convocação de uma Assembléia Constituinte, “composta pelo povo”, 

                                                           
162 Apud MORAES: 1989, p. 181-2. 
163 MORAES: 1989, p. 82. 
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e com a missão de “afastar as velhas raposas do Legislativo”. O presidente, falando 

depois de Brizola, não repeliu as ameaças golpistas do deputado gaúcho164. 

Na sequência desse comício, Goulart manda ao Congresso uma Mensagem 

Presidencial, reforçando os pontos abordados no comício da véspera e propondo uma 

reforma eleitoral que instituía o voto dos analfabetos, dava elegibilidade aos sargentos e, 

tomada ao pé da letra, não apenas permitiria a candidatura de Brizola, como também a 

própria reeleição de Goulart. Além disso, reforça a necessidade de alterar a Constituição 

para efetuar a reforma agrária, estabelecendo na Carta que “o uso da propriedade é 

condicionado ao bem-estar social” e “a União promoverá a justa distribuição da 

propriedade e o seu melhor aproveitamento”. Finalmente, o presidente solicita um 

plebiscito para aprovar as reformas “indispensáveis ao nosso desenvolvimento” e 

insinua a limitação de poderes do Congresso, declarando que “o cumprimento dos 

deveres do Estado moderno não se concilia com uma ação legislativa morosa e tarda”, 

e por isso seria preciso “suprimir o princípio da indelegabilidade dos poderes, cuja 

presença no texto constitucional só se deve aos arroubos de fidelidade dos ilustres 

constituintes de 1946 a preceitos liberais do século XVIII”165. 

Essa mensagem tem um efeito devastador nas já frágeis relações políticas entre o 

governo e os partidos. O PSD rompe abertamente com o governo, e passa a defender a 

saída de Goulart. Mesmo setores do PTB, incluindo deputados que já haviam se retirado 

do comício de 13 de março por discordar do conteúdo dos discursos, começam a se 

demarcar do governo. Paralelamente, as entidades ligadas à FMP anunciam um 

calendário de greves e comícios, para pressionar governo e Congresso a aprovar 

rapidamente as reformas “indispensáveis”. Em resposta, é organizada em São Paulo, 

pela União Cívica Feminina166, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, cujo 

manifesto declarava que “o povo está cansado das mentiras e das promessas de 

reformas demagógicas” e que as reformas seriam feitas, sim, mas começando pela 

                                                           
164 Para uma visão mais completa dos discursos e reações do comício da Central do Brasil, ver, 

por exemplo, FERREIRA & GOMES: 2014, p. 271-275 e FICO: 281-291. 
165 Apud FICO: 2014, p. 300-305. 
166 “Movimento feminino católico organizado em 1962 em São Paulo em oposição ao governo de 

João Goulart. Cessou suas atividades quando o movimento político-militar de 31 de março de 1964 
depôs o presidente da República. (...) Manifestando-se basicamente contra a infiltração comunista no 
país, além de desenvolver um trabalho de assistência social nas favelas, a União Cívica Feminina teve 
correspondentes em várias outras cidades. Entre esses movimentos incluíram-se a Campanha da Mulher 
pela Democracia (Camde), no Rio de Janeiro, a Liga das Mulheres Democráticas, em Belo Horizonte, a 
Cruzada Democrática Feminina, em Recife, e a Associação Democrática Feminina, em Porto Alegre.” 
(Verbete “União Cívica Feminina” do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. Disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/uniao-civica-feminina) 
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reforma da atitude dos manifestantes: “De hoje em diante os comunistas e seus aliados 

encontrarão o povo de pé. [...] Com Deus, pela Liberdade, marcharemos para a 

Salvação da Pátria!”167 

Janaína Cordeiro ressalta que: 

 

[A Marcha da Família com Deus pela Liberdade] entraria para a 

história como uma das maiores, senão a maior manifestação 

representando “um pedido da sociedade civil às Forças Armadas para 

que realizassem uma intervenção ‘moralizadora’ das instituições, 

afastando do país o perigo comunista”168. 

 

Ainda de acordo com Janaína Cordeiro, “no dia 19 de março, dia de São José – 

padroeiro da família – uma multidão de 500 mil pessoas saiu às ruas de São Paulo 

para protestar contra as intenções de Jango de comunizar o país”. Entre essa multidão, 

estavam o governador de São Paulo, Ademar de Barros, o governador da Guanabara, 

Carlos Lacerda, e o presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade. O 

evento foi noticiado na imprensa como “um dos momentos culminantes dos atos cívicos 

que estão sendo realizados pelas forças de resistência democrática em favor do regime 

e das liberdades ameaçadas pela pregação extremista”169. 

Lacerda não discursa na Marcha, mas, nesse mesmo dia, é publicada uma carta 

sua, direcionada aos governadores de Estado. Nessa carta, diz o governador da 

Guanabara que “a guerra revolucionária foi deflagrada no país por meio de uma 

pressão a pretexto de reformas”, que visam substituir a Constituição do Brasil por 

outra, que “dará outro regime ao Brasil”, promovendo a “marginalização e eventual 

dissolução do Congresso”, a “entrega progressiva de postos-chave aos comunistas e 

seus cúmplices” e “a destruição da iniciativa livre e sua substituição por um dirigismo 

incompetente e desvairado, logo substituído pelo controle totalitário de todas as 

atividades nacionais, inclusive o controle das consciências”. Lacerda acusa ainda o 

governo de pretender realizar “um plebiscito totalitário com perguntas capciosas, entre 

as quais nunca encontrará uma, que é a principal: o povo prefere a liberdade ou o 

comunismo?”170 

                                                           
167 Disponível em http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/03/marcha-da-familia-com-deus-pela-

liberdade-em-19-de-marco-de-1964-0 
168 CORDEIRO: 2009, p. 63. 
169 Apud CORDEIRO: 2009, p. 64. 
170 CORREIO DA MANHÃ, 19 de março de 1964. 
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Finalmente, na última semana do mês, eclode a crise dos marinheiros: o 

presidente anistia um grupo de marinheiros que havia sido preso por participar de uma 

associação sindical clandestina, proibida pela lei militar. Em decorrência do episódio, o 

ministro da Marinha renuncia e é substituído por um nome indicado pelo PCB. Os 

marinheiros anistiados saem em triunfo pelas ruas do Rio de Janeiro, o que causa um 

profundo desagrado entre os militares. Ferreira & Gomes destacam a “euforia e total 

descontrole dos manifestantes”, ao mesmo tempo em que se verifica um clima de 

“silêncio e certamente de assombro entre os oficiais da Marinha e do Exército”: 

 

O que aconteceu, planejado ou não, foi um espetáculo de 

insubordinação militar em desfile pelas ruas do Rio de Janeiro. 

Literalmente, uma afronta às Forças Armadas, que o presidente da 

República não desejou, mas também não conseguiu impedir. Logo, se 

tornou cúmplice, querendo ou não. (...) Depois da marcha ruidosa 

daqueles marinheiros, era impossível não ouvir o silêncio que vinha 

do comando das Forças Armadas. Era forte demais171. 

 

Dois dias depois, no dia 30, Goulart comparece à tomada de posse da diretoria 

da Associação dos Sargentos e Suboficiais da Polícia Militar, na sede do Automóvel 

Clube do Rio de Janeiro. O equilíbrio militar que ainda sustentava o governo se desfez – 

a quebra de hierarquia, sempre tão cara aos militares, definiu o pêndulo para o lado dos 

que defendiam uma intervenção na “Guerra Revolucionária” em curso. 

 Adam Przeworski considera que: 

 

Uma democracia está consolidada quando, dentro de determinadas 

condições econômicas e políticas, um sistema específico de 

instituições torna-se regra geral, quando ninguém consegue imaginar-

se agindo fora das instituições democráticas e quando tudo o que os 

perdedores desejam é tentar outra vez, no quadro das mesmas 

instituições sob as quais acabaram de ser derrotados. Uma democracia 

está consolidada quando se faz respeitar espontaneamente, isto é, 

quando todas as forças políticas relevantes acreditam que é melhor 

para elas continuar subordinando seus interesses e valores à interação 

incerta das instituições. (...) Usando uma linguagem técnica, queremos 

dizer que a democracia está consolidada quando a adesão – agir de 

conformidade com a estrutura institucional – constitui o estado de 

equilíbrio das estratégias descentralizadas de todas as forças políticas 

relevantes172. 

 

Para Przeworski, uma das maneiras de manifestação da adesão às regras 

democráticas vigentes é aquela em que “a situação de um dos atores, pelo menos, 

                                                           
171 FERREIRA & GOMES: 2014, p. 325. 
172 PRZEWORSKI: 1994, p. 46. 
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poderia ser melhor se ele agisse de outra maneira, mas o resultado prevalece porque 

uma força exógena exige sua aceitação”. Essa “força exógena” pode ser um poder 

centralizado, superior aos atores políticos (ou seja, uma instituição) ou, para o que nos 

interessa aqui, um poder descentralizado, onde existe “um número suficiente de atores 

que, movidos por seu interesse pessoal, punem a não-adesão a fim de manter o 

resultado cooperativo”173. 

Como vimos, durante todo o governo Goulart, discutiu-se, explicitamente ou 

não, a questão da adesão às regras democráticas institucionalizadas. À esquerda, a FMP 

pregava abertamente o rompimento com essas regras. À direita, grupos políticos e 

militares também flertavam com a possibilidade de não-adesão. A não-adesão era 

controlada pela existência de “um número suficiente de atores” dispostos a punir a não-

adesão, o que mantinha o equilíbrio constante.  

Os acontecimentos de 1963 e 1964 foram minando esse equilíbrio, que se 

rompeu definitivamente em março de 1964, com os grupos políticos centristas e 

militares “nacionalistas” perdendo a confiança na capacidade e disposição do governo 

em manter as regras democráticas vigentes. Voltando aos termos de Przeworski, é o 

momento em que os custos da subversão parecem se tornar menores do que os custos de 

manter a adesão a um sistema que não atende os interesses daqueles atores: 

 

Os atores avaliam sua possibilidade de vitória no futuro, que se 

representa por p. As linhas de ação disponíveis para esses atores são 

aderir ou subverter. Se optarem por subverter, obtêm S, que inclui o 

risco de um fracasso e, consequentemente, de uma punição. (...) Note-

se que a probabilidade de êxito da subversão e o custo associado ao 

seu fracasso dependem da disposição das outras forças políticas para 

defender as instituições democráticas. Somos levados então a pensar 

em termos de um tipping equilibrium: uma situação em que o apoio à 

democracia por parte de cada um dos atores depende do número de 

outros atores que também a defendem. (...) Quanto mais confiança o 

ator tiver de que a relação das forças políticas não sofrerá alterações 

adversas, maior será a probabilidade da sua adesão; quanto menos 

arriscada for a subversão, menor será a probabilidade de adesão das 

forças potencialmente antidemocráticas.174. 

 

Em março de 64, não havia mais, na maioria dos atores, a confiança nas 

instituições democráticas existentes. Aceitando que “o apoio à democracia depende do 

número de atores que a defendem”, é lógico concluir que o custo da subversão havia 

sido fortemente reduzido. Políticos, militares e povo, em sua maioria, passavam a 

                                                           
173 PRZEWORSKI: 1994, p. 41. 
174 PRZEWORSKI: 1994, p. 49-51. 
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aceitar uma solução que subvertesse a ordem democrática vigente, de uma maneira ou 

de outra, até porque os fatos acontecidos permitiam que muitos daqueles que apoiavam 

a “subversão” o fizessem certos de estarem defendendo a democracia de uma verdadeira 

subversão – aquela trazida pelos “comunistas” agrupados no governo, que lutavam uma 

“Guerra Revolucionária” contra a liberdade do Brasil. Dessa forma, ainda recorrendo 

aos termos escolhidos por Przeworski, a subversão se tornava, para muitos, uma real 

adesão democrática, como pudemos ver nos discursos apresentados. 

Em reforço dessa visão, Janaína Cordeiro nos traz um texto publicado por 

Rodrigues Matias ainda em abril de 1964, dirigido “ao jovem brasileiro”: 

 

Alguém te dirá um dia, porventura, que a revolução brasileira de 31 de 

março de 1964 foi uma arrancada de ricos contra pobres, de patrões 

contra operários. Por este livro saberás o quanto isso é falso. A 

revolução autêntica não se deu a 31 de março, mas a 19 de março. Foi 

tua mãe quem a fez, pensando em ti, para que tu continuasses livre e 

em regime de livre iniciativa pudesses construir o futuro esplendoroso 

do grande Brasil de amanhã175. 

 

Marly Motta ressalta que “os rumos que levaram à falência da democracia não 

estavam dados na partida do movimento vitorioso”, e que a “questão democrática” 

estava presente no debate nos primeiros dias após a derrubada do governo de Goulart. 

Uma das consequências desse debate foi a preocupação em estabelecer o que havia 

acontecido naquele momento: 

 

Havia sido “golpe” ou “revolução” o que ocorrera em 1º de abril de 

1964, quando o presidente eleito fora deposto? A primeira – “golpe” – 

foi sumariamente rejeitada pelos civis e militares que comandaram o 

movimento vitorioso. Eles preferiram “revolução, vitoriosa e legítima 

por si mesma”, como proclamaram no Ato Institucional de 9 de abril. 

Já “revolução”, mesmo associada a movimentos vitoriosos de 

esquerda no mundo, foi assumida de imediato pelos autoproclamados 

“revolucionários de 64”176. 

 

Golpe ou revolução, o que nos importa para agora é que, a partir de então, 

Carlos Lacerda, mais uma vez, precisaria mudar de pele: de líder da oposição, 

comandante de um território “sitiado” pelo poder central, quase um Asterix da 

Guanabara, se declarando como o único dos irredutíveis, pronto a resistir pela 

democracia e lutar contra os revolucionários com o sacrifício da própria vida se preciso 

fosse, ele se tornava o “líder civil da revolução”.  
                                                           
175 Apud CORDEIRO: 2009, p. 34-5. 
176 MOTTA: 2014, p. 28. 
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Daqui por diante, ao contrário do que dizia o poeta, seus inimigos não estão no 

poder. Todo o discurso de condutor da Guanabara às glorias de antigamente, de protetor 

da democracia contra as ameaças do comunismo e da corrupção – todo esse discurso, de 

uma hora para a outra, perdia o valor. A revolução viera, um ano antes das eleições, 

como uma arma para vencer os comunistas, afastar a corrupção e sanear o país. E agora, 

como lidar com esse fato, tendo pouco mais de um ano até à próxima eleição, que 

forçosamente seria marcada pela avaliação dos resultados do movimento que havia 

acabado de acontecer? Como se cacifar para ser, ao invés do “candidato contra a 

revolução”, o candidato da Revolução? 
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2.4 O governo Castelo Branco e o adiamento da eleição presidencial (julho/64) 

 

 No dia 9 de abril de 1964, é publicado o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que 

“dispõe sobre a manutenção da Constituição Federal de 1946 (...) com as modificações 

introduzidas pelo Poder Constituinte originário da revolução Vitoriosa”. Esse 

documento, assinado pelos “Comandos em Chefe das três Armas que respondem, no 

momento, pela realização dos objetivos revolucionários”, introduz as primeiras medidas 

do novo regime. Seu preâmbulo serve como uma justificação do movimento, declarando 

que o AI-1 serviria não para legitimar a revolução, mas sim para “limitar os plenos 

poderes de que efetivamente dispõe”. Após destituir um governo que “deliberadamente 

se dispunha a bolchevizar o país”, era preciso dar ao novo Presidente, ainda não 

escolhido, os poderes necessários para cumprir sua missão: “restaurar no Brasil a 

ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o 

bolsão comunista, cuja purulência já havia se infiltrado não só na cúpula do governo 

como nas suas dependências administrativas”. Finalizando, os Comandantes da 

Revolução declaram que “para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha 

investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso Nacional, 

com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente Ato”.177 

 Porém, a disposição de “manter o Congresso Nacional” estava condicionada 

pelo Artigo 10º do AI-1:  

 

No interesse da paz e da honra nacional, e sem as limitações previstas 

na Constituição, os Comandantes-em-Chefe, que editam o presente 

Ato, poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de dez (10) 

anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, 

excluída a apreciação judicial desses atos.178 

 

 No dia seguinte, saía a primeira lista de suspensão de direitos políticos e 

cassação de mandatos, baseada no Artigo 10º. Nessa lista, composta por cem nomes, e 

encabeçada pelo líder comunista Luís Carlos Prestes, estavam os ex-presidentes João 

Goulart e Jânio Quadros, os governadores Miguel Arraes (PST-PE) e Seixas Dória 

(UDN-SE), trinta e seis deputados federais (sendo 18 do PTB e dois da UDN, ambos da 

                                                           
177 Apud FICO: 2014, p. 339-342. 
178 Apud FICO: 2014, p. 339-342. 
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Bossa Nova) e outros destacados políticos ligados à esquerda, como Darcy Ribeiro e 

Raul Ryff. Nessa lista, claro, encontramos também o nome de Leonel Brizola179. 

 No dia 11, o Congresso elegeu o marechal Humberto Castelo Branco como o 

novo presidente, para completar o mandato de João Goulart. Castelo recebeu 361 votos 

favoráveis180, entre eles o do então senador Juscelino Kubitschek, e José Maria Alkmin 

(PSD) foi eleito vice-presidente. O Artigo 9º do AI-1 deixava claro que o calendário 

eleitoral seria mantido: “A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República, 

que tomarão posse em 31 de janeiro de 1966, será realizada em 3 de outubro de 1965”. 

 Tendo em vista essa previsão, Juscelino e Lacerda mantiveram suas 

candidaturas. A última pesquisa eleitoral disponível, realizada já em março de 1964, 

mostrava a mesma tendência das anteriores: liderança de Juscelino e crescimento de 

Lacerda. No cenário mais amplo, Juscelino marcava 28% e Lacerda 22%181. Porém, 

esse cenário não era realista, por incluir vários candidatos que, quase certamente, não 

disputariam a eleição ao mesmo tempo. O segundo cenário pesquisado, com apenas 

quatro candidatos, mostrava um Juscelino mais distante de Lacerda (37% x 25%), mas 

também ainda mostrava um cenário improvável, pois apresentava dois nomes da UDN 

(Lacerda e Magalhães Pinto), e nenhuma opção à esquerda de Juscelino, o que 

pressupunha uma união das esquerdas em torno do seu nome que, naquele momento, 

parecia cada vez mais distante. Apesar de Juscelino manter a liderança, e o favoritismo 

em uma eleição de turno único, sua vantagem sobre Lacerda, que chegara a ser de 26 

pontos menos de um ano antes, agora era, no melhor dos cenários, reduzida a metade 

disso. 

Porém, mesmo que tivesse se passado apenas um mês desde a realização dessa 

pesquisa, não era certo que seus resultados fossem confiáveis, uma vez que o cenário 

agora era completamente diferente. Uma eleição, um ano e meio depois do que havia 

acontecido, seria forçosamente um julgamento desse processo. O PTB, com sua ala 

esquerda extirpada pelas cassações, e seus moderados enfraquecidos, estava fora da 

disputa. Lacerda, candidato civil dos ideais revolucionários, inclusive viajava pela 

Europa como “embaixador” do novo regime, com a missão de esclarecer a situação 

brasileira aos governos estrangeiros. Juscelino articulava no meio político, agregando 

apoios entre o PSD, o que restou do PTB e os setores da UDN que rejeitavam o nome 

                                                           
179 FICO: 2014, p. 330-332. 
180 Três votos para Juarez Távora, dois para Eurico Gaspar Dutra (ambos militares filiados a 

partidos, respectivamente PDC e PSD), 39 ausências e 72 abstenções. 
181 LAVAREDA: 2012, p. 172-4. 
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de Lacerda – mas carregava contra si o peso de, ainda que tivesse apoiado a eleição de 

Castelo Branco, ser um homem do “antigo regime”. Magalhães Pinto, que se 

transformara de “reformista” em um dos principais articuladores do golpe, corria por 

fora, tentando se posicionar como uma terceira via.  

Novas listas de cassações e suspensões de direitos políticos foram sendo 

publicadas nos meses seguintes. Em 8 de junho, foi a vez de Juscelino Kubitschek. 

Apesar do apoio do PSD ao governo, havia uma forte pressão entre os setores militares 

mais radicais para a cassação de Juscelino, ainda o civil com maior possibilidade de 

derrotar nas eleições de 65 um candidato militar ou um civil alinhado com a revolução. 

De acordo com reportagem publicada na revista O Cruzeiro: 

 

Desenvolveu-se uma intensa luta política e militar entre os grupos que 

defendiam teses diferentes: cassar ou não cassar Juscelino Kubitschek 

– era a questão. Prevaleceu a tese do Professor Francisco Campos, de 

que a Revolução teria de agir politicamente, eliminando o maior 

obstáculo político que a ela se opunha. O obstáculo era JK. O 

obstáculo foi removido, num ato frio e cortante do Presidente Castello 

Branco. Às 20 horas do dia 8 de junho de 1964, a voz forte do locutor 

da “A Voz do Brasil” lia para todos os brasileiros a decisão tomada 

pelo Chefe da Nação. JK já não era senador. JK já não tinha direitos 

políticos. Desaparecera sua candidatura que apontavam vitoriosa.182 

 

Na mesma edição, O Cruzeiro publica um artigo de David Nasser, com o título 

“O Cambronne brasileiro”. Nesse artigo, Nasser aponta que “[No Brasil], os comunistas 

foram reduzidos ao que eles são na realidade, isto é, uma minoria operante que se 

infiltrou noutros partidos”. Prosseguia, dizendo que aqui os comunistas agiam através 

de “homens de palha”, que com “sua incapacidade, sua incompetência, sua corrupção”, 

permitiam que seus manipuladores dominassem o governo, concluindo que João 

Goulart havia sido um desses “homens de palha” que, não sendo comunista, abrira 

espaço para sua infiltração. Porém, prossegue o artigo, “poderia o Governador da 

Guanabara dizer o mesmo do Senhor Juscelino Kubitschek?”. A Juscelino, não se podia 

apontar acusações de comunismo, ou mesmo de ter deixado os comunistas dominarem 

seu governo. Qual a acusação que se brandia contra Kubistschek? Apenas a de ser o 

“herdeiro democrático de uma ditadura” (o Estado Novo), de uma “abominável 

oligarquia política”183. 

 No mesmo artigo, ficava uma advertência a Lacerda: 

                                                           
182 O CRUZEIRO, 4 de Julho de 1964. 
183 O CRUZEIRO, 4 de julho de 1964. 



87 
 

Não creio que o Senhor Carlos Lacerda esteja dando urros de alegria 

com o enforcamento político do Senador Juscelino Kubitschek. Êle 

sabe, o clarividente Governador da Guanabara, que Adhemar, 

Juscelino e êle são trigêmeos políticos na creche da revolução. Não 

importa que a mensagem de cada um seja diversa. Um motivo ético 

levará os militares, forçosamente, a não admitir a sobrevivência de 

nenhuma das candidaturas do quadro atual. Para que amanhã não 

sejam apontados como nomeadores de um Presidente.184 

 

 Dando razão ao palpite de Nasser, Lacerda comentaria, dias depois, que a 

cassação de Juscelino havia sido “uma grave falha” do governo, pois “não se pune 

alguém sem articular as razões da punição e sem lhe dar o direito de defesa”185. 

Em julho, o Congresso aprovou a prorrogação do mandato de Castelo Branco até 

15 de março de 1967, adiando as eleições previstas para 1965 por um ano, para outubro 

de 1966. A votação foi polêmica, como destaca reportagem do Jornal do Brasil: 

 

O Congresso aprovou, hoje, às 5 horas e 20 minutos, a prorrogação do 

mandato do Presidente Castelo Branco até 15 de março de 1967, em 

primeiro turno, marcando para terça-feira a segunda votação. Ao se 

encerrar a votação, houve tumulto no plenário, pois vários deputados 

acusavam apenas 204 votos a favor, quando o mínimo necessário seria 

205. O Sr. Auro de Moura Andrade, depois de criar uma comissão de 

verificação, anunciou que a subemenda estava aprovada, pois o 205º 

voto, do Sr. Luís Bronzeado, era a favor da prorrogação186. 

 

Lacerda lutou contra a prorrogação, pois via nesta uma manobra não apenas para 

impedir sua eleição, como também para impedir a realização de eleições, de modo geral. 

A prorrogação foi aprovada com os votos de todos os partidos, inclusive da UDN – 61 

dos 75 deputados da UDN presentes à sessão votaram pela prorrogação. Diz o jornalista 

Carlos Castello Branco, na mesma edição do Jornal do Brasil: 

 

O PTB deslocara-se em massa, nas últimas horas, para aprovar a 

prorrogação, com o consentimento do Sr. Doutel de Andrade, cujo 

apoio à subemenda respectiva poderia ainda ocorrer. Houve, assim, 

uma ofensiva coordenada, ritmada, distribuída por setores, com tempo 

certo de alcançar os objetivos num ponto e noutro, tudo lembrando 

uma ação de estado-maior bem planejada e executada com segurança. 

(...) As forças lacerdistas na Câmara foram reduzidas à expressão mais 

simples, uns dez ou quinze, se tanto, alguns lutando, outros preferindo 

salvar  certas conveniências. O Sr. Lacerda perdeu, ontem, mais uma 

trincheira importante, O Estado de São Paulo, que se definiu em favor 

                                                           
184 O CRUZEIRO, 4 de julho de 1964. 
185 Apud DULLES: 2000, p. 281. 
186 JORNAL DO BRASIL, 17 de julho de 1964. 
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da prorrogação, estimulando assim a bancada paulista da UDN a 

seguir as inspirações vencedoras187. 

 

Na noite seguinte, Lacerda foi à televisão se pronunciar sobre a votação, que 

definiu como “um vergonhoso espetáculo”, onde, para se chegar aos votos necessários, 

“foi preciso demorar horas para a votação, acordar pessoas em casa e trazê-las, quase 

debaixo de vara, para votar”. Com essa votação, diz Lacerda, “o Congresso se 

empenha em confirmar a opinião que tinha sobre ele o Sr. Leonel Brizola”, 

desmoralizando o presidente da República, que querem transformar, contra sua vontade, 

em “ditador, usurpador e rei da única República que proclama, por maioria de um 

voto, de madrugada a monarquia temporária”188. 

Na mesma sessão, foram aprovados o direito de elegibilidade para os sargentos e 

a necessidade da maioria absoluta para a eleição presidencial. Se a primeira medida 

correspondia a um movimento de pacificação da tropa, e consolidava a união militar em 

torno do regime, a segunda foi vista como uma ameaça ao presidente que viesse a ser 

eleito pelo povo, pois previa que o Congresso deveria referendar o nome do candidato 

eleito, caso o mesmo não atingisse a maioria absoluta. 

Ainda no próprio dia da aprovação da emenda da prorrogação, Lacerda escreve a 

Bilac Pinto, presidente da UDN, requerendo a convocação de uma convenção 

extraordinária do partido, para “decidir sobre a candidatura presidencial e apreciar a 

conduta dos integrantes do partido em face da intentada prorrogação dos mandatos”. 

Essa prorrogação, escreve Lacerda, “somente beneficia os oportunistas e sinistros 

aventureiros que se conluiam para roubar do povo a revolução que o libertou”. 

Prossegue o governador: 

 

Nosso partido não pode ajudar o triunfo da aliança dos decaídos 

corruptos e subversivos no Congresso. (...) Ontem no Congresso 

refez-se e triunfou a aliança dos decaídos, servindo-se de alguns dos 

nossos como de um biombo. Ontem começou no Congresso a 

contrarrevolução, servindo-se da ingenuidade dos que se contentam 

com um argumento único e frágil e não percebem que se não 

ganharmos em 65 muito menos quando o adversário estiver unido e 

nós irremediavelmente divididos por desastradas manobras189. 

 

                                                           
187 JORNAL DO BRASIL, 17 de julho de 1964. 
188 LACERDA: 1965b, p. 102-3. 
189 SOUZA & COELHO: 2014, p. 203-6. 
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Duas semanas depois, na véspera da segunda e definitiva votação da emenda da 

prorrogação, Lacerda escreve novamente a Bilac Pinto, em uma carta cujo texto é 

carregado de amargura e fatalismo: 

 

Não me fale em dignidade, nem use as grandes palavras de outrora 

porque fazem rir e o momento não é para rir. Respeite ao menos esse 

necrotério em que se vai votar amanhã a destruição da revolução e o 

prólogo da próxima ditadura de uma sociedade anônima de políticos 

personalistas e militares. Estes, ao compreenderem o logro de que 

estão sendo vítimas, reagirão fatalmente. Digo adeus aos donos do 

meu partido e lhes desejo uma feliz sepultura, pois na realidade já 

estão mortos sem saber e, como zumbis, espalham desastres e erros 

pela pátria que não compreendem, e de cujos sentimentos e interesses 

estão desvinculados. (...) Você está presidindo a liquidação da UDN e 

isto não é tão grave. Gravíssimo é que vocês estão liquidando também 

o que existia de democracia no Brasil ao colaborar para a prorrogação 

dos mandatos e a maioria absoluta que serve à maioria do Congresso e 

não à maioria do povo. Adeus190. 

  

Finalmente, quatro dias depois, Lacerda encaminha a Bilac Pinto uma terceira 

carta, entregue em mãos pelo amigo Raul Brunini, em que escreve com um tom que, 

apesar de tão passional como as anteriores, nos traz um registro relativamente distinto - 

cansado de lutar, resignado ao que viria depois da prorrogação, declara Lacerda: 

 

Confesso a minha impaciência, mais do que a minha revolta. Estou 

farto, meu caro amigo, e um pouco cansado de ver antes, dando a 

impressão de ver demais. (...) O que se está preparando é, na 

realidade, a volta dos decaídos ao poder. Vai-se perder o direito de 

apelar para o povo, o povo que fez a revolução, o povo que compeliu 

as forças armadas a agirem e agora é tratado como se fosse ele o 

irresponsável e até o indesejável. (...) Votando a prorrogação e a 

maioria absoluta, o Congresso está votando pela ditadura militar que 

fatalmente se estabelecerá no país, faltando saber apenas quem será o 

ditador, pois certamente não será o marechal Castelo Branco. (...) 

Bilac, numa palavra: votada a prorrogação, não haverá eleição nem 

em 1966 nem tão cedo191. 

 

Em novembro, finalmente acontece a convenção da UDN. Lacerda obtém uma 

vitória esmagadora entre as bases do partido, com mais de 80% dos delegados votando 

pela candidatura de um nome da UDN às presidenciais de 66, e depois confirmando 

Carlos Lacerda como esse candidato. 

Porém, se o aplauso das bases presentes à Convenção foi quase unânime, é 

importante ressaltar que o encontro mostrou as fissuras existentes entre os próceres 

                                                           
190 SOUZA & COELHO: 2014, p. 207-8. 
191 SOUZA & COELHO: 2014, p. 209-212. 
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udenistas: apenas metade dos deputados da bancada da UDN compareceram à votação, 

assim como apenas um dos quatro governadores da UDN, fora Lacerda. Além disso, o 

senador Afonso Arinos declarou publicamente que estava contrário à candidatura de 

Lacerda. Comentando a convenção, Carlos Castello Branco escreveu que: “A UDN de 

1964 não ama Carlos Lacerda e teme os caminhos pelos quais ele possa marchar, se 

vitorioso. (...) Se convence a cada dia de que uma derrota não lhe oferece perspectivas 

piores do que a vitória com esse candidato”192. 

No discurso de aceitação, Lacerda deixa algumas pistas do rumo que tomaria, a 

partir de então, seu discurso de campanha. Depois de traçar um paralelo entre ele e Ruy 

Barbosa, ambos, a seu tempo, tratados como “demolidores”, figuras “sem competência 

administrativa”, incapazes de construir algo, Lacerda destaca que “a Revolução não 

nasceu naquela oportuna madrugada de abril”, tratava-se, antes, de mais um passo em 

uma revolução que vinha sendo travada desde Ruy Barbosa, desde Eduardo Gomes, 

contra a Primeira República, contra o Estado Novo, mas que nunca se realiza porque a 

cada passo que se dá, “em cada um se atravanca de resíduos da ordem antiga, que 

ainda não conseguiu remover”193. 

No mesmo discurso, Lacerda trata o governo Castelo Branco como um governo 

“de transição”, que faz um “honesto e patriótico esforço” para levar à prática os 

objetivos da Revolução, porém ao mesmo tempo mantendo não apenas as instituições, 

mas também “alguns dos homens que abusivamente se confundem com as instituições, 

as velhas oligarquias e as deformações do personalismo político, os grupos que 

exploram o Brasil e, sobrevivendo a todos os governos, pretendem sobreviver até à 

Revolução”, Assim, conclui o governador da Guanabara e candidato reconfirmado à 

presidência: 

 

A liderança democrática se exerce pelo encontro entre a idéia e a ação. 

Nunca tal encontro foi tão necessário. O episódio revolucionário de 

março-abril de 64 tornou mais viva a necessidade de uma política de 

idéias e de um idealismo prático, traduzido em ação. A união entre o 

governo da transição e o da transformação do Brasil é indispensável. 

A Revolução tem um governo que precisa de nós e ao qual não 

negaremos ajuda. A Revolução terá um candidato. Esse candidato será 

o que vós escolhestes194. 

 

                                                           
192 Apud DULLES: 2000, p. 308-9. 
193 LACERDA: 1965b, p. 13-16. 
194 LACERDA: 1965b, p. 16. 
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Destacamos que, nesse discurso, Lacerda se posiciona traçando uma clara 

divisão entre “governo” e “Revolução”. Se aquele é “de transição”, esta é 

“transformadora”. Se o governo nasceu “no episódio de março-abril”, a Revolução já 

vem desde Ruy Barbosa. O governo, chefiado por Castelo Branco, pode manter 

instituições e homens da “velha oligarquia”, mas a Revolução tem o dever de remover 

esses resíduos “da ordem antiga”. O governo tem um presidente. A Revolução tem um 

candidato. Eu posso não ser o candidato do governo, mas sou o candidato da Revolução, 

e se o governo tem mesmo identificação com os valores da Revolução, então governo e 

candidato deverão caminhar juntos. Caso contrário, o governo de um lado, e a 

Revolução do outro. Para envolver o povo no processo de transformação revolucionária, 

“é preciso”, diz ainda nesse discurso, “que o povo reconheça no governo o estilo da 

Revolução, os homens que a encarnam, as soluções que constroem perante a Nação a 

sua própria imagem nova”. Assim, Lacerda fica livre para atacar o governo, sempre que 

necessário, sem que isso se confunda com o apoio à Revolução, feita pelo povo, e da 

qual ele pretende ser a encarnação mais perfeita. 
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2.5 Candidato da Revolução, candidato de oposição 

 

 Em janeiro de 1965, Carlos Lacerda publica “Palavras e Ação”, livro composto 

por diversos discursos, entrevistas e pronunciamentos feitos a partir de setembro de 

1963. É um livro inegavelmente político, que serve como uma plataforma do que pensa 

o “candidato da Revolução”. Estão nesse livro, por exemplo, o discurso de aceitação na 

convenção da UDN, uma entrevista à revista “Manchete” com o título “Porque sou 

candidato”, discursos sobre reforma agrária e reforma universitária, entrevistas dadas na 

Europa e nos Estados Unidos nas suas viagens como “embaixador da revolução”, e um 

ensaio sobre “a finalidade de um partido político”, a partir de uma entrevista dada por 

Lacerda antes da convenção da UDN, onde discutia o papel do partido no governo 

Castelo Branco e os rumos que deveriam ser tomados em relação à sucessão 

presidencial. 

 Porém, é no prefácio desse livro que Lacerda estabelece, de forma mais dura, 

sua atual posição ambígua em relação ao governo, com quem tem cada vez mais 

divergências, e à Revolução, com a qual busca se confundir: 

 

Toquei, afinal, no fundo do problema brasileiro. A minha candidatura 

está sendo alvejada pelo silêncio e pelos ataques mais desleais. 

Inventa-se o que eu não disse, deforma-se o que eu digo, não se 

divulga o que realmente disse. Inventa-se que agredi um padre, como 

se inventou que matei mendigos. Mas isto não basta. Sou tratado 

como um outsider da revolução. Um desmancha-prazeres. Quase 

como um inimigo. Em todo caso, como um amigo incerto e apenas 

tolerado. (...) [O povo brasileiro] vê que se fala em só deixar haver 

eleição se for para a vitória de um candidato da Revolução; mas, ao 

mesmo tempo, se trata esse candidato quase como um intruso, senão 

como um renegado. Então, ou não se quer eleição ou não se quer a 

eleição de um candidato da Revolução. (...) Conquistei, com sacrifício 

e exemplo, o direito de falar porque cumpri o dever de fazer. 

Continuarei, pois, a falar e a fazer195. 

 

 Antes, em dezembro, Lacerda já havia iniciado seu primeiro grande ataque 

contra o governo. O “caso Hanna” girava em torno da concessão dada a uma empresa 

americana para exportar minério de ferro produzido no Brasil, em concorrência com a 

estatal Vale do Rio Doce. De acordo com investigação da Tribuna da Imprensa, os 

ministros do Planejamento, Roberto Campos, e de Minas e Energia, Mauro Thibau, 

haviam trabalhado para a Hanna no passado e, por isso, não tinham autoridade para 

tratar do assunto agora, tomando decisões que, segundo Lacerda escreveu na Tribuna da 

                                                           
195 LACERDA: 1965b, p. 9-11. 



93 
 

Imprensa196 consumariam “o mais vergonhoso assalto que este país já sofreu em todos 

os tempos”. Campos e Thibau seriam, para Lacerda, “traidores, mentirosos, primos de 

Lucrécia Bórgia”197. 

 Castelo Branco reagiu, em carta ao governador, observando a Lacerda que, uma 

vez que o presidente coordenava a comissão interministerial que tratava do assunto, 

“sua acusação é muito mais contra mim do que contra os dois ministros, que têm tido 

uma irrepreensível conduta moral e política”. Concluía o presidente dessa forma:  

 

Creia, sr. Governador, que nós também temos fibra e espírito público 

para tratar dos interesses nacionais. (...) Expresso o meu profundo 

pesar por perder a ajuda de um dos mais autênticos e históricos 

revolucionários e ao mesmo tempo por ganhar um oposicionista. A 

iniciativa é do sr. Governador198. 

 

 

 No dia seguinte, Lacerda escreve a Castelo Branco, suavizando os termos 

anteriores. Dizendo “ter refletido muito” sobre a carta do presidente, Lacerda reforça 

suas boas intenções, querendo esclarecer “algumas verdades capazes de esclarecer 

certas dúvidas” e destaca que o que mais o impressionou foi a “reação de mágoa e até 

revolta” mostrada pelo presidente, entendendo que o governador havia sido “insultuoso” 

com ele. “Isso seria muito grave para mim”, escreve Lacerda, “pelo apreço que lhe 

demonstrei e que mantenho, e ainda mais grave para sorte da revolução e do país, a 

que ambos servimos”. Porém, apesar de todas as palavras de paz, nas entrelinhas 

Lacerda deixava uma mensagem dúbia: 

 

Fica em suas mãos a decisão de tudo isso a que aludi, o conteúdo 

politico do governo da revolução, o rumo da sua política econômica, o 

problema da opinião pública, a necessidade das lideranças políticas e 

da autenticidade revolucionária na transformação do país, cujo 

comando lhe pertence199. 

 

Em outras palavras, ao destacar que pertencia a Castelo Branco “o comando”, 

Lacerda, de uma certa forma, lhe imputava também qualquer desvio que a Revolução 

apresentasse de seus rumos, enquanto o presidente exercesse esse comando – sentido 

                                                           
196 Devemos destacar o título desse artigo, “A Revolução ou a Hanna”, sintomático da obsessão 

demonstrada por Lacerda nesse período de aproveitar qualquer ponto de oposição ao governo como 
um confronto decisivo deste com os ideais revolucionários. 

197 Apud DULLES: 2000, p. 319-320. 
198 Apud DULLES: 2000, p. 320-1. 
199 SOUZA & COELHO: 2014, p. 231. 
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que não deve ter escapado ao militar experiente que era o presidente, acostumado à 

responsabilidade atribuída ao comandante, mesmo que em atos de seus subordinados.  

Em fevereiro de 1965, começa a discussão sobre o adiamento das eleições para 

governador em 11 estados, inclusive a Guanabara, previstas para outubro. Os defensores 

da tese do adiamento consideravam que as eleições estaduais deveriam coincidir com a 

eleição presidencial, e por isso seria mais correto prorrogar os mandatos dos atuais 

governadores por mais um ano, ou eleger, indiretamente pelas Assembléias Legislativas 

de cada estado, governadores temporários, para um mandato-tampão de um ano. 

Lacerda, em um primeiro momento, parecia aceitar a prorrogação do mandato, 

escrevendo ao presidente que, embora se opusesse aos mandatos-tampão e destacasse 

que não queria a prorrogação do seu mandato, pois considerava que a Guanabara ficaria 

em boas mãos com Raphael de Almeida Magalhães, aceitava como “inevitável” a 

necessidade da coincidência eleitoral. Porém, quando essa carta foi vazada para a 

imprensa, que interpretou as declarações do governador como favoráveis ao adiamento 

das eleições, Lacerda escreveu novamente a Castelo Branco, reclamando que, “pela 

segunda vez, em pouco tempo, uma carta minha a V. Exa. é objeto de inconfidência, e 

de novo procurando me deixar mal sem nem sequer deixar V. Exa. bem, pois, na 

verdade, ninguém fica bem servido pela intriga senão os intrigantes”. Nessa segunda 

carta, Lacerda esclarece sua posição, mais uma vez em termos duros direcionados ao 

presidente: 

 

Convém deixar claro: se considero justo o temor que existe no seu 

governo de ver derrotada a revolução nas eleições parciais de 1965, 

não duvido quanto à nossa vitória na eleição presidencial de 1966. A 

não ser que, a pretexto da união nacional, o governo de V. Exa. viesse 

a se engajar contra mim, com um candidato divisionista, o que não 

creio, pois, sem beneficiar o país, seria uma injustiça, e o povo não 

gosta dos injustos. De qualquer modo, considero a eleição de 1966 

indispensável. Quanto à de 1965, parece-me temerário substituir a 

eleição por subterfúgios. Estou certo de que V. Exa. apresentará à 

nação razões capazes de convencê-la de que as eleições são 

inconvenientes, sem que o povo pense que a revolução foi feita para 

acabar com o direito do povo de escolher o seu governo200. 

 

 Lacerda deixa essa farpa contra Castelo Branco: adiar eleições, como já havia 

sido feita com a presidencial, ou substituí-las por eleições indiretas parece significar que 

a revolução não acredita ter o apoio do povo, ou que não confia em sua capacidade de 

escolher os rumos corretos. No parágrafo seguinte, Lacerda adverte Castelo Branco de 

                                                           
200 SOUZA & COELHO: 2014, p. 236-9. 
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que, desta vez, irá ele mesmo divulgar o texto dessa carta, “para que todos o conheçam, 

em face da perigosa e crescente onda de confusão armada pelos intrigantes, que tentam 

apossar-se da revolução servindo-se dos seus líderes para atirá-los uns contra os 

outros”. Lacerda finaliza, retomando o mote que já utilizara diversas outras vezes, em 

situações anteriores: “Enquanto se temem os decaídos, eu creio que devemos ter mais 

cuidado com os aderidos, pois esses são os que há muitos anos empresam a desgraça e 

o atraso econômico, político, administrativo e cultural do Brasil”201. 

 Depois de receber essa carta, o presidente reiterou publicamente a necessidade 

da coincidência dos mandatos, e que o governo estudava as duas soluções: prorrogação 

de mandatos ou eleições indiretas. Lacerda, com isso, foi novamente discursar à 

televisão, dizendo que a revolução estava sendo “embalsamada, recebida como uma 

múmia no salão dos grupos que procuram empolgá-la para suas ambições pessoais”. 

Para Lacerda, havia um erro profundo em uma revolução quando os condutores da 

mesma “temem o povo” e que, se o governo pretendia mesmo acabar com as eleições e 

instituir o continuísmo, deveria ter a coragem de dizê-lo. Concluía o governador, em 

desafio: “Queremos eleições. E se não tivermos eleições, teremos revolução”202. 

 No final de março, após mais uma carta de Lacerda, Castelo Branco decide 

confirmar as eleições para outubro. De acordo com as memórias de Daniel Krieger, 

então líder do governo no Congresso, o presidente teria dito que “[Lacerda], cioso e 

consciente do seu prestígio, prefere as eleições diretas; então vamos atendê-lo”. Depois 

de ser comunicado pessoalmente pelo presidente da sua decisão, Lacerda diria aos 

repórteres que o aguardavam à saída do Palácio: “Eu hoje ganhei as eleições de 

1966”203. 

 No dia seguinte, o jornal O Globo publicava em editorial: “Se em outubro de 

1965 forem vencedores os candidatos anti-revolucionários, a democracia terá ganho ou 

perdido no Brasil? Dirão os inimigos da democracia e os bacharéis do governo que ela 

terá vencido. Mas nós temos melhor memória e não podemos pensar assim”204. No final 

desse mesmo mês, Lacerda publicava um artigo no Jornal do Brasil onde escrevia que 

os políticos que haviam apoiado o movimento do ano anterior se achavam 

“delicadamente excluídos das deliberações do governo”, e que o governo estava nas 

mãos de alguns grupos de influência, dos quais destacava as empresas de serviços 

                                                           
201 SOUZA & COELHO: 2014, p. 236-9. 
202 Apud DULLES: 2000, p. 333-4. 
203 Apud DULLES: 2000, p. 337-8. 
204 O GLOBO, 23 de março de 1965. 
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públicos, o “SNI do general Golbery”205, os empresários do IPES206, Roberto Campos e 

as companhias americanas, “pessoas intelectualmente treinadas para descrer do 

Brasil”207. 

 Em 17 de maio, Lacerda volta à TV para um pronunciamento onde apresenta um 

estudo, enviado também ao presidente, sobre o Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG), conduzido pelo ministro Roberto Campos. Para Lacerda, as medidas 

introduzidas pelo PAEG traziam “fórmulas prontas” do exterior, que não atendiam às 

particularidades do caso brasileiro, e partiam do princípio de um estado interventor, 

incompatível com o espírito da revolução: 

 

É preciso que alguém tenha a coragem de dizer, no Brasil de hoje – no 

qual o ministério do Planejamento se tornou um superministério e seu 

Ministro, de fato, o Primeiro-Ministro – que esse Ministério foi criado 

e teve cabimento exatamente para estatizar a economia brasileira e 

que, portanto, não faz sentido numa Revolução que veio para liberta-la 

dessa terrível ameaça. (...) Nenhuma politica econômica é certa 

quando se esquece de ser humana. (…) É impressionante que seja 

preciso ter coragem para dizer como novidade o que já está 

incorporado à experiência das nações democráticas: o planejamento 

econômico global exige, como condição de êxito, o estado 

totalitário208. 

 

 Lacerda destacava ainda que “todo planejamento global da economia, mesmo 

que não vise a estatização completa, conduz a ela”, e constatava que um relatório do 

Banco Mundial, recém-publicado, reconhecia que “a economia brasileira estava mais 

estatizada em 31 de março deste ano do que estava a 31 de março do ano passado”. De 

acordo com Lacerda, o PAEG previa que mais de 70% dos investimentos previstos para 

o Brasil para o ano seguinte seriam estatais. E concluía: “É assim que uma economia 

                                                           
205 “SNI” era a sigla do Serviço Nacional de Informações, órgão criado em junho de 1964, com a 

atribuição de coordenar as atividades brasileiras de informação e contra-informação no Brasil e no 
exterior, que teve grande influência no desenrolar do regime militar, tendo inclusive dois dos seus 
chefes chegado à presidência da República (Médici e Figueiredo). O general Golbery do Couto e Silva foi 
seu idealizador e primeiro chefe (1964-1967). 

206 O IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) foi um órgão não governamental, fundado em 
1962 por empresários do Rio de Janeiro e São Paulo, com uma ação destacada na coordenação de ações 
de propaganda anti-comunista durante o governo Goulart, inclusive por meio da produção e divulgação 
de material audiovisual e do financiamento de políticos e grupos da sociedade civil que faziam oposição 
a Goulart. Seu presidente até 1964 foi o general Golbery do Couto e Silva, que havia acabado de passar à 
reserva do Exército. 

207 JORNAL DO BRASIL, 28 de março de 1965. 
208 LACERDA: 1965a, p. 24-26. 
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socializante sem ser socialista, com um palavreado liberal e atos intervencionistas, 

acaba por ser uma economia social-fascista”209. 

  Reagindo a esse pronunciamento, Roberto Campos declarou que “Lacerda se 

pronunciará dessa forma sempre que não for seu o governo”, dizendo 

provocativamente que, apesar do governador já ter levado estadistas ao desespero, 

“dizem que um ao suicídio, outro à renúncia”, perderia seu tempo tentando fazer o 

mesmo com ele, “modesto servidor público com o couro duro de bugre cuiabano”. 

Lacerda treplicou, acusando Campos de ser “um criado de todos os governos”, e 

denunciando uma vez mais estar “sendo alvejado pela máquina de propaganda 

montada pelos donos do Brasil para impedir a minha eleição”210. 

Na semana seguinte, Lacerda envia nova carta a Castelo Branco, esclarecendo 

alguns pontos das suas críticas ao PAEG, e atacando mais uma vez Roberto Campos, 

pelas suas medidas à frente do ministério e pela maneira agressiva à qual respondera 

suas “críticas bem-intencionadas” ao Programa. Castelo Branco responde a essa carta, 

dizendo que respeita o direito do governador discordar do seu governo, sempre que 

considerar necessário, mas lembrando que não é possível desvincular o presidente da 

política executada por seus ministros, por cujas ações se considera responsável. 

 Em todos esses episódios, vemos um mesmo padrão: Lacerda busca sempre 

criticar o governo, principalmente na figura de Roberto Campos, e poupar a pessoa do 

presidente, “homem honrado” que tem como culpa apenas aquela, indireta, de permitir 

que “inimigos da revolução” tenham influência no governo. Assim, com um novo 

presidente, comprometido com os ideais revolucionários, seria possível colocar de novo 

o país no trilho correto, agradecendo o papel de Castelo Branco na “transição”. Por sua 

vez, o presidente respondia sempre lembrando que não aceitava esse cenário. Afinal, um 

general que não se revê nas ações dos seus subordinados só tem duas ações a tomar: 

punir o subordinado que errou, ou pedir demissão do seu comando. Qualquer outra 

reação deixaria claro que seu poder é apenas figurativo.  

Assim, apesar de aceitar as críticas de Lacerda, fazendo o possível para não 

responder de maneira que justificasse um rompimento público com o governador, 

Castelo Branco reforçava o seu comando, dando recados que presidente, governo e 

revolução eram um só, representados na sua figura, e era impossível atacar o governo 

                                                           
209 LACERDA: 1965a, p. 27-29. 
210 Apud DULLES: 2000, p. 352-3. 
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sem atacar o homem. Ou, pior ainda para Lacerda, era impossível atacar o homem sem 

atacar a revolução. 

Por outro lado, neste momento, Lacerda não tinha muitas opções discursivas. 

Como veremos adiante, ao mesmo tempo em que esses embates aconteciam, a 

campanha para a sua sucessão na Guanabara já estava sendo deflagrada, e não parecia 

ser o “passeio no parque” esperado pelo governador. A crise econômica era forte em 

todo o país, e particularmente na Guanabara, e seria muito difícil construir uma 

campanha, à Guanabara agora e à presidência no ano seguinte, sem se opor às políticas 

econômicas do governo. Some-se a isso a certeza de Lacerda de que estava sendo vítima 

de ações deliberadas de sabotagem vindas do governo, particularmente dos grupos 

empresariais reunidos em torno de Golbery e Roberto Campos, e à personalidade típica 

do governador, e temos um coquetel explosivo. 

Coquetel esse que iria explodir de vez no início de julho, já com as articulações 

para a campanha na Guanabara em andamento. Lacerda havia se aproximado muito dos 

militares reunidos na Liga Democrática Radical (LIDER)211. No dia 2 de julho, Lacerda 

vai visitar o presidente da LIDER, coronel Osneli Martinelli, preso administrativamente 

no Forte de Copacabana por ter dado declarações públicas acusando o governo de 

“proteger corruptos e subversivos, ao invés de apoiar os verdadeiros revolucionários”. 

Uma visita dessas, por si só, já carrega um peso simbólico. Mas Lacerda foi mais 

longe: à saída do Forte de Copacabana, deu declarações de apoio a Martinelli, dizendo 

que o coronel arriscara sua vida pelo povo da Guanabara, e agora estava preso, 

“enquanto muitos que agora se prevalecem da revolução estavam em casa, 

tranquilamente à espera da vitória, para ocupar os cargos que imerecidamente ainda 

ocupam”212. Essa declaração, que serviria a muitos políticos, podia também ser aplicada 

ao próprio Castelo Branco, chefe do Estado-Maior no final do governo Goulart, e que só 

se decidira a apoiar o movimento de 31 de março quando viu que ele seria inevitável. 

Se ainda havia dúvidas sobre o estado de espírito de Lacerda, elas acabaram na 

tarde desse mesmo dia. Em entrevista no Palácio Guanabara, Lacerda repete que quem 

                                                           
211 “Surgida após o movimento político-militar de 31 de março de 1964, a liga fazia parte da 

chamada “linha dura”, setor das forças armadas que pregava a luta sem tréguas à “corrupção” e à 
“subversão comunista”, ao mesmo tempo em que combatia a devolução do poder aos civis. (...) Durante 
o mandato presidencial do general Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), foram constantes 
os atritos entre o governo e os oficiais da “linha dura”, que discordavam da atuação do presidente 
frente aos elementos ligados ao regime deposto, considerada demasiado branda.” (Verbete “Liga 
Democrática Radical (LIDER)” do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro, disponível em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/liga-democratica-radical-lider). 

212 Apud DULLES: 2000, p. 362. 



99 
 

estava mandando na revolução era um punhado de “homens de negócios” e diz que o 

presidente Castelo Branco é “um anjo da rua Conde Lages”, numa analogia com os 

santos colocados nos bordéis dessa rua do bairro da Lapa, famoso núcleo da prostituição 

carioca. Finalmente, Lacerda havia ultrapassado uma linha de onde não seria possível 

voltar. 

No mesmo dia, o deputado udenista Antônio Carlos Magalhães sobe à tribuna da 

Câmara e faz um forte discurso contra Lacerda, dizendo que “lugar de curar insanidade 

mental não é no Palácio Guanabara”, e conclamando a UDN a abandonar de uma vez 

por todas a candidatura presidencial do governador. Na sequência desse discurso, 

Magalhães é convidado para almoçar no Planalto, o que simbolicamente mostra o apoio 

do presidente a seu discurso213. A partir de então, apesar das repetidas declarações 

públicas de Castelo Branco em oposição à idéia, começam a surgir as primeiras 

sugestões no Congresso quanto à possibilidade de eleição indireta para a sucessão de 

Castelo Branco. Na semana seguinte, o senador Eurico Resende, vice-líder da UDN, 

apresenta uma proposta de emenda constitucional com esse conteúdo214. 

Em setembro, o IBOPE divulga uma pesquisa, realizada na Guanabara, para 

medir a reação popular à oposição de Lacerda ao governo. Nas perguntas sobre 

popularidade, Lacerda vence Castelo Branco por 46 x 14, e Roberto Campos por 56 x 8. 

Na pergunta “quem representa melhor os ideais da revolução”, Lacerda obtém 44% 

contra 21% de Castelo Branco. Finalmente, sobre intenção de voto para a eleição 

presidencial de 1966, os resultados mostram Lacerda com 49%, Magalhães Pinto em 

segundo, com 9%. Nenhum outro nome alcança pontuação próxima a essa. O IBOPE 

ainda inclui uma pergunta alternativa, sobre “prestígio”, provavelmente com a intenção 

disfarçada de medir intenção de voto, se não tivessem havido as cassações: mesmo 

assim, Lacerda mantém a frente, com 45%, Juscelino vem em segundo, com 32%. 

Goulart marca 5%, em terceiro, e Castelo Branco fica logo atrás, com 4%215. 

Mesmo considerando que esses números se referem apenas à Guanabara, onde é 

natural que Lacerda tenha resultados melhores, é importante refletir sobre eles. 

Destacamos três conclusões que poderíamos tirar a partir desses dados. Primeiro, 

Lacerda havia consolidado seu argumento de que, sendo oposição ao governo, era o 

candidato da revolução. Caso fosse verdadeira a tese de que o povo ainda apoiava a 

                                                           
213 DULLES: 2000, p. 364. 
214 DULLES: 2000, p. 365. 
215 DULLES: 2000, p. 376. 
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revolução, apesar de descontente com o governo, isso poderia ser capitalizado durante a 

campanha. Segundo, Lacerda era o nome mais forte, dentre os elegíveis, para disputar a 

presidência em 1966. Mesmo considerando que os números se referem apenas à 

Guanabara (Magalhães Pinto certamente teria números melhores em MG, e Ademar de 

Barros seria sempre forte em SP), era difícil imaginar outro nome que pudesse carregar 

apoios entre eleitores de todo o Brasil em número maior do que o governador da 

Guanabara, cada vez mais a cara da “oposição revolucionária” a um governo cada vez 

menos popular. Terceiro, mesmo incluindo outros nomes, Lacerda se mantinha como o 

primeiro colocado em termos de “prestígio”, abrindo boa vantagem sobre Juscelino. 

Goulart, um ano e meio depois de sua deposição, era quase esquecido pelo povo – quase 

tão rejeitado na Guanabara como o próprio Castelo. Isso dificultaria a ideia de que não 

podia haver eleições porque “a revolução não estava consolidada” e “haveria riscos de 

voltar ao passado”. O “passado” radical, representado por Goulart, era tão (pouco) 

significativo naquele momento quanto o “presente” castelista. Que eleição poderia 

haver, nesse cenário, pensando do ponto de vista do governo? A possibilidade de vitória 

de um candidato não comprometido com a revolução era inaceitável. Lacerda seria o 

candidato da revolução, porém contra o governo – o presidente que assumiria após a 

“transição” conduzida por Castelo para implantar a “verdadeira revolução”. E quem o 

enfrentaria, representando, a um só tempo, o governo e a revolução? A base de apoio do 

governo Castelo, composta pela UDN não lacerdista, pelo PSD e por alguns moderados 

do PTB, conseguiria produzir um candidato, civil, minimamente palatável para a 

revolução, e que ainda assim conseguisse mobilizar o eleitor potencial de Juscelino, o 

único a que poderia recorrer para equilibrar a eleição contra Lacerda? 

Nesse cenário, derrotar Lacerda na Guanabara se mostrava o melhor caminho de 

derrubar de vez a sua candidatura. Para isso acontecer, e acreditando na validade dos 

dados levantados nessa pesquisa, seria necessário um candidato anti-Lacerda que fosse, 

ao mesmo tempo, agradável para os simpatizantes de Juscelino, e digerível pelos 

“revolucionários” que não se alinhavam com o ainda governador. A eleição da 

Guanabara ganhava ainda mais importância, como prévia do que poderia acontecer em 

1966. E é a ela que voltaremos agora. 
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2.6 As eleições da Guanabara 

 

 Carlos Lacerda tinha nas mãos um candidato natural para a sua sucessão: 

Raphael de Almeida Magalhães. Vice-governador da Guanabara no período da 

“estadualização” (1961-62), de volta ao cargo depois do movimento de março de 64 e 

da cassação de Elói Dutra, conhecedor dos problemas do estado, uma personalidade 

menos radical, mais articuladora, com bom trânsito não apenas dentro da UDN, mas 

também nos outros partidos, Raphael parecia ser uma escolha óbvia para os objetivos de 

Lacerda. 

 Porém, sua candidatura foi queimada antes da largada: Lacerda foi avisado, por 

intermédio de Sandra Cavalcanti, desafeta de Raphael, que a Igreja Católica não 

apoiaria uma candidatura do vice-governador, por ele ser casado com uma mulher 

divorciada. Informado desse fato, e com receio dos contratempos que isso poderia 

causar à sua esposa, Raphael desistiu da candidatura216. Segundo algumas versões, essa 

decisão foi facilitada também porque Raphael, ao contrário do chefe, não estava tão 

convencido da vitória da candidatura da situação, e achava que a UDN deveria ter um 

candidato que não fosse tão ligado a Lacerda, para dificultar que uma possível derrota 

fosse atribuída ao governador217. 

 Sem Raphael, outras possibilidades que não decolaram foram a própria Sandra 

Cavalcanti e o deputado e jornalista Amaral Netto. Amaral, udenista mais votado em 

1962 (e atrás apenas de Brizola no geral), dono de um discurso extremamente radical, 

que antes fora um dos lacerdistas mais fervorosos, agora se tornava opositor do 

governador, revoltado por não ser apoiado na sua pretensão à candidatura. 

 Assim, os primeiros dois nomes a serem lançados como pré-candidatos pela 

UDN foram o do deputado Adauto Lúcio Cardoso, um dos membros originais da 

“Banda de Música”, mas que também havia se afastado de Lacerda com o tempo, e o de 

Raimundo de Brito, ministro da Saúde. Lacerda rejeitava os dois nomes, Adauto por ser 

muito próximo de Castelo Branco, Raimundo de Brito porque, além de ministro de 

Castelo, era apoiado por Golbery, e havia rumores de que estava usando a máquina do 

ministério para angariar apoios. Para Lacerda, era fundamental ter um candidato que 

defendesse a obra da Guanabara e a revolução, e não um candidato da UDN governista. 
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 Depois de derrubada a opção Raphael, Lacerda se volta para o seu secretário de 

obras públicas, Enaldo Cravo Peixoto. Engenheiro civil, especializado em saneamento, 

responsável por diversas obras durante o governo Lacerda, particularmente a construção 

da Elevatória do Guandu, Enaldo não tinha nenhuma experiência político-partidária. Da 

cota dos “técnicos” levados por Lacerda para o governo, Enaldo não era sequer filiado à 

UDN, e seu nome causou fortes resistências dentro do partido. 

 Nesse meio tempo, Raphael tenta convencer Raimundo de Brito e Adauto Lúcio 

Cardoso a retirarem suas candidaturas, para se chegar a um nome de consenso. 

Raimundo concorda, embora depois volte atrás, enquanto Adauto insiste em manter sua 

candidatura até à convenção, onde pretende derrubar o candidato lacerdista. Lacerda 

visita Castelo Branco para comunicar-lhe que Cravo Peixoto será o candidato da UDN à 

sua sucessão. À saída do Planalto, dá entrevista dizendo que “iria pedir ao povo para 

não julgar a revolução até 1966, mas decidir em outubro de 1965 se aquilo que 

pretendiam era continuar contando com uma administração que resolvera os 

problemas do estado”218. Assim, indicando um nome técnico e reforçando que a escolha 

era entre manter ou não o trabalho que vinha sendo feito, Lacerda tenta despolitizar a 

eleição, buscando reforçar os méritos administrativos do seu mandato à frente da 

Guanabara para fazer o sucessor, e garantir a base para a campanha de 1966 – podemos 

dizer que é uma tentativa de “estadualizar” a disputa, tirando dela o caráter federal. 

 Próximo à convenção, as avaliações dão conta de um resultado incerto. Lacerda 

podia contar com mais ou menos 70 votos, porém Adauto e Raimundo, juntos, teriam 

75, o que possibilitaria uma união de última hora entre ambos, que derrotasse o 

candidato lacerdista. Nesse cenário, e para evitar a divisão do partido, os líderes 

udenistas impõem um acordo à ala lacerdista: a retirada das três candidaturas, Adauto, 

Raimundo e Cravo Peixoto, e a indicação, por consenso, de Carlos Otávio Flexa 

Ribeiro, secretário de Educação e Cultura da Guanabara, um nome que atenderia a todos 

os critérios: capacidade técnica, legitimidade para defender a obra da Guanabara, e 

aceitação pela UDN, por cuja legenda já disputara eleições anteriormente. 

 Ainda havia mais um detalhe: Flexa Ribeiro era sogro do filho de Lacerda, o que 

deixava ainda mais difícil para o governador recusar o seu nome. Era uma armadilha 

bem montada: vitorioso, Lacerda não poderia alegar ter sido o responsável por construir 

a candidatura de Flexa; derrotado, todo o peso da derrota cairia sobre si, mesmo não 
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tendo escolhido o candidato. Porém, como recusar o nome de um secretário do seu 

governo, com boa reputação, responsável por uma das pastas mais exitosas do governo, 

aceito pelas bases udenistas e ainda indiretamente seu familiar? 

Paralelamente, os outros atores buscavam se posicionar para as eleições. O 

objetivo comum, assumido ou não, era derrotar Lacerda, e nesse objetivo se 

concentraram todos os esforços. Para derrotar o candidato apresentado pela UDN na 

Guanabara, era necessário atuar em duas frentes: unir as oposições em torno de um 

nome apenas, capaz de aglutinar os votos anti-lacerdistas e, ao mesmo tempo, incentivar 

candidaturas que pudessem “entrar” no eleitorado udenista, dividindo a potencial 

votação de Flexa. 

O nome escolhido pela oposição para derrotar Lacerda foi o de Francisco 

Negrão de Lima, do PSD, ex-prefeito do Rio de Janeiro, indicado por Juscelino 

Kubitschek, de quem era muito próximo. Além disso, Negrão havia sido apoiante do 

Estado Novo, ministro da Justiça no governo Vargas, ministro das Relações Exteriores 

no governo Kubitschek, embaixador do Brasil em Portugal durante os governos 

Quadros e Goulart, e tinha também uma relação muito amistosa com Castelo Branco, de 

quem era amigo pessoal desde a juventude.  

Sobre Negrão de Lima, comenta assim Lacerda, doze anos depois das eleições 

para a sua sucessão: 

 

Surge o adversário, e que adversário! O Negrão de Lima, péssimo 

caráter, preguiçoso, homem altamente comprometido com o Estado 

Novo – foi o homem que articulou o Estado Novo -, um político que 

abomino, meu inimigo pessoal, dos raros inimigos pessoais que faço 

questão de conservar até o fim da vida. Agora, um politico no pior 

sentido da palavra, tremendo, um articulador politico realmente dos 

mais hábeis que tem surgido durante o meu tempo de vida. E que 

tinha, por acaso, a vantagem de ser amicíssimo do Juscelino, não tinha 

incompatibilidades maiores com o PTB, porque tinha servido ao 

Getúlio, porque tinha sido um dos articuladores da ditadura do Getúlio 

e amigo enorme do Marechal Castelo Branco. (…) O Negrão de Lima 

tinha sido o orador do casamento do Castelo Branco em Belo 

Horizonte. (…) E em torno dele o Golbery e os outros membros do 

sistema montaram a maquina pra ele ganhar a eleição219. 

 

Assim, o PSD apresentava como candidato um nome nacional, com muita 

experiência, grande capacidade de articulação, intimamente ligado a Juscelino 

(lembremos novamente a pesquisa do IBOPE sobre “prestígio” na Guanabara) e trânsito 

com todas as forças políticas que pudessem se opor a Lacerda: PSD, PTB, castelistas, 
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esquerda moderada... Um nome capaz de reunir o apoio de todas as forças 

“sobreviventes” do antigo regime, agregadas àquelas que, apoiando o atual governo, não 

tinham interesse na vitória de um candidato lacerdista na Guanabara. Em resumo, um 

nome talhado sob medida para ser o anti-Lacerda naquele pleito. 

O PTB, em um primeiro momento, lançou a candidatura de Hélio de Almeida, 

ex-ministro da Viação no governo João Goulart. Logo em seguida, o governo federal 

promulga um decreto tornando inelegíveis todos aqueles que houvessem sido ministros 

do governo Goulart entre 1963 e 64. Afastada a candidatura de Hélio de Almeida, 

setores do PTB se voltam para o nome do marechal Henrique Lott, destacado oficial do 

grupo nacionalista, ex-ministro da Guerra, e um nome muito popular entre os 

adversários da revolução. O PTB realiza uma convenção, onde os partidários da 

candidatura Lott vencem, por 64 a 60, o grupo que defendia o apoio a Negrão de Lima. 

Porém, a candidatura de Lott também dura pouco: o marechal é declarado 

inelegível, por ter, poucos dias antes, transferido seu título de eleitor para Teresópolis, 

onde tinha residência. Lott ainda tenta um recurso, para retornar seu título à Guanabara, 

mas o Tribunal Eleitoral nega o pedido. Assim, sem mais nenhuma opção viável, resta 

ao PTB apoiar Negrão de Lima, indicando o candidato a vice em sua chapa. Negrão de 

Lima recebe também o apoio do PSP, partido do governador paulista Ademar de Barros, 

que declara ser preciso derrotar Carlos Lacerda a qualquer custo, por ele representar 

“uma desgraça nacional”. 

Ao mesmo tempo em que se consolidam os apoios a Negrão de Lima, o Partido 

Libertador lança a candidatura de Amaral Netto, que, pela sua popularidade, certamente 

iria afetar a votação de Flexa, com quem dividia o eleitorado potencial. 

Na última hora, Raphael de Almeida Magalhães busca articular duas 

candidaturas que poderiam tirar votos de Negrão de Lima, principalmente nos 

subúrbios: a do carismático radialista Alziro Zarur, líder da Legião da Boa Vontade, 

organização assistencialista de caráter religioso, pelo PTN, e a do deputado estadual 

Antonio Luvizaro (PRT), líder comunitário na região de Marechal Hermes, zona norte 

do Rio. Raphael estimava que, juntas, as duas candidaturas poderiam roubar mais de 

130 mil votos de Negrão. Porém, nenhuma delas chegaria às urnas: ambas seriam 

impugnadas pelo Tribunal Eleitoral durante a campanha. 

Assim, os cinco candidatos que efetivamente disputaram a eleição foram Flexa 

Ribeiro, Negrão de Lima, Amaral Netto, Aurélio Viana (PSB, que se recusou a retirar 

sua candidatura para apoiar Negrão) e Hélio Damasceno (PTN, originalmente candidato 
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a vice-governador na chapa de Zarur, mas que não chegava perto da popularidade do 

radialista). Em setembro, pesquisa do IBOPE mostrava Flexa Ribeiro com 41% contra 

26% de Negrão de Lima e 10% de Amaral Netto220. 

A campanha esquentou mesmo durante o último mês, chegando a registrar, 

inclusive, diversos confrontos físicos, não apenas entre apoiantes de Flexa e Negrão, 

mas também de partidários de Negrão contra Aurélio Viana, pressionado a desistir em 

nome da unidade das oposições. Se Lacerda havia crescido para as áreas mais pobres, a 

partir do momento em que aumentara suas críticas à política econômica do governo 

Castelo Branco, agora Negrão neutralizava esse discurso, com críticas ainda mais fortes. 

A partir do momento em que ambos os candidatos tinham esse discurso, seu efeito era 

anulado, trazendo de volta ao candidato apoiado pelo PTB votos que poderiam migrar 

para Flexa. 

Durante os meses que antecederam a eleição, a Guanabara passou pela pior crise 

econômica da sua história, atribuída por Lacerda à ação do governo federal, que passara 

a segurar os repasses de recursos, com o objetivo de prejudicar seu governo221. O 

símbolo dessa crise foi o atraso, pela primeira vez no novo estado, nos vencimentos dos 

servidores públicos, que chegaram a estar quase três meses sem receber. Durante o mês 

de setembro, o governo federal aumentou em 70% as tarifas dos transportes públicos, 

fato que aumentou a revolta contra “o governo”, reação difusa que prejudicava a 

avalição do governo federal, mas também o governo estadual, pelo efeito de 

proximidade ao eleitor. 

Na última semana antes das eleições, uma nova pesquisa mostrava um empate 

técnico entre Flexa e Negrão. Lacerda foi à televisão, para um último pronunciamento, 

dramático, descrito assim pelo jornalista Pedro do Coutto:  

 

Ficou num canto, fingindo que não sabia que estava no ar, mas estava. 

Aí a câmera vem, faz uma tomada oblíqua nele, cabeça baixa. Quando 

a câmera fez aquela tomada, eu me lembrei do Lawrence Olivier no 

Ricardo III de Shakespeare, quando ele diz: "Eu era um sujeito tão 

feio que até os cães fugiam à minha passagem ... " Lacerda era a 

imagem do desânimo. Aí ele começou - os udenistas da redação 

ficaram perplexos, todo mundo assistindo: "Ué, está no ar?” Olhou a 

câmera em silêncio - foi bonito esse dia - e depois disse: "Não há dor 

pior" - com aquela voz que vinha de dentro, não era nem voz de 

garganta, era voz de cantor de ópera - "do que a dor do remorso". Ai, 

meu Deus, e agora? Repetiu: "Não há dor pior do que a dor do 

remorso. Quando, nas torneiras, não houver mais água; quando, nas 

                                                           
220 DULLES: 2000, p. 390. 
221 Ver, por exemplo, DULLES: 2000, p. 396 e LACERDA: 1978, p. 348-9. 
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escolas públicas, não houver mais vagas" - aí levantou o tom – 

“quando os carros e camionetes oficiais voltarem a parar na porta dos 

restaurantes, das boites" - subiu mais ainda - "dos cabarés" - aí fez um 

gesto, apontando o dedo - "dos rendez-vous ... E tudo isso para quê? 

Para entregar o governo da Guanabara a um ladrão!"222 

 

Para Pedro do Coutto, a idéia de Lacerda com esse pronunciamento era, 

admitindo a derrota que se desenhava, motivar os eleitores udenistas para virar o jogo. 

Porém, chega uma hora em que a cartola do mágico esvazia, e não há truque retórico 

capaz de inverter uma tendência. Abertas as urnas, o resultado estava confirmado: 

Negrão de Lima vencera, com 53% dos votos. Flexa tivera 40%, Amaral Netto ficara 

pelos 4%, Aurélio Viana 2% e Hélio Damasceno 1%. 

Ao final, a eleição mostrava seu caráter plebiscitário. Os outros candidatos se 

desidrataram, ficando apenas o julgamento entre Flexa e Negrão, entre Lacerda e o anti-

Lacerda. Pela análise das pesquisas e dos resultados, podemos arriscar dizer que Flexa, 

na chegada, conseguiu conquistar o voto útil de eleitores que preferiam Amaral Netto, 

porém perdeu para Negrão votos que eram seus originalmente, ficando mais ou menos 

com os mesmos 41% que tinha um mês antes, dentro da margem de erro dos 45% de 

“prestígio” atribuídos ao governador na pesquisa que citamos anteriormente.  

Apesar da validade das análises que valorizam as “bases sociais” do lacerdismo 

para explicar a derrota da UDN, consideramos que existe espaço para arriscar outras 

interpretações. Em 1960, a vitória de Lacerda é quase unanimemente atribuída à 

presença de Tenório Cavalcanti na eleição, que dividira o voto popular com o candidato 

do PTB. Dentro dessa lógica, os adversários de Lacerda fizeram de tudo para garantir 

que Negrão fosse candidato único do campo oposicionista. Porém, os números de 1960 

mostram uma vitória de Lacerda com apenas 37% (350 mil votos), enquanto Flexa e 

Amaral Netto, somados, atingiram mais de 480 mil votos – uma subida de 30% em 

relação à votação de Lacerda. Claro que existe um crescimento populacional da 

Guanabara nesses cinco anos, mas não nessa proporção – basta dizermos que a votação 

de Sérgio Magalhães e Tenório Cavalcanti em 1960 somou 607 mil votos, muito 

próximo dos 621 mil somados em conjunto por Negrão, Aurélio Viana e Hélio 

Damasceno. 

Considerando que é improvável que a subida dos votos “de direita” se desse à 

conta da popularidade ou das qualidades de Flexa e Amaral, é válido afirmar que foram 
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votos ganhos por Lacerda, durante os cinco anos de seu governo, embora apenas uma 

análise mais profunda pudesse avaliar, qualitativamente, de onde vieram esses votos. 

Mas, independente dessa análise, era inevitável observar que Negrão de Lima 

conseguira seu objetivo: aglutinar todas as forças de oposição ao lacerdismo, e 

derrotar... derrotar exatamente quem? Sim, claro que Lacerda era um perdedor nessa 

noite. Mas quem mais havia sido derrotado? A vitória de Negrão era uma derrota 

exclusiva de Lacerda, uma derrota da UDN, uma derrota da revolução? As leituras eram 

livres. 

Juscelino faz a sua: com a vitória de Negrão na Guanabara e de Israel Pinheiro, 

em Minas Gerais, em condições semelhantes, o ex-presidente, que se mudara para Paris 

depois de cassado, retorna ao país, e é recebido com festa pelos seus apoiantes. 

Lacerda também faz a sua: em carta à UDN, “devolve” sua candidatura ao 

partido, pedindo uma nova convenção, para decidir se ainda faz sentido uma 

candidatura presidencial. É necessário, escreve ele, deixar a UDN “livre para adotar, 

com o PSD e o PTB, em torno do Sr. Castelo Branco, a eleição indireta e a destruição 

da federação, em suma, este Estado Novo manso”, admitindo que era preciso 

reconhecer ser Juscelino “o único líder deste país”, uma vez que, naquele momento, 

apesar de tudo, “o PSD era o partido mais forte do Brasil, em aliança com o PTB, o 

Partido Comunista e o Presidente da República”. Ao final, concluía: “não pretendo 

participar dessa escamoteação de uma revolução que, traída e levada a trair o povo, 

acaba de ser, pelo povo, derrotada – precisamente por não ser uma verdadeira 

revolução”223. 

Os militares da “linha dura” também fizeram a sua, que convergia em alguns 

pontos com as anteriores. A revolução havia sido derrotada pelo voto popular. A 

revolução falhara ao ponto de permitir que um proscrito, representante de tudo que 

havia de errado no passado, voltasse ao país nos braços do povo. Estava provada a tese 

de que uma revolução não podia ser submetida a esses testes, antes de estar inteira e 

seguramente consolidada. A vontade popular não podia se sobrepor aos interesses 

superiores da revolução. E se Castelo Branco não fosse o homem certo para liderar esse 

processo, talvez outro tivesse que assumir esse papel. 

Considerando essas leituras, o governo também faz a sua. Em 27 de outubro, é 

promulgado o Ato Institucional nº 2 (AI-2). Mais uma vez, devemos ter atenção ao seu 
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preâmbulo, que esclarece que “a Revolução é um movimento que veio da inspiração do 

povo brasileiro para atender às suas aspirações mais legítimas: erradicar uma situação 

e um Governo que afundavam o País na corrupção e na subversão”, destacando que o 

AI-1, quando “autolimitou” os poderes plenos da revolução, não abriu mão deles, pois 

“a revolução está viva e não retrocede”. Porém, “agitadores de vários matizes e 

elementos da situação eliminada teimam em se valer do fato de haver ela reduzido a 

curto tempo o seu período de indispensável restrição a certas garantias constitucionais, 

e já ameaçam e desafiam a própria ordem revolucionária”. Por isso, “considerando que 

o país precisa de tranquilidade”, o presente ato, entre outras deliberações:  

- extingue todos os partidos políticos existentes; 

- estabelece que a eleição do presidente e vice-presidente da República será feita 

de forma indireta, pelo Congresso; 

- dá ao Supremo Tribunal Militar a atribuição de julgar crimes contra a 

segurança nacional, ainda que praticados por civis, inclusive governadores de estado; 

- dá ao presidente poder para decretar estado de sítio e intervenção federal nos 

estados, “para prevenir ou reprimir a submissão da ordem interna”; 

- estabelece que a cassação e/ou suspensão de direitos políticos acarreta a 

proibição de manifestação sobre assunto político e pode, “quando necessária à 

preservação da ordem política e social”, levar à liberdade vigiada e à proibição de 

frequentar determinados lugares; 

- exclui de apreciação judicial atos praticados pelo Comando Supremo da 

Revolução e pelo governo federal224. 

O país estava pacificado. Os militares críticos ao governo Castelo aceitariam que 

o presidente continuasse no poder. Os governadores eleitos tomariam posse, com 

mecanismos para controlar suas ações. Os partidos que representavam posições 

anteriores à revolução não mais existiam. A eleição direta prevista para 1965, adiada 

para 1966, não aconteceria. E nem voltaria a se marcar outra, até que fosse a hora 

correta para isso – o que só aconteceria vinte e três anos depois. 

Um epílogo: em 4 de novembro, Carlos Lacerda assina seu último ato como 

governador da Guanabara, transferindo a propriedade de um terreno para o Clube de 

Regatas Vasco da Gama, “uma das glórias do Rio esportivo”225. Depois disso, renuncia 
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ao governo. Não voltaria a disputar outra eleição, ou ocupar outro cargo político. 

Dizendo de outra forma: sai da História para entrar na vida. 
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CAPÍTULO 3 

 

CRÍTICA E AUTOCRÍTICA: E DEPOIS DO ADEUS? 

 

 

 

 

“Podia ser melhor o meu destino 

Ter o sol mais aberto em cada mão” 

(trecho de Miguel Torga, poeta português, escolhido  

por Lacerda como epígrafe de “Crítica e Autocrítica”) 

 

 

 

 

“Quis saber quem sou / O que faço aqui / 

 Quem me abandonou / De quem me esqueci /  

Perguntei por mim / Quis saber de nós 

(...) 

Partir é morrer / Como amar / É ganhar e perder 

(...) 

E depois do amor / E depois de nós /  

O dizer adeus / O ficarmos sós” 

(trechos de “E depois do adeus”, música portuguesa  

com letra de José Niza e melodia de José Calvário) 
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3.1 Autocrítica 

 

 Como dissemos no final do capítulo anterior, a publicação do AI-2 serviu como 

um mecanismo de “pacificação” e consolidação do regime militar. Consideramos ser 

possível defender que o AI-2 não foi “provocado” pelo resultado das eleições estaduais, 

mas sim que esses resultados foram o estopim para o atendimento, por meio desse ato, 

de anseios que já agitavam o meio militar. 

Logo após as eleições, e com a vitória por maioria absoluta dos candidatos “de 

oposição” em dois estados tão importantes como Minas Gerais e Guanabara, havia em 

certos setores, tanto civis quanto militares, um discurso que defendia que os 

governadores eleitos não tomassem posse, subordinando a vontade popular aos 

superiores interesses da revolução – o próprio Lacerda, na Guanabara, incentivou esse 

sentimento em diversas ocasiões, ainda durante a campanha e a seguir à derrota. 

Colocamos essa “oposição” entre aspas, porque é necessária uma discussão sobre a 

quem Negrão de Lima e Israel Pinheiro estavam se opondo. Oposição contra os 

candidatos udenistas, escolhidos pelos dois governadores da UDN que mais se 

destacavam na “liderança civil” do regime, oposição contra a “revolução”, isso é certo. 

Mas, ao mesmo tempo, nenhum dos dois era “comunista”, “petebista”, ou mesmo 

simplesmente “da esquerda”. Ambos tinham sólidas ligações a setores conservadores, 

bom trânsito entre os militares, e ambos contaram com um apoio, mais ou menos 

discreto, de setores muito influentes do governo federal. Nenhum deles representava 

uma ruptura com os militares, ou assumia discursos radicais. Assim, quando dizemos 

que as vitórias de Negrão e Israel foram vitórias “da oposição”, é preciso ter em conta 

esse contexto: elas permitiam, sim, a interpretação de que “o povo rejeitou a revolução”, 

mas significavam algo muito mais complexo do que poderia ser visto em uma primeira 

análise, e eram muito mais uma derrota de Lacerda e Magalhães Pinto do que uma 

derrota “da revolução”. 

Nesse mesmo espírito, setores civis e militares defendiam, de forma mais ou 

menos explícita, a substituição de Castelo Branco por um nome mais “revolucionário”, 

dos quais o mais forte era o marechal Artur da Costa e Silva, principal líder do grupo 

militar geralmente classificado sob a denominação de “linha dura”, em oposição ao 

grupo “moderado”, identificado com os apoiantes de Castelo Branco. Na sequência 

imediata da derrota na Guanabara, Lacerda, pela sua aversão ao governo Castelo Branco 

e por suas ligações com a “linha dura”, incentivou alguns destes movimentos, apesar 
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das suas restrições a Costa e Silva, com quem já havia se desentendido em abril de 

1964, antes da eleição de Castelo. Por alguns dias, o país esteve em suspenso, com a 

ameaça de um “golpe dentro do golpe”, que suspendesse a posse dos governadores e 

derrubasse Castelo.  

A publicação do AI-2 acabou por acomodar esses interesses: os governadores 

tomaram posse, mas com sua atuação limitada pelas disposições do Ato; Castelo Branco 

manteve a presidência, mas ficava claro para todos a posição de Costa e Silva como 

uma espécie de “fiador” do governo, e de sucessor de Castelo Branco, a ser referendado 

pelo Congresso em eleição indireta prevista para outubro de 1966. A hipótese da 

sucessão civil ficava um pouco mais distante, bem como a realização de eleições 

diretas. Para o jornalista Carlos Castello Branco, “o Marechal Castelo Branco, que 

procurou alcançar os objetivos por persuasão, trocou suas táticas pelas dos radicais”. 

Assim, a publicação do AI-2, nos termos em que isso aconteceu, demonstrava “uma 

férrea união militar, somando todos os grupos de origem revolucionária, brandos e 

duros, em torno da afirmação do poder incontestável da revolução”226.  

 Ao mesmo tempo, a extinção dos partidos existentes antes de 1964 atendia aos 

que defendiam que o regime anterior era corrupto, na sua essência, e que não seria 

possível reformá-lo sem que se eliminasse os resquícios da “antiga ordem”. Não seria 

implantada uma ditadura radical, afastando todos os nomes existentes e acabando com 

as instituições, mas um novo regime seria implantado aos poucos – novos partidos, 

dentro da ordem revolucionária, e uma democracia controlada, enquanto fosse 

necessário. Eleições, sim, mas apenas com garantias de que o seu resultado, mesmo 

contrário aos interesses imediatos do governo, não teria poderes para alterar os rumos 

revolucionários. Criados dois novos partidos, a ARENA (Aliança Renovadora 

Nacional) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), os políticos ainda existentes 

se dividiram entre eles. Em uma análise mais simples, costuma ser dito que a ARENA, 

partido de apoio ao governo, recebeu os udenistas, enquanto o MDB, de oposição, 

reuniu os antigos integrantes do PTB e do PSD. Na prática, arranjos regionais faziam 

com que a relação não fosse tão direta assim – porém, é certo dizer que, de um modo 

geral, a maior parte da UDN e de seus pequenos aliados migraram para a Arena, 

enquanto os remanescentes do PTB e aliados foram para o MDB, e os ex-PSD se 

dividiram entre os dois partidos. 

                                                           
226 Jornal do Brasil, 28 de outubro de 1965, p. 4. 
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 A par dessa estrutura partidária “oficial”, dos partidos políticos com 

representação no Congresso, a disputa partidária no Brasil se dava também a partir dos 

embates entre os diversos “partidos militares”. De acordo com a definição de Alain 

Rouquié, “as Forças Armadas podem ser forças políticas que desempenham, por outros 

meios, as mesmas funções elementares que os partidos políticos, e sobretudo que 

concebem em seu seio – tanto quanto os partidos, mas segundo outra lógica – 

processos de deliberação, de tomada de decisão, e até mesmo de união e articulação 

sociais”. Essa compreensão das Forças Armadas representando e se cindindo em 

diversas correntes, ou partidos, traz para o debate histórico a “vantagem de pôr em 

discussão o lugar-comum (propiciado pelos próprios militares) das Forças Armadas 

como um ator único, senão monolítico”227. 

 Não cabe, neste trabalho, discorrer sobre os diversos “partidos militares” que 

poderiam ser identificados dentro das Forças Armadas, mas destacar exatamente esse 

caráter não “monolítico” das Forças Armadas como um único ator político (“os 

militares”), e sim como um conjunto composto por diversos grupos de interesse. Em um 

primeiro nível de leitura, há a divisão, exaustivamente tratada, entre “moderados” e 

“linha dura”, onde aqueles, mais alinhados a Castelo Branco, defenderiam que o 

governo militar seria uma transição, uma quebra momentânea da normalidade 

democrática, que se encerraria com a passagem do poder a um civil, e estes, 

simbolizados em Costa e Silva e no “comando revolucionário” defendiam que a saída 

dos militares do poder não poderia acontecer antes da consolidação plena da revolução, 

demorando o tempo que fosse necessário para tal. Em outras análises, vemos que essa 

distinção, apesar de útil, ainda não é totalmente exata, pois não é possível dividir “os 

militares” apenas nesses dois grupos, ou mesmo identificá-los como estanques e 

antagônicos – havia vários níveis de “dureza” entre a linha dura, havia vários oficiais 

que transitavam entre moderados e duros, de acordo com o tema em debate. João 

Roberto Martins Filho, por exemplo, propõe228 um conceito de “unidade na desunião”, 

ou seja, uma união muito forte dos “militares”, em oposição ao “mundo político”, 

convivendo com uma grande desunião dentro dos quartéis, relacionada à maior ou 

menor expectativa em influenciar o governo. Essas divisões, a par do enfraquecimento 

dos vínculos político-partidários entre os civis, explicariam muitos dos embates 

políticos que aconteceriam durante o regime militar. 

                                                           
227 ROUQUIÉ: 1980, p. 12-13. 
228 MARTINS FILHO: 1995. 
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 O AI-2, analisando retrospectivamente, significou o fim da carreira política de 

Carlos Lacerda, embora não fosse possível dizer isso na época – até 1968 e o AI-5, o 

ex-governador se manteria atuante, embora mais limitado, e com esperanças de ainda 

chegar à almejada presidência da República. Lacerda e seu grupo mais próximo, em 

princípio, se mantiveram fora dos dois novos partidos – não era possível a Lacerda ser 

da ARENA, e apoiar o governo em quem tanto tinha batido, muito menos se juntar ao 

MDB, de todos os seus adversários passados e presentes. A idéia de formar um terceiro 

partido, o PAREDE (Partido da Renovação Democrática), não teve sucesso. Com o 

tempo, os lacerdistas acabaram se filiando a um dos dois partidos existentes. Lacerda, 

porém, não voltaria a se filiar a nenhum partido. 

 Neste capítulo, não pretendemos entrar mais detidamente nos fatos políticos do 

período 1964-1968, a respeito dos quais existem trabalhos bem mais aprofundados, mas 

sim focar nas ações de construção de memória levadas a cabo por Lacerda, 

principalmente pela sua produção textual nesse período, e mais particularmente em 

“Crítica e Autocrítica”, obra editada em 1966, reunindo cinco textos, publicados 

originalmente na imprensa: “Autocrítica”, “Carta a um amigo fardado”, “A Frente 

Ampla”, “O que há por trás da Frente” e “O protesto que o povo canta”. Buscaremos 

também, mesmo sem nos aprofundarmos demasiadamente nos fatos históricos, articular 

o texto e o contexto no qual esse se insere. 

 “Autocrítica”, escrito a partir de um convite da revista Manchete, serve como 

um primeiro ajuste de contas de Lacerda com o passado imediato. Em um texto por 

vezes carregado de referências irônicas e de um tom mais defensivo, Lacerda vai dando 

contornos à imagem que havia construído durante a sua carreira política. Por exemplo, 

logo no início do texto, dispara: 

 

Não tenho a ambição de legião de honra ou a de ser troço na vida. 

Tenho ambições bem maiores. E um temor considerável de me deixar 

esmagar pelo êxito, medalhar-me, consolidar-me na mesquinharia. 

(…) Imagine o tipo que só deseja ser senador, embaixador, presidente, 

irmão-da-opa, banqueiro de bicho, dono de botequim, delegado do 

IBC em Trieste, prócer da ARENA. Tudo é muito importante, mas 

quem só quer ser isso é uma pessoa sem importância. Quem só isso 

aspira é aspirador de pó229. 
 

                                                           
229 LACERDA: 1967, p. 13-14. 
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 Quando fala sobre sua relação com a política, admite seu desprezo pela política 

cotidiana, mas não deixa de contrapor a essa atitude aquela do “político de carreira”, ao 

qual sempre se opôs: 

 

Fui um político com horror à política, no sentido em que a fazem os 

viciados. A minúcia de quem prepara a sua “carreira” como noiva feia 

que faz enxoval antes mesmo de encontrar quem a queira é comovente 

na noiva, mas repelente no político. (…) Não acredito na eficácia do 

planejamento da carreira política, especialidade dos políticos sem 

imaginação ou dos que não têm profissão nem outro gosto senão essa 

deformação do sentido da vida pública. (…) Ou antes: acredito mas 

não gosto. Acredito que os carreiristas têm dividendos com a 

capitalização que fazem de cada passo, ação ou omissão. Mas dão-me 

a impressão de pedintes sem a dignidade de quem pede a esmola para 

dar a outros a oportunidade de se reconciliarem com a justiça por meio 

da caridade; pedintes descarados, implorando a esmola de votos ou de 

aplausos para não precisarem trabalhar a sério ou satisfazerem a 

faminta obesidade do seu ego230. 
 

 Sobre sua personalidade, Lacerda admite ter sido, muitas vezes, injusto, e “nem 

sempre, como poderia alegar, por interesse público”, mas por vezes, por se entregar à 

ira, à impaciência, por “um certo medo insidioso e crescente de não ter tempo de acabar 

o que comecei”. Porém, se admite a acusação de injusto, se ressente de não destacarem, 

na mesma medida, “a paciência de aturar traições, injustiças maiores; e sobretudo de 

truncar a minha vida pelo amor a uns quantos compromissos que me vieram de uns 

quantos condicionamentos preliminares pelos quais a vida pública me fatalizou”. 

Lacerda destaca ainda o comentário do deputado paranaense Jorge Cury, que dizia a 

respeito do ex-governador sofrer do “complexo de Gary Cooper, isto é, Um Homem Só 

Contra Todos Os Bandidos Da Cidade”. Admite Lacerda que “é provável que haja 

nessa amável acusação uma verdade pitoresca mas séria”, uma vez que nele talvez se 

combinem “o desejo de servir com a vocação de ser sozinho”231. 

 Em diversos trechos, o autor destaca o valor que dá à honestidade intelectual, e o 

desprezo que vota aos que não dão a esta seu devido valor, pois “a verdade não nos 

pertence e por isto mesmo temos o dever de procurá-la, e a encontrando, proclamá-la, 

nem que seja para retificá-la depois, na busca incessante”. Lacerda ressalta que, em 

decorrência desse valor dado à busca pela verdade, ainda que errada, não sabe “brigar 

por encomenda nem fazer as pazes por interesse”. E complementa, com uma boa dose 

                                                           
230 LACERDA: 1967, p. 16-17. 
231 LACERDA: 1967, p. 17-19. 
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de amarga auto-ironia: “a gente escreve e diz, as pessoas até aplaudem, depois se vê 

que não acreditavam no que se disse – e quem sabe foi por isto que aplaudiram?”232. 

 Mais para o final do texto, Lacerda assume um tom mais abertamente político: 

 

A “revolução” está contribuindo mais para deformar o caráter dos 

brasileiros, habituando-os ao medo, do que a corrupção e a subversão, 

que encontraram capazes de lhes oferecer resistência. Preferia que o 

Sr. Castelo Branco fosse ladrão de dinheiro, pois isto poderíamos 

eventualmente perdoar ou obrigá-lo a devolver. Mas como poderá 

devolver o que roubou ao Brasil? A oportunidade perdida, a união 

malograda, a confiança dispersa, a decepção consagrada, a astúcia 

convertida em ideal revolucionário, a rotina como norma de 

renovação, a institucionalização da indignidade, a oficialização da 

intriga, a morbidez da delação e o estímulo à adulação substituindo a 

dignidade, o estímulo, a esperança e aquela eminente qualidade dos 

brasileiros, a tolerância?233 
 

 E finaliza, deixando um apelo para que “o Gary Cooper de cada um que se 

levante e ande, na direção dos bandidos da Cidade”, uma vez que, enquanto vivermos, 

“é preciso responder ao desafio”234. 

 Em todos os trechos desse texto, ficam claros alguns dos temas sempre presentes 

na mitologia lacerdista: a valorização da “honestidade intelectual” e da “busca 

incessante pela verdade”, como contraponto às acusações de incoerência, a crítica à 

política como um fim, e não como um meio para atingir essa “verdade”, e a aversão aos 

que buscam, na vida pública, a satisfação de interesses particulares. Somados a esses 

temas perenes, encontramos também uma continuação dos ataques ao governo Castelo 

Branco, mais decepcionante do que os anteriores, pois se aqueles eram “corruptos” e 

“subversivos”, este, a pretexto de acabar com a corrupção e a subversão, traz a 

consequência muito pior de destruir a fé do povo na “solução revolucionária”, ou seja, 

aquela idéia, nunca claramente definida, de um rumo que, se seguido, levaria o país ao 

caminho da “verdade”. 

                                                           
232 LACERDA: 1967, p. 23. 
233 LACERDA: 1967, p. 35. 
234 LACERDA: 1967, p. 39. 
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3.2 Carta a um amigo fardado 

 

 Publicada em cinco jornais - Tribuna da Imprensa (RJ), Jornal da Tarde (SP), 

Diário de Minas (Belo Horizonte), Jornal da Tarde (Curitiba) e O Estado (Fortaleza) -, 

no final de 1966, depois do Congresso já ter elegido Costa e Silva para a presidência, a 

“Carta a um amigo fardado” é, provavelmente, o texto mais forte escrito por Lacerda 

nesta época. Logo na abertura, ele estabelece quem é o “amigo”, ao qual se dirige, 

aquele que “saiu do quartel em 1964 para garantir a realização de eleições livres e 

diretas, a existência de um Congresso sem coação e o funcionamento de um governo 

representativo, sem ditadura”. Entretanto, o que sua ação trouxe ao país? “Hoje não 

temos eleições diretas e livres. O Congresso andou fechado. E agora, estamos em plena 

ditadura”235. 

 “Tudo isto”, prossegue, “em nome da eliminação, da vida pública, de corruptos 

e subversivos”. Porém, enquanto alguns destes foram mesmo afastados, outros foram 

até incorporados ao governo. Os “novos subversivos”, diz, “alegam uma pretensa 

menoridade mental do povo para se arvorarem em seus tutores”. E a corrupção não 

apenas continua existindo no novo regime, como é pior neste do que era antes, uma vez 

que é “disfarçada e agora protegida pela falsa virtude e pela censura virtual que coage 

o país”236. 

 Dessa forma, Lacerda escreve que espera que o amigo “não tenha, a esta altura, 

ilusões”, pois, “para cada ladrão do passado posso citar-lhe um ladrão do presente, 

inclusive entre companheiros de farda”. Se é assim, se a revolução não veio para acabar 

com a corrupção e a subversão, e sim para substituí-la por outras versões daquelas, 

então pelo que você, amigo fardado, está lutando, senão pela “suprema humilhação de 

servir de capangas da implantação de uma ditadura pessoal no país”? Lacerda deixa o 

aviso: somente uma vez na história do Brasil, as Forças Armadas foram usadas como 

apoio a uma ditadura, se referindo ao Estado Novo, e mesmo assim, orientadas por um 

“líder popular” num cenário internacional de “tendência totalitária”. Diferente de 

agora, onde as Forças Armadas do Brasil estavam sendo chamadas, em um momento 

democrático do mundo, para “servir de guarda pretoriana para um César babaquara, 

um infeliz tiranete retardado”237. 

                                                           
235 LACERDA: 1967, p. 41. 
236 LACERDA: 1967, p. 41. 
237 LACERDA: 1967, p. 44-45. 



118 
 

 Prossegue Lacerda, apelando à consciência dos militares: 

 

Pois aqueles que você está silenciando só não podem falar porque se 

vêem debaixo da mira dos fuzis-metralhadora. E quem lhe disse que 

só por ter fuzil você tem razão? É a lei da selva, a nova legalidade a 

que você serve? O que em todos os tempos se procurou evitar no 

Brasil foi a colocação do problema da luta pelo poder em termos de 

civis contra militares. Pois todos sabem, e não o sabe menos você que 

veste farda, que a melhor parte de vocês veste a roupa do homem do 

trabalho, a saia das mulheres, a calça curta dos meninos de escola, são 

a sua família, a sua gente, o povo do qual você saiu, meu caro amigo – 

e que hoje o contempla, emudecido e consternado. O que me 

atormenta é pensar no julgamento dos seus filhos sobre o papel que o 

pai desempenhou no esmagamento do caráter de sua Pátria, no 

acovardamento pela ameaça da força, na violência contra a dignidade 

dos próprios irmãos. Triste vitória, vergonhosa vitória seria essa do 

Exército contra o povo, ele que é uma delegação do povo, ele que não 

pode senão ser uma emanação do povo238. 
 

 Avisando que os militares estariam criando no Brasil um ambiente propício para 

o desenvolvimento de um sentimento anti-militar e da expansão do comunismo como 

jamais acontecera antes, uma vez que o regime vigente “deu ao povo motivos para crer 

que o comunismo é bom, uma vez que os seus inimigos são tão ruins, tão vaidosos, 

egoístas, incompetentes, hipócritas e brutais”, Lacerda chama a atenção para o fato de 

que os militares são, no momento, o único partido político em funcionamento no Brasil, 

além do sempre organizado, mesmo quando proibido, Partido Comunista, “cuja causa 

vocês reforçam junto ao povo ao permitir a eliminação de todas as lideranças 

democráticas, substituídas por chefes que expõem o Exército diretamente e cobrem com 

as armas o seu triste personalismo”239. 

 Apesar desse tom, virulento e extremamente crítico ao regime militar, o que 

Lacerda propõe ao “amigo fardado” não é a volta aos quartéis e o abandono do regime. 

Seja por ainda acreditar no espírito da revolução, seja por estratégia realista, Lacerda 

sugere aos militares que afastem desde já Castelo Branco e empossem Costa e Silva no 

seu lugar, ao invés de esperar até março de 1967, como estava previsto. Isso, deixa claro 

o autor, não significa o endosso do nome de Costa e Silva, sobre o qual têm muitas 

ressalvas: 

 

Não acho que Costa e Silva tenha sido a melhor solução. Vocês 

disseram que era a única possível. Pois, ao menos, adotem AGORA a 

única solução possível. (…) Não se trata de depor Castelo, mas sim de 

convocar Costa e Silva para que cumpra o dever para o qual vocês o 
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designaram. Esse dever não tem data. (…) Não tenho confiança no Sr. 

Costa e Silva. Acho-o leviano com as suas relações, deslumbrado e 

despreparado. (…) Apenas acho que, uma vez que vocês assumiram 

toda a responsabilidade por ele, e o Congresso coonestou a imposição 

de vocês, elegendo-o, é melhor dar posse logo a ele do que fazer de 

Castelo um ditador. Nenhum ditador é bom. Mas Castelo é o fim! E 

você sabe disso, como Costa e Silva também. (…) A posse imediata 

do Marechal Costa e Silva talvez não dê ao Brasil o presidente que ele 

precisa, mas livra o Brasil do ditador que ele não quer240. 
 

 Lacerda finaliza, lembrando que, no regime anterior, o povo tinha ao menos a 

esperança de uma solução vinda pelas mãos dos militares, em quem confiavam. Hoje, 

até isso lhe fora tirado: 

 

Nos dias que precederam a sua saída do quartel, em defesa das 

eleições e da liberdade do Brasil, todas as aflições tinham um 

conforto, todas as ansiedades uma garantia. Toda gente dizia que as 

Forças Armadas não permitiriam que ISSO acontecesse no Brasil. 

Pois bem, agora ISSO acontece – sob a sua proteção, com o seu 

silêncio. E o povo perde a confiança em você241. 
 

 De uma certa maneira, a “Carta a um amigo fardado” dá prosseguimento ao 

posicionamento que Lacerda vinha seguindo durante o ano de 1965: oposição a Castelo 

Branco, mas com defesa da revolução. Nesse particular, o que esse texto nos traz de 

novo é o afastamento progressivo das lideranças da revolução, deixando bem claro que, 

se é cada vez maior sua aversão a Castelo Branco, isso não significa que esteja alinhado 

com Costa e Silva. Nessa carta, Lacerda fala diretamente às bases da revolução, ao 

“amigo fardado”, aquele cuja melhor parte veste saia, calça de escola, aquele homem do 

povo que está por trás da farda, e que não deve servir a nenhum líder, apenas ao povo. É 

possível defender que, apelando a essas bases, Lacerda desejava mais do que uma 

substituição de Castelo Branco por Costa e Silva – apontava para uma retomada do 

rumo da revolução, não necessariamente conduzida por seus líderes. Porém, é preciso 

lembrar que, apesar de todo o apelo emocional ao “homem por trás da farda”, uma 

simples insinuação dessa ideia contrastaria com o espírito hierárquico das Forças 

Armadas, o que certamente não seria bem recebido pelos comandantes, e mesmo por 

uma parte da tropa. 
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3.3 O que há por trás da Frente 

 

 A terceira parte de “Crítica e Autocrítica” reúne duas reportagens publicadas na 

revista Fatos e Fotos, bem como a transcrição do manifesto da “Frente Ampla”, 

movimento capitaneado por Lacerda, que estava em seu ápice na data da publicação 

deste livro. No texto de introdução ao manifesto, Lacerda define a Frente Ampla como 

“um entendimento que, acima das pessoas e suas divergências, pudesse definir rumos 

para o Brasil”242. Esse entendimento, forçosamente, teria de reunir “não só 

correligionários, mas adversários, pois é claro que uma frente de correligionários seria 

de coro, e não de diálogo”243. 

 Para Lacerda, a base da Frente Ampla era o reconhecimento de que “assim como 

o aliado de hoje pode ser o inimigo de amanhã, o inimigo de ontem pode ser o aliado 

de hoje”, lembrando que, ainda em 1964, havia proposto a Juscelino Kubitschek que, na 

qualidade de candidatos à sucessão de Goulart, fizessem um pronunciamento conjunto 

em defesa da democracia e do respeito ao calendário eleitoral previsto, mas que 

Juscelino não concordara com a sugestão244. 

 A Frente Ampla, como exposto no manifesto, deveria reunir os líderes das 

“correntes de opinião que, juntas, reúnem a maioria do povo”, uma vez que “o povo 

precisa que seus líderes falem, para que em seu lugar não sejam ouvidos apenas os que 

têm medo do seu voto”245. Prosseguia assim o manifesto da Frente: 

 

As ditaduras vivem da desunião dos que prezam mais as suas 

divergências do que a liberdade do povo. Por isto, mais do que nunca, 

esqueceremos o amor-próprio e a vaidade para falarmos juntos o que a 

grande maioria do povo pensa, sente e quer. (…) Tem o povo o direito 

de saber o que pretendem fazer à sua custa os que se arvoram em 

tutores do Brasil. Não nos encontramos para o conformismo nem 

muito menos para a adesão, como fazem alguns que serviram conosco 

ou se serviram de nós mas se ajuntam à usurpação e colaboram com a 

impostura sem olhar coerência e sim apenas conveniência. (…) Não 

fazemos a apologia do passado. Nem crítica, nem autocrítica. Apenas 

ressaltamos que havia um esforço constante de aperfeiçoamento do 

sistema democrático, ao qual o povo penosamente ascendia no correr 

do tempo. Esse esforço recebeu a contribuição menor ou maior, no 

governo ou na oposição, dos signatários e de milhões de brasileiros. 

(…) Preocupa-nos, nos erros do presente, o comprometimento do 

futuro do Brasil246. 
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246 LACERDA: 1967, p. 64-65. 



121 
 

 Mais uma vez, na mesma toada dos textos anteriores, Lacerda não deixava de 

apontar o dedo aos motivos que levaram à revolução, e ao que foi feito em seu nome, 

contra os objetivos que lhe deram origem. Se, na “Autocrítica”, declarava preferir “que 

o Sr. Castelo Branco fosse ladrão de dinheiro”, e não da dignidade e esperança do povo 

brasileiro, se na “Carta a um amigo fardado”, perguntava ao militar anônimo “que cara 

você terá quando seus filhos lhe perguntarem se a cassação de quatro ou cinco 

deputados valia a decepção que você está dando à juventude do seu país”, se, ainda na 

“Carta”, o apelo era pela posse imediata de Costa e Silva como um “mal menor” em 

comparação à “ditadura castelista”, agora, no manifesto da Frente Ampla, a crítica ao 

regime “revolucionário” era ainda mais direta: 

 

É preciso substituir no poder os que desprezam o povo porque não 

conseguindo inspirar confiança são pessimistas, sistemáticos. A crise 

de confiança em nome da qual se derrubou um governo, suspeitado de 

por em perigo as eleições, tornou-se uma trágica realidade sob o atual 

governo, que acabou com as eleições. Como pode o povo confiar em 

quem nele não confia e para não lhe dar vez, tomou-lhe o lugar? 

Revolução autêntica teria sido aquela que desse, há de ser aquela que 

dê ao povo maior participação, e não menor, nas decisões que marcam 

o seu destino. (…) As desculpas para um regime antidemocrático 

estão esgotadas. O Brasil repele tutelas e curatelas247. 

 

 A idéia de Lacerda era juntar, nesse manifesto, as assinaturas dos “líderes das 

correntes que representam a maior parte do povo”, ou seja, ele mesmo, Juscelino e João 

Goulart, cada um representando, grosso modo, um dos três grandes partidos do período 

1946-1965. Porém, diz ele no artigo de Fatos e Fotos, se o entendimento com Juscelino 

foi simples, na aceitação da necessidade da Frente e na aprovação dos termos do 

manifesto, “do lado do ex-presidente João Goulart a coisa não foi assim tão fácil”. 

Desde o início das articulações, os próprios simpatizantes de Lacerda não aceitaram 

facilmente a intenção de se unir a Goulart, independente da causa a que se defendia. 

Constata o ex-governador da Guanabara que: 

 

O caráter pessoal da política no Brasil contribuiu para essa 

idiossincrasia, para essa dificuldade de compreensão da possibilidade 

de se unirem forças políticas, através dos seus líderes, sem que isso 

signifique caírem nos braços uns dos outros. É difícil, reconheço, 

dados os vícios da formação brasileira, diferenciar aliança de 

confraternização, entendimento de promiscuidade248. 
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 Ao mesmo tempo, o fato de Goulart não liderar totalmente os setores de 

esquerda levou a uma dificuldade ainda maior nessa articulação. Se Juscelino 

representava claramente o seu eleitorado e as bases do PSD, se Lacerda era o 

representante óbvio dos eleitores e militantes udenistas que não estavam alinhados com 

o governo militar, a liderança de Goulart na esquerda era mais difusa. Não apenas 

Leonel Brizola e Miguel Arraes se manifestaram contrários à idéia da Frente Ampla, 

como o próprio MDB, segundo Lacerda, atuou para impedir a consolidação da Frente, 

temeroso de perder seu espaço como “única força de oposição autorizada”. O governo, 

não agindo diretamente para impedir as negociações da Frente, atuava nos bastidores, 

com inquéritos e cassações voltadas para as figuras de segundo escalão que se 

envolviam na sua criação. Segundo Lacerda, a sua própria cassação só não foi tentada 

porque era uma atitude que “o Sr. Castelo Branco não se atreveria a tentar, pois falta-

lhe o essencial, aquele mínimo de autoridade moral para ser acreditado quando me 

incluísse na categoria dos corruptos ou dos subversivos”249. 

 Ainda nesse artigo, Lacerda destacava, como já vinha fazendo nos textos 

anteriores, que “a grande batalha do Brasil é contra a sua miséria, contra o seu atraso, 

contra o desperdício de oportunidades, de energia, de recursos e de vida”. E essa era a 

batalha onde deveria estar concentrado “o nosso ódio e o nosso amor”. E concluía, 

dizendo que o povo “não podia dispensar as lideranças democráticas, isto é, aquelas 

que ele espontaneamente identifica e reconhece”, uma vez que: 

 

Supor que uma nação possa substituir líderes por chefes é supô-la 

submissa a uma forma qualquer de comando totalitário. (…) A 

participação do povo tem que ser feita, ou pelo menos me parece que 

teria que ser feita, através dos seus líderes. Mas se estes, por qualquer 

motivo, por prudência excessiva ou por temor lhe falham, o povo 

deverá tomar nas próprias mãos os rumos que lhe convêm e os líderes 

lhe surgirão no processo de luta que é o processo dos debates, dos 

comícios e dos riscos. Então se verá que a Frente Ampla não foi um 

vão propósito nem um sonho malogrado, pois ela está a caminho, e, se 

não a fizermos nós, com maiores sacrifícios e atraso acabará por fazê-

la o próprio povo rebelado, quando vir até que ponto foi traído e 

quando cansar de o ser250. 
 

 Pouco menos de dois anos depois da publicação de “Crítica e Autocrítica” seria 

publicado o Ato Institucional nº 5. Na sequência desse ato, Carlos Lacerda foi preso, e 

finalmente cassado, tendo seus direitos políticos suspensos por dez anos. Esse é o fim 
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“oficial” da sua carreira política, e o momento em que a maioria dos trabalhos sobre o 

“demolidor de presidentes” e “construtor da Guanabara” costuma terminar, nove anos 

antes da morte do seu personagem, nove anos que são tratados, quando são, em nota de 

rodapé ou epílogo de filme, no estilo de “o que aconteceu depois do que realmente 

interessa contar”. Não seremos diferentes – pelo menos não neste momento. 
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3.4 Porque não cheguei à presidência da República: as memórias de Carlos 

Lacerda 

 

 Hélio Fernandes, sucessor de Carlos Lacerda à frente da Tribuna da Imprensa, 

escreveu neste jornal, no dia da escolha de Flexa Ribeiro como candidato ao governo da 

Guanabara, um editorial onde, no seu estilo habitual, comentava de forma mordaz que, 

com essa escolha, Lacerda acabara de escrever mais um capítulo na sua já extensa 

autobiografia, que haveria de ter o título “Porque não cheguei à presidência da 

República”251. Lacerda jamais escreveria uma autobiografia oficial e, mesmo se o 

fizesse, provavelmente não seguiria a “sugestão” dada por Hélio Fernandes. Mas, de 

uma certa maneira, pode ter sido essa uma das questões que esteve sempre oculta nestas 

páginas: por que Carlos Lacerda não chegou à presidência da República? 

 Há explicações para todos os gostos. Uma versão sociológica determinista 

poderia dizer que um candidato udenista não poderia ganhar uma eleição democrática 

naquela época, a não ser que ampliasse muito suas bases para as classes populares, 

como conseguiu fazer Jânio Quadros. Porém, é inegável que Lacerda seria o único rival 

à altura de Juscelino, em 1964, e as pesquisas mostravam que seu potencial crescia 

quanto mais crescia a radicalização à esquerda. Mesmo na eleição da Guanabara em 

1965, ao contrário da visão mais consensual, a votação de Flexa Ribeiro não foi menor 

do que a de Lacerda na zona norte (em certos casos, até aumentou). Marly Motta, por 

exemplo, destaca, com razão, que Negrão de Lima chegou a ter o triplo de votos de 

Flexa Ribeiro em certas zonas eleitorais das regiões oeste e norte do Rio de Janeiro, 

tradicionalmente habitadas pelas classes populares252. Porém, esse resultado é bem 

compatível com os verificados cinco anos antes, quando Lacerda venceu a eleição. 

 Não é possível fazer, no escopo deste trabalho, uma comparação direta entre as 

duas eleições, porque muitas zonas mudaram nesses cinco anos, sendo criadas dez 

novas zonas eleitorais, cuja abrangência não corresponde exatamente às antigas, e uma 

comparação correta teria que tentar determinar muito claramente essas mudanças. Mas 

podemos, superficialmente, verificar que nas zonas que cobrem os populosos bairros da 

Penha e Irajá, na zona norte, já nos limites da divisa da Guanabara com o estado do Rio 

de Janeiro, Lacerda teve 24,9% dos votos em 1960, e Flexa Ribeiro 27,5% em 1965. Já 

nas zonas onde estão os bairros operários da zona oeste (Bangu, Campo Grande, Padre 
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Miguel), Lacerda teve 20,6% em 1960, e Flexa 24,5% em 1965. Em Piedade e 

Cascadura, subúrbios de classe média e média-baixa na beirada da linha férrea, Lacerda 

teve 29,1% e Flexa 32,7%. 

 Pode-se alegar que esses aumentos seriam esperados em todas as zonas, uma vez 

que, na cidade como um todo, Flexa teve seis pontos percentuais a mais que Lacerda, 

até pela diminuição do número de candidatos. Porém, nas zonas da região sul, onde 

costumam se localizar os eleitores de classe média-alta e alta, verificamos um efeito 

oposto: em Copacabana e Ipanema, Lacerda teve 56,6% e Flexa caiu para 54,1%, 

enquanto nas zonas que cobrem Lagoa, Jardim Botânico e Leblon, Lacerda marcou 

49,1% e Flexa 47,5%253. 

Precisaríamos fazer uma análise mais aprofundada do processo eleitoral, que não 

caberá aqui, para compreender esses resultados, mas arriscamos as hipóteses de que a 

derrota de Flexa seria melhor explicada pelo efeito plebiscitário, que concentrou o voto 

útil em Negrão de Lima, e pelo apoio que Negrão conseguiu em áreas que, 

naturalmente, seriam de apoio a Flexa, se não existisse o contexto da oposição lacerdista 

ao governo federal. Seria preciso, para testar a viabilidade dessa hipótese, verificar 

também os níveis de abstenção verificados em 1960 e 1965, e a concentração dessa 

abstenção em determinadas zonas, bem como a votação de Flexa em zonas populares 

diretamente atingidas pelas realizações do governo da Guanabara, como a Vila Kennedy 

e a Vila Aliança. Mas, em uma primeira análise, a impressão que ficamos é de que, 

entre 1960 e 1965, Lacerda consegue cumprir, em parte, o objetivo de ultrapassar o 

potencial de voto udenista nas zonas populares, mas que esse efeito é neutralizado pela 

perda de votos na zona sul. Destacamos aqui também a hipótese proposta pelo jornalista 

Pedro do Coutto, logo a seguir às eleições, que atribui essa diminuição dos votos na 

zona sul ao crescimento da população jovem nessa região, e à rejeição do nome de 

Lacerda entre os eleitores dessa faixa etária254. 

 Podemos dizer também que até 1963/1964 Lacerda seguiu todo o manual do 

bom candidato: à frente da Guanabara, maximizou suas forças, buscando neutralizar 

suas fraquezas. Falhou em criar bases fortes, regionais e partidárias, mas compensou 

isso com um governo muito bem avaliado do ponto de vista administrativo, inclusive 

nas áreas mais sociais, contrariando a fama udenista de “candidato dos ricos”, sempre 
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explorada pelos adversários. Porém, as eleições de 1965 foram totalmente atípicas 

(assim como seriam as de 1966, caso acontecessem): uma eleição procedimentalmente 

democrática, mas realizada no âmbito de um governo “revolucionário”, que dispunha de 

“plenos poderes”, que eram voluntariamente limitados pelo AI-1 apenas graças às boas 

disposições do comando da revolução. Mais do que isso, era uma eleição onde, pela 

primeira vez depois de abril de 1964, o povo seria ouvido – para, ostensivamente, 

escolher seus governadores, mas também para permitir, com seu voto, que se 

produzissem interpretações sobre o apoio ao governo, à revolução, à “nova ordem” que 

se inaugurava. 

 A explicação mais comum, como vemos na blague de Hélio Fernandes, atribui o 

insucesso de Lacerda aos seus erros estratégicos, motivados pela sua ambição 

desmedida, no dizer dos críticos, pela sua impulsividade na busca pelo que considerava 

correto naquele momento, diriam os mais simpáticos à figura – e o mais provável é que 

a resposta correta passe por uma mistura de ambos os fatores. Como diz Pedro do 

Coutto, se referindo a Lacerda ter se oposto à posse de Negrão de Lima, “um vereador 

lá do subúrbio não tomaria aquela atitude, um gênio tomou”255, um erro que, ao invés 

de reforçar a democracia, mesmo limitada, que ainda existia, deu força a uma solução 

que levaria ao fechamento ainda maior do regime. Esse “erro” se soma a todos que 

vinham sendo cometidos desde 1964, que inviabilizaram qualquer possibilidade de 

composição entre Lacerda e o regime militar. Na verdade, pensando apenas em termos 

de estratégia política, o próprio apoio ao movimento de 1964 era um erro estratégico, do 

qual, se acreditarmos na versão de Ruy Mesquita que utilizamos na abertura deste 

trabalho, o próprio Lacerda tinha consciência: “eu tenho o direito de terminar minha 

vida política na Presidência da República e se os militares assumirem o poder desta vez 

permanecerão nele o tempo suficiente para que isso não seja possível”. 

 Em diversas ocasiões, Lacerda repetiu que não participou ativamente das 

conspirações para o golpe. Não precisamos acreditar na sua palavra, claro, mas a 

verdade é que, pelo menos até onde temos conhecimento, nenhum dos outros atores o 

contradiz nesse ponto. É óbvio que Carlos Lacerda apoiou o movimento de 1964 e a 

deposição de João Goulart. Mais do que “apoiar”, foi um dos seus grandes 

incentivadores, mantendo coerência com o seu próprio discurso quanto à necessidade de 

uma intervenção “saneadora” e de um regime “de exceção”. Ainda que não tenha 
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“conspirado”, no sentido de participar de reuniões com os militares, ou de ter alguma 

função de comando nos movimentos planejados e executados, é evidente sua 

importância fundamental na agitação das massas, na liderança civil do movimento. E 

esse papel era muito importante: uma forte voz civil era necessária para não caracterizar 

o movimento como algo essencialmente militar, para canalizar um sentimento popular 

de revolta contra o governo Goulart, de medo da influência cada vez maior dos 

comunistas no governo, que fosse satisfeito pela emergência, como vai dizer o próprio 

Lacerda mais tarde, “de uma ação das Forças Armadas para que ISSO não acontecesse” 

– sendo que cada um que pensava assim sabia o que era “isso” para si, mesmo que não 

fosse sempre o mesmo “isso” para todos.  

A esquerda, por sua vez, apostou muito fortemente na “estratégia do confronto”, 

para usar o título de um artigo de Jorge Ferreira256, e não estava preparada para a reação 

civil-militar que levou a um “desfecho” bem diferente daquele que esperavam. Diz 

Ferreira, nesse mesmo artigo, que: 

 

Desde janeiro de 1963, quando Goulart recuperou seus poderes, 

esquerdas e direitas se enfrentaram, medindo suas forças em diversos 

episódios. Com o comício de 13 de março de 1964, no entanto, a 

estratégia escolhida foi outra: a do confronto aberto. A partir daí, não 

se tratava mais de saber se as mudanças econômicas e sociais seriam 

executadas, limitadas ou mesmo impedidas. A questão central passou 

a ser a tomada do poder político e a imposição de projetos. Como 

conclui Argelina Figueiredo, a questão democrática não estava na 

agenda da direita e da esquerda. A primeira sempre esteve disposta a 

romper com tais regras, utilizando-as para defender os seus interesses. 

A segunda, por sua vez, lutava pelas reformas a qualquer preço, até 

mesmo com o sacrifício da democracia. Ambos os grupos, diz a 

autora, “subscreviam a noção de governo democrático apenas no que 

servisse às suas conveniências. Nenhum deles aceitava a incerteza 

inerente às regras democráticas”. Entre a radicalização da esquerda e a 

da direita, uma parcela ampla da população apenas assistia aos 

conflitos, silenciosa257. 

 

 A partir dos textos comentados neste trabalho, defendemos que Carlos Lacerda 

pensou sempre que estava à frente de uma revolução, e não participando de um mero 

golpe – conclusão que consideramos estar de acordo com sua personalidade e 

temperamento, sobre os quais comentamos no primeiro capítulo. Já em agosto de 1964, 

Lacerda escreve que “a Revolução ou é um processo de transformação profunda no 

Brasil, preparando-o para a democracia, ou é um golpe melancólico que acaba até 
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ridículo”258. Não precisamos dar mais exemplos, além de todos que demos no decorrer 

deste texto, da distinção que Lacerda faz sempre entre revolução e golpe, revolução e 

governo, revolução e ditadura, o que era pra ser e o que foi. Gostaríamos apenas de 

destacar, mais uma vez, o discurso feito por Lacerda em novembro de 1964, na 

convenção da UDN que confirmou sua candidatura à presidência, onde diz que “a 

Revolução não nasceu naquela oportuna madrugada de abril”. Não entender o que está 

contido nessa frase é não entender o que move Lacerda, não apenas aqui, mas em toda a 

sua trajetória política. 

 Nesse mesmo discurso, Lacerda remonta a Ruy Barbosa como o primeiro da 

linhagem da Revolução, como ele a entendia. E que Revolução era essa? Segundo o que 

é repetido pelo discurso lacerdista, em inúmeras ocasiões, trata-se da revolução contra o 

atraso, contra as oligarquias que dominavam o país, contra a “antiga ordem”, que 

impedia o Brasil de ser uma sociedade livre. Foi em nome dessa “revolução” que seu 

pai apoiou Getúlio em 1930, quando o gaúcho representava o “novo” contra o sistema 

da Primeira República, foi isso que fez Lacerda lutar contra o Estado Novo, contra o 

retorno de Getúlio em 1950, contra Juscelino, Goulart, e a eterna aliança PTB/PSD, os 

dois lados da moeda getulista, defendendo sempre a necessidade de um “regime de 

exceção”, que deveria ser anterior ao estabelecimento de uma verdadeira democracia. E 

esse discurso este presente até ao final da sua vida, como vemos no Depoimento, em 

referência específica à eleição de 1955, ainda no rescaldo do suicídio de Getúlio Vargas, 

mas que se aplica a diversos outros episódios, anteriores e posteriores, onde Lacerda 

teve discurso semelhante: 

 

Eu o chamava de regime de exceção por ser um regime de transição, 

durante o qual seriam feitas reformas que permitissem ao país entrar 

num regime democrático mais autêntico: eleições de verdade, com o 

povo mais receptivo ao raciocínio do que a emoção. E eu dizia que 

não há nada que aproxime mais um povo do autoritarismo, do 

cesarismo e das várias formas que a ditadura pode tomar, do que o 

domínio absoluto da emoção.259 

 

 Essa defesa de soluções “de exceção” se insere na busca por uma revolução que, 

voltando ao discurso de aceitação na convenção da UDN, nunca se completa porque, a 

cada passo que dá, “em cada um se atravanca de resíduos da ordem antiga, que não 

conseguiu remover”. Em 1964, Lacerda acredita que chegou a hora da verdadeira 

                                                           
258 Apud LACERDA: 1987, p. 92. 
259 LACERDA: 1978, p. 151. 



129 
 

Revolução. Castelo Branco é o “governo de transição”, que irá afastar todos esses 

resíduos da ordem antiga, para permitir que a revolução aconteça. 

 Porém, a cada passo, fica claro que a “ordem antiga” não apenas não será 

removida, como está lá, sempre presente. Cassados os óbvios suspeitos do costume, os 

comunistas ou esquerdistas mais extremados, cassados aqueles que poderiam ameaçar o 

novo regime, pela sua popularidade, como Juscelino, cassados aqueles que se atreviam a 

desafiar o “poder revolucionário”, cassados os inimigos pessoais, sobravam ainda todos 

os resíduos da ordem antiga, que se adaptaram ao novo governo como estavam 

adaptados ao anterior. Foi para isso que fizemos uma revolução? “A cassação de quatro 

ou cinco deputados valeu isso tudo?”, perguntará Lacerda na carta a um amigo fardado. 

 A ditadura militar brasileira foi, desde o início, um movimento sui generis na 

historiografia dos movimentos autoritários mundiais, e particularmente na América do 

Sul, por sua necessidade peculiar de se realizar por meio de uma “ditadura 

democrática”. Voltando ao texto de Marly Motta que citamos no final do capítulo 

anterior, mesmo nos momentos imediatos ao golpe, a questão democrática esteve 

sempre presente nas discussões sobre o que havia acontecido. Se era uma “revolução”, 

um “contragolpe preventivo em defesa da democracia”, ou outra fórmula qualquer, era 

uma discussão aberta – o que ninguém admitia, nem mesmo os militares mais dispostos 

a manter os civis o máximo possível afastados do poder, era que se chamasse o 

movimento de “ditadura”. É prova disso o desejo de legitimação institucional dos atos 

do novo governo, através da manutenção de uma estrutura pretensamente democrática, 

dentro dos limites estabelecidos. Esses limites foram sendo progressivamente esticados, 

até à publicação do AI-5, mas, principalmente no período 1964-65, estiveram sempre 

presentes no debate – afinal, uma “revolução” tomaria atitudes que não se tomariam em 

uma “democracia de transição”, com o tom de normalidade institucional que se tentava, 

então, passar à sociedade: um governo que se tornara necessário para fazer frente a uma 

situação de crise, e que se afastaria em um ano, dando lugar a um novo governo, eleito 

pelo povo. E essa é uma das contradições inerentes a todas as idas e vindas de Lacerda 

nesse período, inclusive naqueles que, à distância, podemos identificar como seus erros 

estratégicos: defendendo a “revolução”, que considerava justa e necessária, ajudava a 

destruir a democracia que ainda resistia, mesmo dentro de um governo chefiado por um 

marechal; enfraquecendo aqueles que, apesar de menos comprometidos com a 

“revolução”, entendiam que o lugar dos militares, cumprida a missão imediata, seria de 

volta aos quartéis, fortalecia os “revolucionários”, que entendiam ser chegada a hora dos 
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militares assumirem o poder efetivo e não voltarem aos quartéis tão cedo, ao contrário 

do que acontecera nas outras vezes em que foram chamados a intervir. 

 É inegável também que Lacerda queimou todas as pontes nos ataques a Castelo 

Branco e a seu governo, principalmente a Roberto Campos. Mas é possível 

defendermos que, mesmo se não tivesse sido tão agressivo nas críticas ao governo, seria 

muito difícil Lacerda se tornar presidente como um candidato ungido pelos militares. 

David Nasser, no artigo que citamos anteriormente, expõe muito bem essa visão: 

mesmo que triunfasse a hipótese de um sucessor civil, eleito pelo povo ou escolhido 

pelo Congresso, muito provavelmente os militares não permitiriam que sua intervenção 

fosse sucedida por um presidente com capital político próprio, como era o caso de 

Juscelino, Lacerda, ou Ademar de Barros. Uma hipotética devolução do poder aos civis 

só poderia ser feita de forma controlada, com um nome consensual para a sociedade 

civil, política e militar, condições que jamais se verificariam com um líder popular. 

 Independente disso, Lacerda destruiu qualquer possibilidade de ser apoiado pelo 

grupo castelista. É difícil dizer a partir de que ponto isso aconteceu. É claro que o 

episódio do “anjo da Rua Conde Lages” é um marco, e é improvável que Lacerda não 

tivesse noção de aquilo era a última provocação, a partir da qual seria impossível recuar. 

Não é difícil acreditar que o fato dessa entrevista ter sido dada no mesmo dia em que 

Lacerda visitara um militar preso por críticas ao governo tenha um peso simbólico que 

não poderia deixar de ser percebido pelo governador. Porém, mais difícil é compreender 

que ganho Lacerda poderia esperar se ligando a um grupo que, assim como ele, se 

opunha a Castelo Branco, mas cujos interesses comuns não poderiam prosseguir a partir 

daí. É certo que a assim chamada “linha dura” compartilhava com Lacerda diversos 

ideais, em torno da configuração da “revolução”. Lacerda era um “companheiro de 

armas” para esse grupo, mas poderia o governador realmente acreditar que essa aliança 

levaria a um apoio a eleições livres, ou mesmo ao apoio ao seu nome como candidato da 

revolução, indicado pela “linha dura” no lugar de um militar? Não temos indícios para 

dar uma resposta conclusiva aqui, mas não nos parece viável. Dessa forma, 

classificamos o apoio de Lacerda à “linha dura” como mais um ato coerente com aquilo 

que defendia, no plano imediato, mas também como mais um erro estratégico no seu 

objetivo de chegar à presidência em algum ponto futuro. 

 Retornando ao governo Castelo Branco: seria verdade que, como insinua 

Roberto Campos, Lacerda seria incapaz de apoiar qualquer governo que não fosse por 

ele conduzido? Considerando sua trajetória política, consideramos que isso é uma meia-
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verdade. Outro famoso artigo de David Nasser, escrito em 1960, durante a campanha ao 

governo da Guanabara, diz que Lacerda “teria dado um belo führer moreno, altivo, 

tronitruante, fustigando os inimigos, destruindo os obstáculos” – e relembramos aqui 

como essa construção do personagem feita por Nasser se alinha aos modelos de 

heroificação propostos por Raoul Girardet, aos quais recorremos no início deste 

trabalho. Porém, prossegue Nasser, “o mérito que há nesse homem é ter vencido a 

própria natureza e se tornado um dos paladinos da democracia; não podendo destruí-

la, amasiou-se com ela”260. 

 Talvez o mais exato não seja, portanto, que ele precise comandar um governo 

para não querer derrubá-lo: o que é preciso é que esse governo se encaixe, pelo menos 

nos pontos essenciais, com o caminho da “verdade”. Muitas vezes, é necessário admitir, 

isso vai dar quase no mesmo, uma vez que basta que qualquer um se afaste alguns 

centímetros da “verdade”, conforme entendida por Lacerda, para ser alvo da sua 

oposição; mas o que defendemos aqui é que os ataques de Lacerda a Castelo Branco 

são, indubitavelmente, mais uma expressão clara do que ele entendia como “a 

revolução”, e do quanto, nesse momento, ele estava totalmente descolado da realidade 

política brasileira. Para Lacerda, a derrubada de Goulart, da anarquia, do comunismo, 

deveria, forçosamente, levar à revolução – o que, devemos admitir, não é muito mais 

diferente, ou menos utópico, do que a visão brizolista do “desfecho”. Se as esquerdas 

apostaram no confronto para chegar ao desfecho e à vitória das forças populares, é 

possível arriscar um paralelo, e dizer que Lacerda apostou no golpe para chegar à 

revolução, que seria, de forma natural, liderada por ele em algum momento, como o seu 

intérprete mais habilitado. Inebriado pelo sucesso do primeiro, acreditou ser hora da 

segunda; porém, não havia, entre os que participaram da derrubada de Goulart, uma 

convicção clara e homogênea sobre o que fazer depois da tomada do poder. 

 Ideologicamente, o grande ponto de atrito entre Lacerda e o governo Castelo 

Branco foi na condução da política econômica. Para Lacerda, a revolução era 

incompatível com a visão tecnocrática abraçada por Castelo Branco, que permitia 

inclusive a participação em posições de liderança de técnicos politicamente não 

comprometidos com a revolução – figura que foi sempre simbolizada por Roberto 

Campos, com seu status de super-ministro. Lacerda subestimava a influência positivista 

no Exército Brasileiro. De acordo com Raymond Aron, a visão positivista “considera 
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que a sociedade moderna está em crise, e encontra  a explicação dos problemas sociais 

na contradição entre uma ordem histórica teológico-militar em via de desaparecer e 

uma ordem social científica-industrial que nasce”261. Pela doutrina positivista, os 

problemas sociais seriam resolvidos pela aplicação de soluções científicas, 

implementadas por um governo capaz de aplicar a ordem necessária para tal – com a 

ordem, vem o progresso, lembremos. 

 Podemos dizer que, para muitos dos militares de alta patente em 1964, ninguém 

estaria melhor capacitado do que eles para comandar a transição da ordem teológico-

militar para a científica-industrial, e que nisso consistiria a “revolução”: afastar do 

cenário as paixões políticas, para dar espaço a soluções técnicas. Afinal, todos vimos ao 

que levou a paixão política: confronto, paralisia, disputas entre posições contraditórias. 

Afastada a “política”, no seu pior sentido, a “técnica”, correta por definição, poderia 

assumir seu lugar. Afastada a disputa pelo voto, as técnicas de “sedução política” que 

capturam a atenção do povo, a minoria esclarecida pode se concentrar em tomar as 

decisões necessárias ao progresso. Infelizmente, não teremos espaço, no escopo deste 

trabalho, para desenvolver mais esse ponto, mas acreditamos que a visão positivista de 

um influente grupo militar levou à tecnocracia do governo Castelo Branco, e a muitos 

dos aspectos que marcariam, para o bem e para o mal, não só esse governo mas todo o 

período que se seguiria. 

 O que gostaríamos de reforçar aqui é o quanto essa visão se choca com a visão 

de Lacerda, de que a revolução deveria ser acompanhada de uma sociedade liberal, 

inclusive no sentido econômico. Vários dos textos que citamos no final do capítulo 

anterior e no início deste levam a essa conclusão: fizemos a revolução para que a 

sociedade fosse livre, lutamos contra o totalitarismo, e o que ganhamos no lugar? Um 

PAEG que, como diz Lacerda, tem trechos exatamente iguais aos dos planos de governo 

soviéticos, uma vez que parte da mesma premissa, de que é possível a intervenção de 

um governo para determinar quantos ovos põe uma galinha por semana (de novo, a 

“ordem” que garantirá a solução técnica que vai levar ao “progresso”). 

Outro fator que afasta cada vez mais Lacerda do centro do palco, e que podemos 

explicar por essa oposição entre ele e os militares na maneira de enxergar a sociedade, é 

a presença de tantos políticos “não-revolucionários” no círculo do governo. Um 

ambiente tecnocrata é o habitat perfeito para políticos que não tenham convicções muito 
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fortes sobre temas sensíveis, ou que ao menos sejam capazes de colocar a solução 

“técnica” acima dessas convicções. Para Lacerda, parecia incompreensível que um 

governo “revolucionário” não afastasse todos aqueles que não demonstrassem fortes 

convicções nos valores da revolução e ao mesmo tempo premiasse quem ainda ontem 

servia a um outro governo, exatamente aquele contra o qual os que comandavam hoje 

haviam se levantado. Porém, se analisarmos o cenário com outros olhos, é fácil entender 

que os maiores inimigos de um governo tecnocrata são aqueles que se opõem à 

“ordem”, ou seja, aqueles que representam uma ameaça ao comando que está levando o 

país no rumo do “progresso”. É mais valioso, nessa hora, um adversário que entende sua 

nova posição e se integra à “ordem”, ainda mais em um ambiente militar, hierarquizado, 

do que um amigo que não aceita o seu lugar na tropa e marcha no sentido que lhe der 

vontade, como era, por exemplo, o caso de Lacerda. 

 Depois de toda essa digressão, e sabendo que muito mais havia por falar, 

voltamos à pergunta que dá título a esta seção: por que Lacerda não chegou à 

presidência da República? E agora sim, arriscamos uma resposta, que esperamos ter 

uma dose de ironia amarga e mordaz o suficiente para ser aprovada até por Hélio 

Fernandes: porque isso não interessava a ninguém. 

 Como vimos, era improvável que Lacerda vencesse Juscelino em uma eleição 

“pacificada”, com UDN de um lado, e PTB/PSD do outro. Um Lacerda candidato, até 

abril de 1964, interessava principalmente aos que tinham medo da ameaça comunista. 

“Só Lacerda em 65 vai impedir o comunismo em 66” - diziam aqueles cartazes em 

apoio ao governador. Deposto Goulart, cassados os comunistas, afastada essa ameaça… 

para que Lacerda? Os militares já haviam feito o serviço para o qual ele seria 

necessário. É sintomático o fato de que, nos quatro anos que se seguiram ao golpe, 

muitos dos lacerdistas mais apaixonados deixaram de o apoiar, decepcionados com as 

críticas a Castelo Branco, e principalmente com a Frente Ampla, com o aceno ao 

“ladrão” Juscelino e ao “comunista” Goulart. Da mesma forma, Lacerda foi, a pouco e 

pouco, perdendo sua capacidade de sustentação não apenas popular, mas entre as forças 

produtivas do país. Se apoiar, inclusive financeiramente, o Lacerda pré-64 era 

fundamental para deter o avanço comunista, agora era totalmente contraprodutivo 

apoiar um “incendiário” que voltava suas baterias para um sistema que atendia aos 

interesses dessas forças. Lacerda, que dizia, acertadamente, que Castelo Branco não 

teria coragem para cassá-lo em 1966, foi mesmo cassado e preso em 1968, sem que isso 

levantasse multidões em sua defesa. 



134 
 

 Um Lacerda presidente não interessava à classe política. Seu período à frente do 

governo da Guanabara já havia sido claro o suficiente quanto ao seu estilo de governar: 

centralizador, desprezando as articulações políticas, totalmente avesso a qualquer 

tratativa de compartilhar poderes ou trocar favores. Inclusive dentro da própria UDN, 

lembremos: ter um Lacerda na presidência não significaria para a UDN estar no poder. 

A adesão aos militares abriria muito mais portas nesse sentido. E podemos verificar essa 

contradição udenista no comportamento dos membros do partido, nomeadamente entre 

os parlamentares, tanto no período 1964-1965, dividida entre a sustentação ao governo 

Castelo Branco (incluindo o apoio à prorrogação do seu mandato, e a promoção da 

candidatura de Lacerda, muito mais popular entre as bases do partido do que entre os 

políticos propriamente ditos), quanto após o AI-2, com a adesão praticamente unânime 

dos udenistas, principalmente os mais maleáveis membros da Bossa Nova e chapa-

brancas, à ARENA. 

 Um Lacerda presidente não interessaria aos militares. Lacerda criticava muito a 

presença de integrantes da “antiga ordem” no círculo do poder, sem perceber que, para 

os novos governantes, também ele era um “resíduo da ordem antiga”, que precisava ser 

afastado para dar lugar à nova. Carlos Lacerda era, na essência, um fenômeno 

carismático: como vimos no primeiro capítulo, ele foi, dentre os políticos surgidos após 

a II Guerra, aquele que melhor conseguiu unir talentos carismáticos naturais à 

habilidade no uso dos meios de comunicação. O capital político de Lacerda era 

sustentado, principalmente, pelo apoio popular, e não pela articulação dentro da classe 

política. Registramos anteriormente, ao analisarmos as relações entre executivo e 

legislativo na Guanabara, que mesmo aquele círculo mais próximo de udenistas-

lacerdistas na Aleg era movido muito mais por uma fidelidade a qualquer preço, por 

uma confiança carismática no líder (relembremos, mais uma vez, o depoimento de Raul 

Brunini), do que por mecanismos de trocas políticas. Lacerda era um líder, que arrastava 

seguidores, e jamais um político capaz de negociar apoios. 

 Porém, depois de 1964, ele foi, paulatinamente, perdendo sua magia. Retomando 

seu próprio comentário amargo na Autocrítica: “a gente escreve e diz, as pessoas até 

aplaudem, depois se vê que não acreditavam no que se disse – e quem sabe foi por isto 

que aplaudiram?”. Sem ter mais contra quem lutar, enfrentando o que muitas vezes 

pareciam ser moinhos de vento representados em Campos e Castelo Branco, Lacerda foi 

se tornando cansativo aos que o seguiam. Perdendo o apoio dos udenistas, que 

deixavam de ver nele, apesar de tudo que os desagradava, a única opção minimamente 
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viável de chegar ao poder, perdendo o apoio popular mais radical, que não via mais nele 

o instrumento de luta contra os comunistas e subversivos, perdendo o apoio dos 

militares, que não aprovavam seu espírito mais independente e incapaz de uma adesão 

completa à nova ordem, perdendo o apoio das forças econômicas, cada vez mais 

confortáveis na nova ordem, o discurso lacerdista foi se esmaecendo. Apoiando a “linha 

dura” militar, em oposição a Castelo, acabou por emprestar sua força para legitimar uma 

ala que, apesar de mais próxima de suas posições políticas daquele momento, iria 

forçosamente levar o cenário para o caminho que menos lhe interessava: a implantação 

de uma ditadura pretensamente em nome da revolução. 

 Carlos Castello Branco observa, na sua coluna no Jornal do Brasil do dia 

seguinte à promulgação do AI-2, que: 

 

O que pregavam os Governadores de Minas e da Guanabara foi feito 

em grande parte pelo Ato Institucional nº 2. Ambos acusavam o 

Governo de não querer assumir a responsabilidade na prática de atos 

revolucionários. Essa responsabilidade foi assumida. Ambos alegavam 

que os corruptos e subversivos, à sombra de uma política de 

contemporização, estavam voltando. Contra as duas classes foram 

ditadas as medidas de contenção exigidas pelos grupos mais radicais. 

O Sr. Magalhães Pinto pregava a extinção dos Partidos, como medida 

inerente ao processo revolucionário. Os Partidos foram extintos. E, 

finalmente, o Sr. Carlos Lacerda notabilizou-se em certa época de sua 

vida pela pregação de um regime de emergência de prazo limitado. 

Estamos nele. Os governadores que se opunham ao Governo federal 

estão assim desmotivados para prosseguirem na sua campanha contra 

o Presidente da República. Pelo menos até que encontrem, no estado 

atual das coisas, novos motivos de inconformismo262. 

 

 A última volta da corrente estava apertada: permitidas as eleições diretas, 

derrotados os candidatos “da Revolução”, se aproveitando dos erros estratégicos dos 

governadores derrotados, estava demonstrada a impossibilidade de se seguir, por ora, a 

via democrática; o caminho estava preparado para que se levasse o regime a um novo 

nível, que consolidava a “unidade na desunião” militar. “Um vereador de subúrbio não 

tomaria aquelas atitudes”. 

 Em termos efetivamente políticos, a Frente Ampla foi o canto de cisne de 

Lacerda: uma tentativa de retornar à antiga ordem, com todos os seus defeitos, para 

evitar o que ele já percebia que estava a caminho. Mas já era tarde demais para isso, e o 

único efeito prático, em termos de imagem, da Frente Ampla foi retirar os últimos 

pilares dos quais ele ainda dispunha, sem trazer-lhe nenhum novo apoio. Sem o apoio 
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dos políticos, adaptados ao novo sistema, incômodo aos militares, que viam nele a 

última ameaça séria ao regime, sobrava a Lacerda até então o apoio popular, ainda forte 

o bastante para evitar sua saída de cena. Porém, pesquisas realizadas em outubro de 

1967 mostram que o apoio a Lacerda, na Guanabara, caiu quase pela metade depois da 

Frente Ampla (de 46% de intenções de voto em outubro de 1966 para 29% um ano 

depois, ficando os outros nomes mais ou menos no mesmo patamar). O encontro de 

Goulart com Lacerda foi reprovado por mais de 70% dos cariocas, de acordo com as 

mesmas pesquisas.263. Outra pesquisa do IBOPE, realizada já em maio de 1968 nas 

principais capitais brasileiras, mostrava que apenas 2% da população considerava o 

governo Costa e Silva corrupto, contra 11% que pensavam assim de Castelo Branco, 

23% de Juscelino e 41% de Goulart. Ao mesmo tempo, 80% dos brasileiros aprovavam 

ou eram indiferentes ao governo federal, e mais ou menos a mesma proporção apoiava 

ou era indiferente ao sistema bi-partidário. Apenas 19% declaravam sentir falta do 

sistema partidário anterior a 1964, mais ou menos a mesma proporção de respondentes 

que considerava o governo Costa e Silva ruim ou péssimo264. 

Cada vez mais, a chama lacerdista se apagava. Cada vez mais, era ele um 

resíduo de uma ordem antiga, o último significante deles que ainda não havia sido 

removido. De acordo com a mitologia grega, Cronos, após matar seu pai e assumir o 

trono dos deuses, passou a devorar todos os seus filhos, temeroso de que um deles o 

destronasse. E assim chegamos, finalmente, a 1968, ao dia 13 de dezembro, ao AI-5, ao 

fechamento do regime, à cassação e prisão de Lacerda, sem que quase nenhum de seus 

antigos apoiantes se manifestasse em sua defesa. 

Caídos os reis de espadas, Goulart e Brizola, caídos os reis de ouros, Juscelino, 

Jânio e Ademar, caía também o rei de paus, a última carta de um antigo baralho. Como 

estava na profecia (a de David Nasser), nenhum dos antigos reis escaparia de ser 

devorado pelos novos. A partir de agora, o jogo tinha ases de quatro estrelas, manilhas 

com diversas divisas, valetes e damas que rodeavam o poder, mas que só mandavam na 

mesa quando não havia cartas mais poderosas por perto – e muitos, muitos dois de paus. 

E, chegando a esse ponto, vamos parar essa história, como havíamos adiantado. 

Porém, sobre a prisão de Lacerda, apesar de já estar além do escopo ao qual nos 

propusemos neste trabalho, gostaríamos de citar um episódio, que fica a título de 

epílogo. Preso, o ex-governador partiu para uma greve de fome em protesto contra o 
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137 
 

regime, e ouviu do irmão Maurício que seu comportamento estava sendo um sacrifício 

inútil: “os jornais não estão noticiando nada disso, está um sol maravilhoso e está todo 

mundo na praia. (...) Você quer fazer Shakespeare na terra da Dercy Gonçalves”265. 

São duas frases que, de uma certa maneira, ajudam a explicar porque Carlos Lacerda 

não chegou à presidência da República. 

 

  

                                                           
265 LACERDA: 1978, p. 373. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percorrido todo este trajeto, é hora de retornarmos ao ponto de partida, e buscar 

sintetizar algumas das coisas que aprendemos no percurso. Consideramos ter ajudado a 

demonstrar o quanto foi importante o mandato como governador da Guanabara na 

construção de uma “imagem presidencial” para Carlos Lacerda, bem como continuamos 

defendendo a hipótese de que a ruptura institucional ocorrida em 1964 marca o apogeu 

e, consequentemente, o início da queda dessa mesma imagem. 

Como vimos, principalmente no capítulo 2, é um ponto quase unânime no 

discurso dos atores dessa época a defesa da democracia, ou daquilo que cada um 

entendia como tal. Os que buscavam uma solução dentro do quadro institucional vigente 

defendiam a “manutenção da democracia”. Os grupos radicais da esquerda defendiam 

uma revolução que levasse à “verdadeira democracia popular”. Já aqueles que 

defendiam uma intervenção militar o faziam em nome da “defesa da democracia contra 

a ameaça comunista”. Lacerda, e outros que acreditavam na “revolução”, acabavam por 

reproduzir, com sinal invertido, os grupos mais à esquerda, quando defendiam que só a 

revolução poderia trazer a “verdadeira democracia”, livre da manipulação da vontade 

popular pelas oligarquias. 

A visão da democracia como um “valor universal”, praticamente hegemônica nos 

dias de hoje, faz com que quase todos os grupos políticos adotem o termo como uma 

das partes de um conceito antitético, na definição de Koselleck266, sendo o outro termo 

do par aquilo que o seu adversário pretensamente faz ou defende. Assim, a democracia 

pode se opor à “burguesia”, ao “comunismo”, ao “golpe”, ao “fascismo”, às 

“oligarquias”, à “ordem antiga” ou a quem quer que se eleja como adversário 

discursivo. 

Dessa forma, definir democracia já equivale, mesmo sem querermos, a uma 

tomada de posição nessa disputa semântica. Ficamos aqui com a definição enunciada 

por Fernando Henrique Cardoso, “democracia é o reconhecimento da legitimidade do 

conflito, a busca da negociação e a procura de acordo, sempre provisório, em função 

da correlação de forças”267, e complementamos essa definição com a de Adam 

Przeworski, que diz ser a democracia um “sistema de resolução de conflitos em que os 

resultados dependem do que seus participantes fazem, mas nenhuma força tem 
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condições de controlar sozinha seus acontecimentos”268. Se aceitarmos essas definições 

como válidas, podemos assumir que o processo democrático é caracterizado pela 

incerteza dos resultados e pela cooperação entre os participantes, e se pauta na 

superação temporária de conflitos, por meio da construção de acordos, na sua aceitação, 

ainda que provisória, e na busca de mudar a correlação de forças na sociedade, para que 

se reabra a negociação de novos acordos, dentro das regras estabelecidas, geralmente a 

partir dos resultados de um novo processo eleitoral269. 

 A democracia, compreendida dessa forma, rejeita a construção de hegemonias 

ou consensos definitivos, e pressupõe a alternância de forças. Isso leva a muitas 

contradições, algumas das quais vimos durante esse trabalho. A idéia da “democracia 

popular” das esquerdas esbarra na oposição entre “povo” e “anti-povo”, considerando 

democracia apenas aquela que atende aos interesses do “povo”, que só são 

compreendidos através da vontade de seus intérpretes autorizados, que seriam os grupos 

de esquerda, “defensores do povo”. Qualquer concessão feita a outros grupos é vista 

como um atraso nesse processo de construção “da democracia”. Por outro lado, se 

aceitarmos a visão tecnocrata levada ao extremo, teremos que concluir que só existe um 

caminho “certo”, e a consequência lógica é que o debate democrático, que leva ao 

conflito, só irá servir para atrasar o progresso da sociedade no rumo correto. Finalmente, 

chegando ao ponto de vista que mais nos interessa aqui, uma “revolução”, por 

necessariamente ser um caminho rumo a um destino previamente definido, também será 

incompatível com essa visão da democracia, e essa é uma das contradições que permeia 

(ou confunde...) qualquer análise a respeito do posicionamento de Lacerda: ao mesmo 

tempo em que prega uma revolução, ao mesmo tempo em que constrói a fama de 

“golpista” e “derrubador de presidentes”, faz isso em nome da democracia e da 

liberdade. As contradições lacerdistas o levam a encenar uma representação do Dr. 

Jekyll e Mr. Hide criados por Robert Louis Stevenson: ao seu impulso inconsciente de 

encarnar um líder revolucionário, se contrapõe seu esforço em domar essa natureza e ser 

um paladino da democracia, nas palavras de David Nasser. 

 Para alguns autores, essa contradição é inerente à própria UDN: herdeira de uma 

tradição liberal, anterior ao Estado Novo, mas por vezes defensora de soluções não 
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democráticas para implantação desse liberalismo. Um liberalismo “entre o espírito e a 

espada”, para tomar emprestado o título da tese de doutorado de Jorge Chaloub270. Para 

Wanderley Guilherme dos Santos, “desde que faltava legitimidade ao sistema, era 

perfeitamente correto, e dentro da mais pura tradição liberal, tentar derrubá-lo 

adotando inclusive meios violentos, se necessário fosse”271. Jorge Chaloub destaca 

ainda, falando sobre as reações de Lacerda, que “ante a corrupção presente em todas as 

instituições políticas, só cabia à oposição o não reconhecimento da legitimidade do 

sistema”272. A função das elites políticas, dessa forma, seria conduzir o povo, até que 

este se tornasse capaz de escolher seu destino de forma livre, o que só aconteceria 

depois da eliminação de tudo o que estava errado no sistema. Essa visão ajuda a explicar 

o posicionamento udenista, e particularmente entre os lacerdistas, quanto à 

desvalorização dos resultados eleitorais como legitimadores únicos e suficientes da 

manifestação do interesse comum da sociedade. 

Porém, a UDN é tudo menos um partido “homogêneo”. Abordamos anteriormente 

neste trabalho algumas das classificações dadas às correntes internas da UDN, mas 

gostaríamos de voltar aqui ao trecho de Jorge Chaloub que já citamos no Capítulo 1, e 

que estabelece duas visões que se chocam entre os udenistas, a visão do “consenso” e a 

do “conflito”:  

 

Haveria, deste modo, um udenismo que chamarei de pedagógico, o 

qual julga negativamente o conflito e atribui às elites o papel de, 

sobranceiramente, mediá-lo. Seu maior expoente é Afonso Arinos de 

Melo Franco. Outro estilo udenista, o conflitivo, insere as elites no 

enfrentamento político, toma o confronto com o inimigo como 

essência do embate político.  Carlos Lacerda se destaca como seu 

principal representante273. 
 

Ambas as visões concordavam quanto ao papel das elites na condução do 

processo “verdadeiramente democrático”, visão essa decorrente do eterno conflito 

referente à “tensão entre número e razão”274, para recorrermos aos comentários de 

                                                           
270 CHALOUB: 2015. 
271 Apud CHALOUB: 2013, p. 298. 
272 CHALOUB: 2013, p. 302. 
273 CHALOUB: 2013, p. 295-6. 
274 “O fato é que até sua efetiva universalização, o instituto do sufrágio foi tão duramente 

combatido quanto entusiasticamente advogado. E no curso de seu processo de universalização, o direito 
de votar começou a revelar a gravidade das tensões a ele associadas, especialmente a tensão entre 
“número e razão”, a qual colocava em questão a aptidão do indivíduo para tornar-se cidadão. As 
diferentes reformas eleitorais, as idas e vindas no tortuoso processo de ampliação do direito ao sufrágio, 
a questão da competência e da responsabilidade dos eleitores, os debates sobre os atributos de 
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Pierre Rosanvallon sobre a caminhada rumo ao sufrágio universal275. Para uma visão 

elitista da democracia, a vontade popular, compreendida como aquela manifestada pelo 

voto, não necessariamente representará o atendimento dos interesses da sociedade como 

um todo, devendo ser, de alguma forma, mediada por uma elite política, instruída e 

preparada para tal. “A quantidade precisa, nesse sentido, passar pelo crivo da qualidade 

para que haja uma real democracia”276. 

Pelo trecho que citamos, chegamos à conclusão de que o grupo udenista 

denominado de “bacharéis” acreditava no papel da elite como mediadora de conflitos e 

educadora das massas, ajudando o povo a ir na direção correta, porém pronta a atuar na 

correção dos rumos populares, quando estes fossem contrários ao interesse maior da 

sociedade. Por outro lado, a UDN “lacerdista”, partindo dos mesmos princípios, 

assumia um papel mais combativo, tirando a elite política do seu papel de “poder 

moderador” e levando-a para a arena, estabelecendo os inimigos contra quem deveria 

lutar e liderando esse conflito. De acordo com Chaloub, na visão dos bacharéis: 

 

A construção da ordem não passa, nessa perspectiva, pelo dissenso de 

interesses de indivíduos ou facções, mas pela composição harmônica 

das vontades, em perspectiva liberal que recusa qualquer tipo de 

conflito, exceto quando vê ameaçada a ordem que busca instaurar. Há, 

por esse olhar, um interesse nacional a ser construído e mediado, 

através da ponderação e da habilidade política das elites. O dissenso 

não produz boa ordem, mas age contra o bem comum277. 

 

Dessa forma, as diferentes correntes da UDN, concordando na visão elitista da 

democracia, enxergam de maneiras opostas a busca do conflito: enquanto, para um dos 

grupos, o conflito é algo a ser evitado, exceto quando a ordem é ameaçada por fatores 

externos, para outro, é algo valorizado, parte indissociável da sua estratégia política. 

Consideramos que essa distinção é fundamental para tentar explicar, pelo menos em 

parte, os fatores que levam ao crescimento e à queda das possibilidades de Lacerda 

chegar à presidência, bem como a difícil relação dele com o seu próprio partido. 

Gostaríamos de destacar aqui uma outra contradição: é comum a identificação de 

Lacerda com o “conservadorismo”, destacando suas bases eleitorais e discursivas, suas 

ligações à Igreja, seu forte discurso moralista e anticomunista, entre outros fatores. 

                                                                                                                                                                          
educação, renda, idade e sexo tidos como necessários para o cidadão ser considerado independente e 
apto ao exercício da escolha de representantes, tudo isso gravitou em torno da tensão entre “número e 
razão”.” (SILVA: 2009, p. 9-10.) 

275 ROSANVALLON: 1992.  
276 CHALOUB: 2015, p. 57. 
277 CHALOUB: 2015, p. 57. 
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Porém, será mesmo verdade que Lacerda pode ser considerado um “conservador”? Mais 

uma vez, depende da definição que dermos ao termo. Recorremos aqui à original 

analogia enunciada pelo Marquês de Halifax, político inglês do século XVII, e 

recuperada por Michael Oakeshott para definir a visão conservadora: o Estado deveria 

ser visto como um navio que não saía de nenhum porto, nem deveria chegar a lugar 

nenhum, e o trabalho era mantê-lo equilibrado em um mar instável e imprevisível. O 

estadista conservador seria, portanto, o comandante responsável por tomar as decisões 

necessárias para manter o barco navegando para o progresso, na direção em que o 

recebeu, sem permitir sobressaltos que possam desviar sua rota, ou, pior ainda, afundá-

lo278. Outra definição semelhante, e provavelmente com a mesma inspiração em 

comum, é a dada por Edmund Burke, que define a si próprio como alguém que “quando 

a estabilidade do navio no qual navega possa estar em perigo por um excesso de peso 

em um dos seus lados, dispõe-se a transferir o pequeno peso de suas razões para aquele 

lado que pode preservar seu equilíbrio”279. 

Aceitando como válidas essas definições, podemos dizer que uma das marcas da 

visão conservadora é a da busca do equilíbrio, do desejo de manter o barco no rumo, 

sempre andando em frente, mas sem mudanças bruscas de direção, que possam ameaçar 

esse mesmo equilíbrio. Essa visão dificilmente é compatível com aquela revolucionária, 

que sempre tem em mente um destino determinado, ainda que não o consiga definir 

claramente aos que não compartilham da sua visão, e que deseja conduzir o barco para 

esse destino. Como explicar um líder “conservador” que age motivado por uma visão 

“revolucionária”? Aqueles que o seguem por um motivo, tenderão a se afastar quanto 

mais se acentuar o outro. Prosseguindo nessa analogia, se no governo João Goulart, um 

pensamento conservador sentiria necessidade de um timoneiro forte, capaz de segurar o 

barco para o lado oposto daquele para o qual forças poderosas o puxavam, uma vez que 

as águas se acalmaram, o que se precisa é de um timoneiro que não cause novos 

sobressaltos. Recorrendo novamente ao texto de Jorge Chaloub, ressaltamos que “a 

assunção de um discurso revolucionário, de radical mudança da ordem, também era 

incompatível com o gosto das elites nacionais pelas mudanças brancas, únicas capazes 

de manter as massas a uma distância segura”280. 

                                                           
278 OAKESHOTT: 2016. 
279 BURKE: 2014, p. 255. 
280 CHALOUB: 2013, p. 298. 
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O mesmo Chaloub, em sua tese de doutorado, propõe uma distinção entre os 

liberalismos udenistas, classificando-os como “liberalismo conservador”, que seria 

aquele que “encontra seus objetivos na reconstrução de uma tradição nacional 

imaginada, que foi violada pela emergência de lideranças pouco afeitas aos seus 

valores, mas pode ser retomada pela ação virtuosa de elites” e “liberalismo 

modernizante”, que “possui ares menos aristocráticos e humanistas que a primeira 

corrente e encara com maior fervor a tarefa de modernização da sociedade”281. O 

lacerdismo, por sua vez, se afasta de ambos os grupos, embora seja mais próximo dos 

modernizantes do que dos conservadores. Segundo Chaloub: 

 

Muito distante dos bacharéis liberal-conservadores, ele se aproxima 

um pouco mais dos liberal-modernizantes, mas ainda guarda ampla 

distância destes, seja porque, distintamente de Lacerda, figuras como 

Bilac e Baleeiro conferem muito maior valor às tradições políticas 

brasileiras, ou em razão do forte antijuridicismo do político carioca, 

que o leva a abraçar com maior facilidade soluções distantes da 

institucionalidade vigente. (...) Irrompendo e transformando o mundo 

que então se delineava, o carisma do futuro Governador da Guanabara 

não conseguiu se rotinizar, em que pese a ampla influência de Lacerda 

nas instituições civis e militares de então282. 

 

 

Outro fator que deve ser levado em conta em qualquer análise da personalidade 

política de Lacerda, e que não nos caberá aprofundar neste momento, é o passado 

comunista do político. Até que ponto a carga “revolucionária” que ele carrega desde a 

juventude o condiciona a ter certas reações na sua carreira futura, por mais que esteja do 

outro lado da barricada? Recorremos uma vez mais à tese de Jorge Chaloub, onde este 

considera que um dos eixos centrais do debate antropológico sobre o fenômeno da 

“conversão” “é a convivência no convertido entre os dois sistemas de valores, ou seja, 

como ou o quanto do sistema aparentemente abandonado permanece na nova ordem de 

valores a qual se aderiu”283. 

Correndo o risco do anacronismo, gostaríamos de citar as três leis propostas por 

Cid Pacheco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos pioneiros 

do marketing eleitoral no Brasil, para explicar o posicionamento do eleitor durante uma 

campanha: a lei da indiferença, a lei da procrastinação e a lei das efemeridades284. 

Apesar de não estarmos tratando de uma campanha específica, e sim de um período de 

                                                           
281 CHALOUB: 2015, p. 33. 
282 CHALOUB: 2015, p. 34. 
283 CHALOUB: 2015, p. 104. 
284 GRANDI, MARINS & FALCÃO: 1992, p. 48-54. 
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construção de imagem, nos interessa aqui, especialmente, destacar algumas partes da 

definição dessa terceira lei:  

As idéias e aspirações da sociedade obedecem a um ciclo de vida 

determinado. Nascem, crescem, atingem seu apogeu, desgastam-se e 

afinal, desaparecem. Esses ciclos podem ter uma duração curta, de 

meses ou mesmo de anos. (...) Os ciclos se sobrepõem uns aos outros, 

porém, enquanto um está nascendo, outros estão em vias de 

desaparecer. Apenas um está no seu auge, encontrando ressonância na 

sociedade como um todo. (...) Pegar uma idéia no apogeu significa 

dividi-la com outros, sob o risco de, muitas vezes, parecer oportunista. 

Pior destino aguarda os candidatos que pegam carona no ciclo em seu 

momento descendente. Geralmente chegam à eleição obsoletos, sem 

despertar o menor interesse no indiferente285. 

 

Dentro de um cenário democrático, onde é necessário conquistar a maioria dos 

votos populares para se ganhar uma eleição, é fundamental que o candidato encarne o 

personagem que, conscientemente ou não, a maior parte do povo espera que seja eleito. 

Para isso, é necessário que o ator-político seja compatível com esse personagem, uma 

vez que raras vezes um candidato consegue ser convincente tentando “cavalgar” uma 

onda contraditória com seu posicionamento pregresso: “se em determinado momento a 

sociedade não estiver disposta a aceitar o perfil do candidato, definido por sua história, 

não há nada a fazer – a derrota é certa”286. 

Entre 1961 e 1964, o ciclo político estimulava o potencial de um candidato de 

conflito como Lacerda. Quanto maior a polarização, maior o potencial de candidatos 

que encarnem os pólos. Sua imagem combativa e seu posicionamento como 

comandante da luta contra a “ameaça comunista” faziam dele um ator à medida do 

personagem esperado por uma determinada parcela da sociedade. Após abril de 1964, 

entendemos que houve uma mudança no ciclo: o confronto estava resolvido, com a 

vitória de um dos lados. Já havia um governo instituído para combater a “ameaça 

comunista”, e esse ponto não despertava mais as paixões do eleitorado. A “revolução”, 

concretizada na derrubada de Goulart, na cassação dos “subversivos” e no governo de 

Castelo Branco já era suficiente para esse eleitor coletivo – a “revolução” lacerdista, 

indefinida, da qual a derrubada de Goulart era apenas o primeiro passo, e para a qual o 

governo Castelo Branco era “uma transição”... bem, essa não arrastava multidões. 

Carlos Lacerda não era, para boa parte de seus apoiantes, tanto no sentido eleitoral 

quanto no financeiro, o líder de uma revolução, como acreditava, e sim o símbolo da 

resistência contra as ameaças ao “equilíbrio” da sociedade. Ao se voltar contra os 

                                                           
285 GRANDI, MARINS & FALCÃO: 1992, p. 52-54. 
286 GRANDI, MARINS & FALCÃO: 1992, p. 59. 



145 
 

militares que ajudara a colocar no poder, ao se aliar aos antigos inimigos na Frente 

Ampla, pouco a pouco ele foi perdendo esses pilares de apoio, como vimos no decorrer 

deste trabalho. Retornamos aqui ao trecho da Autocrítica, publicada em 1966: “a gente 

escreve e diz, as pessoas até aplaudem, depois se vê que não acreditavam no que se disse – e 

quem sabe foi por isto que aplaudiram?”287. 

Como concluímos ao final do capítulo 3, Carlos Lacerda não poderia ter sido 

presidente da República, depois de 1964, não importa quais fossem suas atitudes. Mas 

poderia ter salvaguardado sua carreira política, apoiando os governos militares, e 

preservando intacto seu capital e prestígio acumulados nos anos anteriores. Porém, 

retornando à discussão que abrimos no capítulo 1, das duas éticas do político propostas 

por Max Weber, Lacerda tinha tanto da ética da convicção quanto lhe faltava da ética da 

responsabilidade. 

Prisioneiro de sua própria ideologia, não lhe seria possível uma concessão aos 

seus princípios, em nome não apenas da manutenção de seu lugar na sociedade política, 

mas principalmente para continuar atuando, dentro das limitações da época, na defesa 

daquilo que acreditasse ser correto. Mais do que a ambição desmedida pelo poder, 

acreditamos que o que move o político Carlos Lacerda é a defesa intransigente daquilo 

que, a seu ver, representa a “verdade”. Dessa forma, e sendo coerente a tudo que viveu 

antes disso, mais uma vez Lacerda opta pelo confronto. E o confronto, quando perdido, 

tem seus preços, tanto maiores quanto mais autoritário é o poder que se confronta. As 

revoluções têm desses riscos: a guilhotina começa alcançando os inimigos do povo, e 

termina cortando a cabeça de qualquer um que seja visto como inimigo da revolução. 

Para finalizar, gostaríamos de destacar a produção literária de Carlos Lacerda após 

1964. Nos primeiros anos após o golpe, os livros de Lacerda são, fundamentalmente, 

peças no tabuleiro do confronto político: “Palavras e Ação”, “Brasil entre a verdade a 

mentira”, “Crítica e Autocrítica”, todos eles, reunindo pronunciamentos, entrevistas, 

artigos, servem como um manifesto político de um Carlos Lacerda ainda apostando em 

fazer ouvir sua voz, ainda sonhando em chegar ao cargo que almejou durante toda a sua 

vida. Depois de 1968, vemos um Lacerda ostensivamente afastado da política, tratando 

de temas mais leves, mas que, nas entrelinhas, ainda nos permitem uma interpretação 

sobre os fatos que vão ocorrendo no país. Sua atuação como editor, a partir da fundação 

da Nova Fronteira, permite também algumas hipóteses quanto à seleção de livros para 

publicação e tradução. Finalmente, chegamos aos últimos anos de Lacerda, onde é 

                                                           
287 LACERDA: 1967, p. 23. 
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visível uma arrumação do próprio passado. “Depoimento” é um exemplo claro de 

estabelecimento e cristalização de memória, e sua leitura nos abre diversas linhas de 

análise sobre a versão estabelecida por Lacerda, em contraste com a visão de outros 

participantes dos mesmos fatos, ou mesmo em contraponto ao Lacerda de anos 

anteriores. “A casa do meu avô”, não sendo uma autobiografia clássica, é um acerto de 

contas de Lacerda não apenas com seu passado político, mas com a sua meninice, sua 

juventude, e com o sentido de tudo que vivera desde então. Contraditório até o fim, é 

difícil estabelecer qual é o Lacerda dos últimos anos de vida: o Lacerda de 1975, que 

publica “A casa do meu avô”, parece oscilar entre a amargura de não ter chegado onde 

pensava estar predestinado a chegar, e a satisfação de ter vivido tudo que viveu desde 

que era menino, na fazenda do avô Sebastião; já o Lacerda de 1977, no “Depoimento”, 

reconstrói o passado, e parece em certos momentos piscar o olho à idéia de um futuro, a 

partir do ano seguinte, quando recuperaria seus direitos políticos, cassados dez anos 

antes. O que ambos os livros parecem ter em comum é a sensação de acerto de contas 

com o passado, familiar e político. Mas, se “A casa do meu avô” parece representar um 

olhar para o passado, a partir de um referencial presente realista, consciente das 

limitações que o futuro apresenta, “Depoimento” mira a construção do futuro, imediato 

e póstumo, a partir da recontagem e reconstrução das memórias do passado. 

No que diz respeito a análises que abordem esse processo da (re)construção de 

memória produzida por Lacerda após 1964, destacamos aqui o trabalho de Isabel Auler, 

“Evocações de um passado presente”288, que tem como foco principal “Rosas e pedras 

do meu caminho”, um ensaio de autobiografia publicado em capítulos na revista 

Manchete, em 1967, e que o autor pretendia ampliar para lançar em livro, o que só foi 

feito após sua morte, reunindo os textos de Manchete e os inéditos encontrados nos 

arquivos de Lacerda289. De qualquer forma, consideramos que ainda há, no período 

subsequente a esse, temas que permanecem aguardando estudos mais aprofundados. 

Para finalizar este já longo trajeto, recorremos a um trecho de “A casa do meu 

avô”: 

 

Da raça de Ícaro dificilmente sobra alguém. Sempre chega a hora em 

que as asas que pretensiosamente nos damos derretem-se ao sol. E 

caímos, de qualquer altura. Recentemente publicou-se um livro que 

analisa, ampliado e explicado cada pormenor, o pequeno quadro de 

Brueghel que está no museu de Bruxelas. A queda de Ícaro. Esse 

                                                           
288 AULER: 2012. 
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quadro por si só vale a viagem à Bélgica. O mais extraordinário ali, a 

par da pintura, é que Ícaro cai no mar, mas nada se perturba, em redor. 

Do homem que partiu à conquista do espaço, do bicho da terra 

fascinado pela amplidão, vê-se ainda uma perna. Afora essa perna 

patética que sobrou da sua derrota, a superfície das águas permanece 

inalterada. (...) O céu não dá mostras de cólera nem de indulgência – o 

céu a que Ícaro pretendeu alçar-se não conhece o perdão. Nada, nada 

se altera. A intolerável pretensão, o desafio à mediocridade e ao 

conformismo, que merecem castigo tamanho, recebem o merecido. A 

vingança das potestades que ele desafiou está consumada. A queda de 

Ícaro é a seca advertência a toda rebeldia, a imposição do 

conformismo. A consagração da mediocridade como a regra de bem 

viver. Tudo em redor vai bem. Ícaro já desapareceu nas águas290. 

  

                                                           
290 LACERDA: 2005, p. 183-4. 
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