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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese trata um pouco da vida e da obra de Paulo Schilling, militante e intelectual que 

teve uma vida inteira dedicada à política. Schilling teve grande participação nos 

acontecimentos políticos dos anos 1960, considerados por ele como o período mais rico 

da política brasileira. Como assessor do setor agrário do governo de Leonel Brizola no 

Rio Grande do Sul, idealizou o Master, projeto pioneiro na luta pela reforma agrária que 

formaria as bases do MST, anos mais tarde. Depois, no exílio, cumpriu importante papel 

ao denunciar em seus livros e colunas as atrocidades do regime militar brasileiro e o 

comportamento subimperialista do Brasil nos países vizinhos e até de outros continentes.  

 Na volta ao país, surpreende ao escolher o PT para militar, partido que se formava 

negando e criticando as bases do trabalhismo brasileiro. Caparaó, movimento armado de 

luta contra a ditadura, havia produzido um racha entre ele e Brizola, que permaneceram 

brigados até o fim da vida. O afastamento, no entanto, foi mais pessoal que político, pois 

Schilling permaneceu reconhecendo na atuação de Brizola dos anos 1960 as bases do que 

seria o nacionalismo revolucionário, ideologia a que boa parte dos seus livros se dedica.  

 Fazendo jus a todo seu esforço, essa tese acabou se dedicando à formação do 

nacionalismo revolucionário, ideologia que nasceu das ambiguidades de Vargas, mas que 

só tomou sua radicalidade na militância de Brizola. Schilling entendia que, em um país 

subdesenvolvido, no qual a subserviência intelectual e política nada mais seria que a 

manifestação cultural da exploração das grandes potências sobre nós, as ideologias 

deveriam se apresentar de maneira simples, inteligíveis ao povo e, sobretudo, adaptadas 

à realidade nacional. Assim nasce o nacionalismo revolucionário, nos ditames da ação, 

com imagens simples e na linguagem direta de Brizola, mas com conteúdo complexo e 

fundamental. O cerne do brizolismo em toda a sua história está nas chamadas perdas 

internacionais – ideia-força que estrutura também a escrita de Schilling. Elas são a forma 

como se traduziu no léxico brizolista o saqueio histórico das grandes potências sobre nós, 

da colônia à república. 

 Assim, mesmo depois de rompido com Brizola, sua escrita e militância 

permaneceram pautadas na denúncia do imperialismo e suas adaptações no tempo, tendo 

no nacionalismo a principal arma de luta contra a espoliação estrangeira. Na volta à 

democracia, o Brasil lidou muito mal com seu passado, dilacerando algumas das suas 

raízes e conquistas trazidas de longe. Tudo se apresentava tendo como premissa a 
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novidade; os partidos nasciam maldizendo os anos 1960, a velha esquerda e as bandeiras 

de sua luta, perdendo de vista a própria história. Nisso foram postos de lado a velha 

esquerda, o nacionalismo e o Estado, considerados populistas e abertamente autoritários. 

Não foi o caso de Schilling, que organizou sua militância na linguagem do nacionalismo, 

na presença do Estado e na bandeira da Pátria Grande.  

 O intrigante de sua trajetória é a forma como toda essa coerência vai se adensando 

em bases intelectuais mais sólidas, partindo de um brizolismo de feições práticas, calcado 

nas ações políticas do governo Brizola, até um conjunto mais organizado de ideias, já 

como nacionalismo revolucionário, no exílio. Os intelectuais de que Schilling se serve 

nessas formulações são muitas vezes simplificados e até desvirtuados, algo possivelmente 

herético para alguns, mas próprio para quem escreve como militância e para um público 

que excede os corredores da academia. Assim é que Schilling vai formando seu quadro 

teórico, tendo por base as ideias de Franklin de Oliveira, Vívian Trías e Rui Mauro 

Marini, para citar os principais. Curiosa é também a maneira como isso tudo permanece 

vivo na sua militância no PT, partido que nasceu antagonizando Brizola e o brizolismo. 

Vivendo intensamente a atmosfera e os atos políticos dos anos 1960, Schilling 

entusiasmou-se pela revolução Cubana, pelas lutas de libertação dos países coloniais e 

pela experiência socialista chinesa. De tal modo que, ao pensar o nacionalismo 

revolucionário, aproximou-o de conceitos e leituras marxistas e do que guiava boa parte 

das esquerdas da época: a revolução brasileira. Assim, mesclou a alguns elementos da 

tradição trabalhista conceitos como bonapartismo, populismo, nacionalismo, produzindo 

não só uma interpretação de história abertamente brizolista ou nacionalista 

revolucionária, mas também uma interpretação igualmente brizolista de importantes 

conceitos da sociologia.  

Schilling, como muitos de sua geração, escreveu contra o engessamento do 

marxismo de moldura europeia e do positivismo, militando sempre por conceitos que 

compusessem uma epistemologia própria e por um caminho revolucionário que 

obedecesse às nossas idiossincrasias de país. Atualizou-se nessa crítica com o que havia 

de mais moderno no marxismo latino-americano, absorvendo conceitos para moldá-los a 

sua leitura de mundo. Foi nesse esforço que divulgou as ideias de Marini, tendo sido o 

conceito de subimperialismo um dos pilares de sua bibliografia.  

Por outro lado, contraditoriamente, por vezes se manteve inconscientemente preso 

a uma leitura cepalina de mundo, talvez pelo predomínio nele de um raciocínio ainda 

muito etapista e dual do processo histórico. Essa é a inconsistência e a fragilidade maior 
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de seu pensamento, e ela estará demarcada nas páginas dessa tese, muitas vezes não 

francamente assinalada, mas como contradição implícita.  

 Tudo que foi dito reveste sua trajetória de várias possibilidades e importâncias. 

Escolhi eleger algumas delas, sendo as principais aqui expostas. A primeira, no âmbito 

mais geral, é afirmar e entender que o brizolismo, muitas vezes injustamente acusado de 

personalista e vazio de conceitos, foi uma doutrina com quadro teórico sólido, sendo 

Schilling um de seus ideólogos. Para compreender o brizolismo como tal, é preciso 

reconhecer sua linguagem imagética, simples, mas nem por isso pouco complexa e 

consistente. Como bem entendeu Trajano Sento-Sé, o brizolismo se formou no uso que 

fez da história. É preciso atentar também apara a leitura brizolista de alguns conceitos 

acadêmicos, e Schilling ajuda muito nisso. 

A segunda é entender que Paulo Schilling, no seu grande esforço de elaborar o 

nacionalismo revolucionário em bases doutrinárias, aproximou-o da América Latina, 

particularmente do conceito de Pátria Grande. Não seria exagero dizer que o nacionalismo 

revolucionário ou o brizolismo foi a ideologia política mais latino-americana que tivemos, 

porque organizada na ideia da espoliação estrangeira, fato que nos une a todos na periferia 

do mundo capitalista. Nessa enorme pátria, no entanto, descobriu com Marini e Vívian 

Trías, que o Brasil, antes vítima do imperialismo, era também agente secundário dele. Foi 

no exílio que Schilling se deu com a ação nada amigável do Brasil em relação aos países 

irmãos, sendo pioneiro em denunciar os planos expansionistas da ditadura brasileira no 

continente. 

A terceira contribuição de Schilling diz respeito ao campo do trabalhismo 

propriamente dito. Em seu seminal Como se coloca a direita no poder?, mas também em 

outras obras anteriores, Schilling foi pioneiro em diferenciar o trabalhismo nas suas três 

principais correntes políticas, Getúlio, Jango e Brizola, vendo nessa passagem uma 

decantação do populismo rumo ao nacionalismo revolucionário. Embora pareça óbvia, 

essa distinção pode e deve ser útil para ver o brizolismo como uma corrente do 

trabalhismo que, embora petebista, trilhasse um rumo com orientações e aspirações 

próprias. 

Em matéria de organização essa tese se divide em duas partes: a primeira destinada 

à fase da vida de Schilling que integra o governo Brizola e escreve seus livros inaugurais, 

ainda com uma linguagem muito técnica e exclusivamente dedicada ao mundo rural; e a 

segunda, iniciada com o exílio, quando Schilling, tolhido de seus direitos políticos e de 

sua liberdade de agir, canaliza sua militância na escrita e na leitura. Nessa fase, ele 
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absorve novas referências e toma para si conceitos, compondo com ambos os alicerces 

do nacionalismo revolucionário. No exílio, na mesma medida em que se torna latino-

americano, Schilling vai fazendo da América Latina um pouco mais brasileira, 

oferecendo a ela as notícias, as agruras, mas também as potencialidades do Brasil. Forma-

se, nesse tempo, escritor, jornalista e geopolítico, ofícios que leva consigo para o resto da 

vida. 

A última parte dessa tese é uma espécie de prólogo, no qual procuro retratar a 

volta de Schilling ao país e algumas de suas considerações sobre o mundo e o Brasil 

daquele momento. A mundialização, o capital financeiro, as fissuras interimperialistas, 

no plano externo; e as privatizações, a dívida externa, a formação do Mercosul e a miséria 

de nosso povo, na realidade brasileira. As duas esferas sempre interligadas pela 

engrenagem predatória do imperialismo, movida pelo suor e pelo sangue do trabalhador 

brasileiro. No eixo político, retrato as críticas e as esperanças de Schilling à e com a 

abertura, sua entrada no PT e as adaptações de sua militância àquele tempo.   

Por fim, adianto que a pesquisa se limitou a algumas de suas obras, todas eleitas 

pelas orientações que elenquei anteriormente. Optei por uma pesquisa mais bibliográfica 

para fazer justiça à ambição política que Schilling deu à sua escrita, ou seja, compor as 

bases do nacionalismo revolucionário. Ainda um autor pouco estudado, espero mesmo 

que essa tese seja um bom incentivo para muitas pesquisas vindouras.  
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PARTE 1  

 

Capítulo I  

PAULO SCHILLING, ESCRITOR TÉCNICO E ASSESSOR DO 

GOVERNO BRIZOLA 

 

1  APRESENTAÇÃO  

Em 25 de agosto de 1961, o Brasil viveu um dos mais conturbados momentos políticos 

de sua história republicana. Naquele dia, num gesto imprevisível, Jânio Quadros 

renunciou à presidência da República, deixando o país num impasse político que quase o 

levou a uma guerra civil. Com a cadeira presidencial vaga, os ministros da Guerra, da 

Marinha e da Aeronáutica iniciam uma ardilosa articulação para impedir a posse do vice-

presidente eleito, João Goulart, o qual fazia uma visita diplomática à China. Jango era 

acusado de simpatizar com o regime comunista, e sua posse era vista como um agravante 

à conturbada situação social do país. Temia-se que Goulart presidente produzisse um 

acirramento das greves e da luta de classes e levasse à cubanização da nação. 

Para defender a Constituição e o direito político de João Goulart, que fora eleito 

por não menos de 4,5 milhões de votos, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do 

Sul, organizou um movimento civil-militar de resistência armada em defesa da posse de 

Jango, da Constituição e da democracia – a chamada Campanha ou Rede da Legalidade. 

Entricheirado na sede do palácio do governo gaúcho, o governador distribuiu armas à 

população, inclusive às mulheres, e lançou mão do seu mais eficaz dispositivo político, o 

rádio. Sintonizando as ondas da Rádio Guaíba – encampada no dia seguinte à renúncia de 

Jânio –, o líder mobilizou gaúchos e simpatizantes em todo o país, assegurando o 

inesperado apoio do III Exército – força definitiva para o sucesso do movimento.1 

Ao lado do governador, também em armas pela legalidade constitucional, estava 

Paulo Schilling2, um dos personagens mais importantes da vida política dos anos 1960 e 

                                                           
1 Kuhn, Dione. Brizola, da legalidade ao exílio. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, 2004.  
2 Segundo Flávia Schilling, filha de Paulo, aquela foi a única vez em que viu o pai com armas em punho. 
apud SCHERER, Diego. "Até que um dia, de repente, tudo passa a ser contado no passado": os projetos, as 
memórias e os campos de possibilidades na formação do indivíduo Flávia Schilling (Brasil - Uruguai, 1964-
1980). 2014. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 
Rio Grande do Sul, 2014. Disponível 
em:<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/114425/000951501.pdf?sequence=1>. 
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1970, e seguramente um dos grandes expoentes do brizolismo. Coadjuvante na vida 

política, considerando-se que não assumiu ou sequer disputou qualquer mandato 

executivo ou legislativo, Paulo Schilling é, contudo, daqueles personagens fundamentais 

para se entender a trama política de uma época, seja pela atuação ao lado de Brizola, de 

quem foi assessor e companheiro de luta, seja pelas ideias, fundamentais para a 

formulação do brizolismo ou nacionalismo revolucionário. 

Schilling foi secretário executivo na Frente de Mobilização Popular, movimento 

extraparlamentar que uniu as esquerdas pela aprovação das reformas de base em 1963. A 

FMP se organizou em oposição à Frente Parlamentar em Favor das Reformas de Base, 

liderada por San Tiago Dantas, homem mais importante do governo Goulart. Estavam em 

jogo dois trabalhismos, um mais à esquerda, com liderança política de Leonel Brizola e 

idealização de Schilling, e outro de feição mais centrista, conduzido por Goulart e Dantas. 

Na mesma época, tornou-se editor-chefe de Panfleto, jornal que veiculava as ideias 

centrais do brizolismo ou nacionalismo revolucionário. O Panfleto foi das principais 

vozes a narrar a atmosfera política do pré-golpe do ponto de vista brizolista. 

Cassado em seus direitos políticos pelo golpe de 1964, o Alemão – apelido 

cunhado por Brizola – segue rumo ao Uruguai e depois à Argentina, totalizando longos 

quinze anos de exílio. Apesar das angústias do desenraizamento, foi um período de grande 

produtividade para Schilling, que escreveu naquela época boa parte de sua obra. A grande 

maioria compõe uma interpretação sobre a formação histórica do Brasil e o caminho para 

a independência econômica, social e socialista de nosso povo.  

Em toda a sua bibliografia, prevalece a veia militante da sua escrita. O intelectual 

neutro e o desconhecimento de nossa realidade como nação eram, para ele, nada mais que 

a expressão do subdesenvolvimento econômico no plano da cultura. Os anos 1960 

popularizaram o intelectual engajado, o qual, tomando lugar na cena política, fazia da 

escrita uma ferramenta de transformação. Schilling, bem mais que isso, era um militante 

que escrevia, uma vez que suas ações políticas são não só anteriores mas tão importantes 

quanto sua bibliografia.  

No exílio denunciou os crimes militares nos órgãos de imprensa em que escreveu, 

primeiro na Marcha, depois na Prensa Latina. Um pouco antes, envolveu-se na 

organização da chamada Guerrilha do Caparaó, primeira tentativa de movimento 

organizado de oposição ao governo militar, ocorrida entre março e abril de 1967. Caparaó, 
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que foi abortada antes mesmo de acontecer, foi a razão da ruptura definitiva entre 

Schilling e Brizola. Era o fim de uma das parcerias políticas mais importantes e decisivas 

do período. Schilling acusou o ex-governador de abandonar os companheiros de luta sem 

assistência e de fazer mau uso do dinheiro fornecido por Cuba para a organização do 

movimento. De volta ao Brasil, já em 1980, o militante não se filiará ao PDT de Brizola, 

mas ao Partido dos Trabalhadores (PT), pelo qual atuou em cursos e movimentos de 

formação política até a morte, em 2012. 

  

      *      *     * 

 Foi liderando uma cooperativa de triticultores (Fecotrigo) durante a campanha do trigo – 

segundo o próprio Schilling, ao lado do movimento O petróleo é nosso, a mais importante 

mobilização popular nacionalista já organizada –, que o nosso personagem chamou 

atenção do jovem governador Leonel Brizola. Funcionário da Superintendência da 

Fronteira do Sudoeste, torna-se então assessor técnico e político no setor agrícola do 

governo, isso em meados de 1958. Como superintendente da fronteira, adquiriu 

conhecimento técnico sobre a realidade rural gaúcha, embora viesse de família urbana. O 

convite do trabalhista o levou de mudança de Encruzilhada do Sul, onde morava com a 

mulher e as três filhas, para a capital, Porto Alegre. Segundo o próprio Schilling, em 

entrevista concedida em 19823, foi vivenciando o problema do trigo no Rio Grande do 

Sul que adquiriu consciência prática dos dois níveis exploratórios do sistema imperialista 

– tese clássica de Lênin que é recuperada na obra de Schilling, embora com viés latino-

americano.  

O Alemão obteve formação marxista inicial nas fileiras do Partido Comunista do 

Brasil (PCB), no qual militou por quase dez anos.4 A dedicação política ao PCB só seria 

interrompida por ocasião das denúncias contra Stálin, expostas durante o XX Congresso 

do PCUS, em 1956. 

No PC, integrou a chamada “fração trigo”, que atuava a favor da triticultura 

nacional contra o Acordo do Trigo Norte-americano. O acordo foi considerado por ele 

um dos maiores dumpings da história do capitalismo – assim como fora a Abertura dos 

Portos, um paralelo histórico traçado em Operação Trigo e Trigo, duas de suas obras 

iniciais. Como os EUA produziam excedente de trigo e não tinham condições efetivas de 

                                                           
3 Disponível em: <https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/144>. 
4 Informação disponível no currículo/memorial do Schilling, disponível no arquivo pessoal dele, alocado 
na UFRGS. 
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estocar o produto, os americanos ofertaram-no ao governo brasileiro em cruzeiros e não 

em dólar, estendendo o prazo de pagamento por quarenta anos. O acordo foi firmado 

como parte da política de industrialização de JK, cuja concepção de desenvolvimento 

Schilling condenava, não só por seu pouco sentido nacional, mas por sacrificar as 

questões sociais. O desenvolvimentismo de Kubitschek foi um dos fatores para a grave 

crise social dos anos seguintes, sendo motivo para o acirramento das disputas no interior 

do trabalhismo.5 

O efeito prático do Acordo do Trigo foi a liquidação da lavoura de trigo do Rio 

Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, estados que, juntos, somavam a metade da 

produção nacional. Segundo Schilling, o absurdo da medida alimentou o sentimento 

nacionalista do gaúcho, já germinado no Rio Grande do Sul em relação ao trigo desde 

que Vargas implementara uma série de políticas para estimular o cultivo do grão no 

estado. Para se organizar como força e defender os interesses da classe, Schilling e 

companheiros primeiro firmaram associações de triticultores e depois organizaram 

cooperativas de trigo, entre as quais a Fecotrigo. 

Operação Trigo6 e Trigo, as duas primeiras obras de Schilling, contam um pouco 

do histórico do trigo no Rio Grande do Sul e dos obstáculos que o cultivo enfrentou, 

nacional e internacionalmente. As duas foram publicadas em fins da década de 1950, 

sendo resultado da experiência do Alemão na campanha pelo trigo nacional. Segundo 

balanço do próprio Schilling, Operação Trigo é uma análise sociológica das 

transformações ocorridas no campo gaúcho, que vivia uma parcial substituição da 

pecuária latifundiária pela cultura mecanizada, de tipo capitalista. Trigo foi publicado a 

partir de uma exposição de Schilling no Instituto Superior Brasileiro (Iseb), realizada em 

12 de junho de 1959, época em que já era assessor político de Brizola. O livro é uma 

denúncia da ação imperialista operada por meio do Acordo do Trigo Americano e do 

processo de descapitalização sofrido pelo Rio Grande do Sul.  

                                                           
5 Schilling criticou severamente o papel de Jango na vice-presidência de JK, vendo nele mais um ministro 
do trabalho populista (ao amansar e imobilizar com simpatia patriarcal, tal como Vargas, a burocracia 
sindical) que um vice-presidente. Segundo ele, o papel de Goulart teria sido fundamental para garantir a 
paz social que deu estabilidade ao governo de Juscelino, mesmo que esse fosse a antítese do ideário 
varguista, isto é, um governo antinacional e antissocial. Até entre os comunistas, JK era visto como 
representante do papel progressista da burguesia nacional, uma visão seguidora das diretrizes etapistas que 
regiam o marxismo soviético da III Internacional. Schilling questionava a função histórica progressista da 
burguesia nacional, para ele mais bem definida em países dependentes como burguesia associada, por seu 
papel “testa de ferro dos monopólios internacionais”. SCHILLING, Paulo. Como se Coloca a direita no 
poder. São Paulo: Graal, 1979. p. 43, 44. 
6 SCHILLING, Paulo. Trigo. Rio de Janeiro: Iseb, 1959. 
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A obra é um escrito sobre a forte ligação do homem gaúcho com a terra, segundo 

o autor, uma das identidades mais marcantes do tipo sulista. Embora não tivesse qualquer 

ligação com a terra ou o cultivo, Paulo Schilling adquire profundo conhecimento sobre o 

tema quando trabalha na Superintendência da Fronteira do Sudoeste, mesma época em 

que escreve o livro-panfleto. Trigo trata também do confronto entre o trigo e a pecuária, 

entre um tipo de exploração agrícola mais avançado, tecnificado e produtivo, e uma 

atividade improdutiva e antieconômica, respectivamente. Enquanto a pecuária mantinha 

o latifúndio, o triunfo do trigo significava a superação do latifúndio, porque baseado em 

pequenas e médias propriedades, e em relações capitalistas de produção. Por suas 

características de plantio e produção, o grão garantiria, portanto, as condições para a 

reforma agrária brasileira, mesmo que em moldes capitalistas. Por ser um cultivo de 

pequena e média propriedade, e trazer maior produtividade ao campo, o trigo significaria 

o fim do predomínio do latifúndio no estado, economicamente sustentado pela pecuária.  

Na campanha pelo trigo, Schilling reivindicava, portanto, os benefícios de um 

cultivo de corte capitalista para o campo gaúcho, cujo sentido geral orientava-se em três 

objetivos. Resolver o problema social dos milhões de camponeses sem-terra do país; 

aumentar e racionalizar a produção no campo; e, por consequência, gerar divisas para 

importação de equipamentos e tecnologias. O fracasso do modelo brasileiro, segundo ele, 

estava em justamente tentar edificar uma sociedade moderna sob base de uma realidade 

agrária atrasada, rudimentar e antieconômica. Era preciso, portanto, mexer na estrutura 

da propriedade da terra, tendo em vista resolver as questões sociais e a baixa 

produtividade agrícola, mesmo que por efeito de uma reforma agrária capitalista.7    

Em 1960, em parceria com o deputado Ruy Ramos (PTB) e o prefeito de 

Encruzilhada do Sul Milton Serres Rodrigues, Schilling organiza o movimento dos 

Agricultores Sem-Terra (Master), segundo ele, “um instrumento para impulsionar a 

reforma agrária no estado sulino”.  No Master estariam as raízes históricas do Movimento 

dos Sem Terra, um paralelo traçado no currículo de Schilling, o qual teve destacada 

atuação nos dois movimentos.  

  A atuação de Paulo Schilling no governo Brizola foi fundamental para o 

reconhecimento do Master como um movimento de utilidade pública, uma estratégia para 

garantir o apoio legal do governo do estado aos primeiros "acampamentos" de 

camponeses, situados à margem dos latifúndios. Grandes propriedades seriam 

                                                           
7 Entrevista concedida a Eneás Costa de Souza, Mário Baiocchi, Nelson Castan e Rubens Soares de Lima. 
set.  1982.  
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desapropriadas em acordo prévio com o governador, uma parceria entre movimentos 

sociais e o governo do estado. Com o reconhecimento legal do Master,8 organiza-se o 

projeto do Banhado do Colégio, em Camaquã, onde se estruturou o primeiro 

acampamento de trabalhadores sem-terra no país. O trabalho na assessoria e na 

organização do Master renderia a Schilling uma série de livros: Crise econômica no Rio 

Grande Do Sul (1961)9, em que analisa o desenvolvimento regional desigual do 

colonialismo interno; e Que é reforma agrária? (1963)10, sobre a estrutura agrária 

brasileira.  

 Além do Master e da Campanha da Legalidade, outro ato de fundação do 

brizolismo foi a encampação das subsidiárias da Bond and Share e da ITT no Rio Grande 

do Sul. As nacionalizações ao lado da Legalidade impulsionaram a figura de Brizola por 

todo o país, fazendo dele o líder mais popular das esquerdas. Por determinação do 

governador, Schilling integrou uma equipe de estudos sobre o imperialismo chefiado por 

Cibilis Viana e composto por Franklin Oliveira, professor Paiva e Lélio de Carvalho. O 

grupo era chamado assessoria marxista de Brizola. A ascendência dessa assessoria no 

governo era com frequência apontada como responsável pelo radicalismo de Brizola, uma 

acusação rechaçada por Schilling. “Brizola evoluiu em função da radicalização popular, 

originada por sua vez na crise política econômica-política-social que caracterizou o fim 

da etapa populista. Nossa colaboração limitou-se a fundamentar teoricamente ideias 

surgidas na própria cabeça do governador.”11 

 No governo Jango, Paulo Schilling atuou como emissário de Brizola na 

articulação política. Boa parte dessas missões está retratada em Como se coloca a direta 

no poder, livro em que expõe não só as razões históricas do golpe (primeiro volume) 

como as articulações políticas que levaram a 1964 (segundo volume).12  

 Destaque-se sua participação no grupo de trabalho liderado por Cibilis Viana e 

composto por Jader de Andrade, secretário da agricultura de Arraes, e pela assessoria de 

                                                           
8Schilling fez parte de um grupo de estudos que organizou, por meio de visitas aos cartórios, um 
cadastramento dos latifúndios existentes no estado. A partir dessa análise, criou-se o Instituto Gaúcho de 
Reforma Agrária (Igra), órgão que só em 1963 terá atuação na questão agrária.   
9 S|CHILLING, Paulo. Crise econômica no Rio Grande Do Sul. Porto Alegre: Difusão de cultura técnica, 
1961. 
10 SCHILLING, Paulo. O que é Reforma Agrária? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.  Cadernos 
do Povo Brasileiro. 
11 Como se Coloca a direita no poder.. op cit. Grifo nosso. 
12 Apesar de ter começado a escrever o livro ainda na embaixada do Uruguai no Rio Grande do Sul e 
terminado em 1966, no Uruguai, Schilling só editou a obra em 1981, já de volta ao Brasil. 
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Brizola, o qual ficou responsável pela elaboração de um projeto de reforma agrária que 

incorporasse as linhas mestras do brizolismo.  

 O projeto depois será editado na forma do livro Que é a reforma agrária?, citado 

acima. A concepção de reforma agrária exposta no livro se organizava em duas grandes 

finalidades: liquidar os resíduos semifeudais do campo, que obstaculizavam o seu 

desenvolvimento capitalista; e melhorar as condições de trabalho e vida da população 

rural – duas diretrizes já esboçadas em Trigo. Em matéria de desapropriação, a proposta 

era fazê-la mediante o depósito do valor fiscal da terra, o que, segundo ele, não chegaria 

a 10% ou 20% da propriedade. Além disso, sugeria-se uma alteração legal da definição 

de latifúndio, feita a partir da produtividade e não mais da dimensão da terra. Redigido 

no momento em que Brochado da Rocha era primeiro-ministro, o projeto acabou não 

sendo aprovado pelos setores ligados a Jango Goulart, o que motivou uma grave crise 

com a esquerda brizolista. Mais tarde, a proposição será apresentada na Frente de 

Mobilização Popular.  

Desde a Campanha da Legalidade, o Congresso tinha perdido legitimidade junto 

aos nacionalistas revolucionários. Liderados por Tancredo Neves, parlamentares mais 

moderados propunham a emenda parlamentarista como solução para o impasse gerado 

pela renúncia de Jânio Quadros. Comandados por San Tiago Dantas e Tancredo Neves, o 

grupo pensava que o único meio de evitar um possível conflito armado e a morte de civis 

era uma solução intermediária que atendesse parcialmente aos interesses de todos os lados 

– presidente Jango, militares e congressistas. A solução proposta foi o parlamentarismo, 

uma saída que assegurava a posse do presidente, mas limitava-lhe os poderes legais. Com 

a população armada e o governador gaúcho oferecendo a própria vida para assegurar a 

posse de Jango, os nacionalistas desgostavam da proposta oferecida. Consideravam, 

juntamente com Schilling, o parlamentarismo um golpe branco para silenciar os milhões 

de votos confiados a Jango. A partir daquele momento, observa-se, por parte da esquerda 

brizolista, uma posição de desconfiança em relação aos parlamentares e ao próprio 

presidente, por ambos terem aceito a manobra parlamentarista, apesar da disposição de 

resistência dos nacionalistas.13 

Somente em 1963, conduzido por uma maioria esmagadora no plebiscito que 

avaliava o fim do parlamentarismo, é que o presidente restituirá os direitos presidenciais 

                                                           
13 Para Brizola, a emenda parlamentarista constituía grave violação à Constituição. Em sua opinião, os 
poderes presidenciais deveriam ser integralmente restabelecidos, se necessário por convocação de uma 
Constituinte que assegurasse o que dizia a Carta Magma.    
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estabelecidos na Constituição. Vitoriosa ao impedir o golpe dos militares em 1961, mas 

frustrada pelo parlamentarismo, a Campanha da Legalidade foi, apesar de tudo, 

considerada uma grande vitória para a esquerda, assim como a votação expressiva obtida 

no plebiscito, meses mais tarde. Para Schilling, o sucesso de ambas decorreu da 

aproximação de Jango com suas bases, uma parceria que rapidamente seria dissolvida nos 

meses seguintes, em função da política vacilante do presidente. O isolamento de Goulart 

acabaria sendo um dos fatores determinantes para o golpe.  

Na opinião de Paulo Schilling, a Campanha da Legalidade e o plebiscito, duas 

grandes vitórias das esquerdas,14 foram oportunidades desperdiçadas por Goulart de fazer 

uma revolução popular no Brasil. Jango assume o papel de antítese histórica do 

brizolismo, sobretudo em Como se Coloca a direita no poder.15 A origem latifundiária e 

a política conciliatória do presidente – como pejorativamente ficou conhecida a estratégia 

parlamentar de alianças por ele operada – são repetidamente apontadas como fatores 

determinantes para os equívocos do governo.16 As contradições entre o Goulart 

latifundiário e o líder popular teriam refreado a chance histórica das massas, sendo um 

dos determinantes para a efetivação do golpe. Mais que não resistir, por sua identidade 

de classe, Jango teria entregado o controle do poder às forças da direita. Apesar das 

análises de fôlego, Como se Coloca a direita no poder também é marcado pelo 

ressentimento e pela mágoa, ainda muito vivos em Schilling quando escreve o livro, entre 

1964 e 1966.17 

Recorde-se que, na interpretação de Schilling, a bifurcação do trabalhismo dos 

anos 1960 entre Jango populista e Brizola nacionalista revolucionário já se manifestava 

na biografia política de Vargas, anos antes. Getúlio evoluíra do populismo – que apesar 

                                                           
14 É verdade que o plebiscito foi uma reivindicação também das direitas, mas as esquerdas ficaram muito 
satisfeitas com a votação expressiva obtida pelo presidencialismo no pleito. Essa expressão popular de 
Jango foi considerada uma força política das esquerdas.  
15 SCHILLING, Paulo. Como se Coloca a direita no poder..., op cit.  
16 Quando Jango aceitou governar sob regime parlamentarista, Brizola teria dito em uma reunião na UNE, 
dois dias depois da “capitulação” – como os brizolistas entenderam o episódio: “vocês têm que 
compreender o Jango. Ele é fundamentalmente um conciliador. O perigo é deixar um lápis e um papel sobre 
a mesa ao alcance dele, pois Jango firma logo um acordo com o primeiro que passar”. Schilling, Paulo. 
Como se coloca op cit., p. 113. O parlamentarismo é considerado por Schilling a primeira traição de Jango; 
a segunda viria no plebiscito, quando Jango não aproveitou o apoio popular para fazer a aprovação imediata 
das reformas, e a definitiva, em 1964, quando entregaria em definitivo o poder às direitas. No meio dessa 
sequência, cita inúmeras políticas ambíguas e até sabotadoras das esquerdas naquilo que lhe era 
fundamental, as reformas de base.  
17 Um episódio revela o grau de acirramento entre Brizola e Jango. Schilling conta que chegou a fazer um 
inventário das propriedades de Goulart a mando de Brizola antes do golpe (tudo somava de 450 a 470 mil 
hectares, depois acrescidos por terras na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, país em que teria negociado 
lotes com o general ditador Stroessner).  
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do papel histórico positivo, passara a uma função conservadora e anacrônica, dada a 

cristalização das classes sociais – para o nacionalismo e anti-imperialismo, caminho 

seguido por Brizola. Jango, ao contrário, graças à sua origem de classe, teria se 

conservado fiel ao populismo varguista da primeira fase, sendo a política de conciliação 

a manifestação política mais evidente disso. De certa forma, essas mesmas ambiguidades 

aparecem sinalizadas na interpretação de Miguel Bodea e Alfredo Bosi sobre o 

trabalhismo – tema que será abordado adiante, ainda neste capítulo.18  

No início dos anos 1960, o embate entre uma esquerda de ação direta, radical e 

legitimada na vontade das massas, e outra, de ação parlamentar, baseada na negociação 

política e moderada, institucionalizou-se em duas grandes frentes políticas, a Frente de 

Mobilização Popular e a Frente em Favor das Reformas de Base, respectivamente. 

Segundo Lucília de Almeida Neves, a formação dessas duas frentes, inclusive a Frente 

Parlamentar Nacionalista, anterior a ambas, teria sido reflexo da fragilidade e da 

indefinição programática dos partidos (efeitos políticos diretos do decreto de Vargas que 

cassara as legendas no Estado Novo, anos antes).   

Desde o parlamentarismo, começava a se delinear o que a historiografia consagrou 

como as duas estratégias de ação das esquerdas, ainda mais evidentes a partir de 1963: 

uma de confronto, liderada por Brizola e Schilling na Frente de Mobilização Popular, e 

outra, de negociação ou democrática, comandada por Jango e San Tiago Dantas na Frente 

de Apoio às Reformas de Base.19 As interpretações de Schilling sobre o período 

evidenciam, no entanto, que as diferenças entre as duas vertentes não se resumiam à 

estratégias de ação e tampouco aos valores democráticos de cada grupo. Pesavam mais 

em ambas os coloridos de dois trabalhismos flagrantemente distintos, embora não 

totalmente antagônicos.  

Em meados dos anos 1960, o trabalhismo de Leonel Brizola ganhava força como 

nacionalismo revolucionário ou brizolismo, a versão mais radical do trabalhismo 

brasileiro. Primeiro formulador das ideias-base do nacionalismo revolucionário, Schilling 

não usava a palavra trabalhismo para designar as experiências de Vargas, Jango ou 

Getúlio na política. Preferia lançar mão de termos como populismo, bonapartismo e 

                                                           
18 BOSI, Afredo. A arqueologia do Estado-providência. In:______. Dialética da colonização. São Paulo: 
Cia das Letras, 1992 
19 FERREIRA, Jorge. A estratégia do confronto: a frente de mobilização popular. Revista Brasileira 
História, São Paulo, v. 24, n. 47, 2004. ONOFRE, Gabriel. Em busca da esquerda esquecida: San Tiago 
Dantas e a Frente Progressista. 2012. Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil – CPDOC, Rio de Janeiro, 2012. 
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nacionalismo revolucionário para nomear o que considerava uma depuração histórica dos 

líderes e seus projetos. Jango, na contramão dos outros dois, seria o antagonista do 

processo histórico, representando a traição da vontade popular e a antítese do brizolismo. 

Apesar de se oporem a Jango, Brizola e Schilling não romperam em dissidência com o 

PTB, o que permite afirmar que, mais que uma ruptura, ambos desejavam imprimir no 

presidente e no partido uma diretriz mais à esquerda 

Dantas foi o principal homem do governo Goulart e de seu projeto de nação, sendo 

mentor e executor dos principais projetos políticos do governo, a Política Externa 

Independente, inaugurada ainda com Jânio Quadros, e o Plano Trienal.20,21 Intelectual de 

um trabalhismo mais desenvolvimentista que nacionalista, e articulador político da 

aproximação do PTB com o PSD e o empresariado, Dantas situa-se no centro do espectro 

político da época.22 Advogado de empresas estrangeiras, razão pela qual foi muito 

criticado pela esquerda nacionalista, sua figura contrastava com a de Schilling. Intelectual 

do trabalhismo brizolista, entusiasta de uma revolução popular e anti-imperialista, Paulo 

Schilling afinava-se às ideias revolucionárias circulantes na América Latina. Nos anos 

1960, ele e Brizola, nas suas respectivas funções, sintonizaram o trabalhismo com o tema 

                                                           
20 Para Ferreira e Ângela de Castro, o Plano diferia dos demais programas de estabilização por não propor 
que o controle da inflação fosse feito à base de medidas monetaristas, visando exclusivamente ao controle 
financeiro. O Plano Trienal tinha o diferencial de ser um programa de desenvolvimento que se assentava 
entre trabalhadores e empresários, não recaindo exclusivamente sobre a massa trabalhadora. O projeto 
obteve apoio de grande parcela dos grupos empresariais, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e da de São Paulo (Fiesp). A Federação 
da Indústrias do Estado da Guanabara (Fiega) não apoiou o plano, assim como a Confederação Nacional 
do Comércio (CNC). Para os autores, o plano, além de programa econômico, era uma proposta de pacto 
social, tornando-se em determinado momento, a base do programa de governo de Goulart. GOMES, 
Angela; FERREIRA, Jorge. 1964: um golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático 
e instituiu a ditadura no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 214. 
21 Sobre Celso Furtado, grande ideólogo do Plano Trienal, dizia Schilling, não sem ironia: “durante os 
longos anos de exílio, tivemos que defrontar-nos com um dos mitos brasileiros mais difundidos na América 
Latina: Celso Furtado, por muitos considerado um tipo de esquerda. Para absolvê-lo dessa injusta 
classificação, basta ler o Plano Trienal, onde detectamos ocultas sob uma linguagem aparentemente 
progressista todas as regras do FMI”. SCHILLING, Paulo. Como se Coloca a direita no poder, op cit., p. 
119. No entender de Schilling, Celso Furtado, sobretudo em relação à Sudene, da qual foi diretor, não 
poderia ser considerado sequer reformista, pois as medidas que preconizava, – ele cita a transferência de 
populações excedentes –, objetivavam reduzir as tensões sociais e consolidar o latifúndio no Nordeste. 
Como não haveria na Sudene projetos de condenação ao latifúndio, para ele, o programa mais parecia com 
uma política de transporte populacional que uma política de transformação da estrutura da terra. 
22 Segundo Skidomore: “o centrista por excelência era San Tiago Dantas, um destacado advogado e 
intelectual, que tentara relegitimar ao menos parte da esquerda como coerente com a democracia, dividindo-
a entre ‘positiva’ e ‘negativa’. A ala positiva, argumentava ele, estava disposta a participar de soluções 
políticas democráticas. A ala negativa, ao contrário, estava comprometida com a obstrução e deslegitimação 
do processo democrático – apostando na substituição do regime existente por um regime revolucionário.” 
A tipologia adotada por Skidmore denota o seu lugar ideológico no período. Crítico dos nacionalistas 
revolucionários, tomados como “nacionalistas amadores” despossuídos de projeto econômico, o autor se 
aproxima do nacionalismo-desenvolvimentista de Dantas. SKIDMORE, Thomas. Uma história do Brasil. 
São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 213. 
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mais importante da agenda política das esquerdas, a revolução brasileira. O resultado foi 

uma aproximação evidente com o marxismo e os movimentos revolucionários da 

América Latina, tanto no que se refere aos conceitos e aos métodos como às ações 

políticas.  

 Enquanto foi secretário executivo da Frente de Mobilização Popular, Schilling fez 

parte também do Comando dos Trabalhadores Intelectuais (CTI), associação constituída 

em outubro de 1963, no Rio de Janeiro, para dar maior eficiência à participação intelectual 

junto aos trabalhadores pela emancipação econômica, política e cultural do país.23 

Concomitantemente, tornava-se editor-chefe do semanário Panfleto,24 veículo de difusão 

da FMP e do brizolismo que obteve mais de 200 mil tiragens em meados dos anos 1960.25 

O jornal veiculava as ideias centrais do nacionalismo revolucionário em versão 

jornalística e panfletária, e atuava como instrumento de pressão sobre o presidente Jango 

para a aprovação das reformas em sua versão mais radical. Para os nacionalistas 

revolucionários, era preciso medidas estruturais mais efetivas e urgentes, em consonância 

com o que queria a sociedade organizada.  

Na mesma época, Schilling participou da articulação dos Grupos dos Onze 

Companheiros ou Comandos Nacionalistas, organizados em fins de 1963.26 Guiado por 

uma concepção de democracia de participação direta, o fito dos Comandos Nacionalistas 

era aprovar as reformas de base em caráter emergencial, respaldada no anseio popular, e 

ao mesmo tempo livrar o país da espoliação estrangeira, notadamente a americana. Ações 

                                                           
23 O grupo de intelectuais foi liderado pelo diretor da Editora Civilização Brasileira, Ênio Silveira. O 
documento de fundação da entidade, datado de 7 de outubro de 1963, convocava os “trabalhadores 
intelectuais” a se unirem para atuar ao lado de órgãos representativos das forças populares em busca de 
uma melhor estruturação da sociedade brasileira. Elaborado pelo cineasta Alex Viany, os escritores Álvaro 
Lins e Jorge Amado, o filósofo Álvaro Vieira Pinto, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho, o teatrólogo Dias 
Gomes, o folclorista Edson Carneiro, o editor Ênio Silveira, o professor M. Cavalcanti Proença, o poeta 
Moacir Félix, o historiador Nélson Werneck Sodré, o arquiteto Oscar Niemeyer e o jurista Osni Duarte 
Pereira, a inciativa obteve grande apoio de intelectuais Citam-se: Di Cavalcanti, Carlos Diegues, Arnaldo 
Jabor, Glauber Rocha, Leon Hirszman, Nélson Pereira dos Santos, Paulo César Sarraceni. Aníbal Machado, 
Carlos Heitor Cony, Ferreira Gullar, Cibilis da Rocha Viana, Helga Hoffman, Aristóteles Moura, Paulo 
Francis, Muniz Bandeira, Jorge Zahar, Chico Anísio, Nara Leão, Nora Nei, Oduvaldo Viana, Oduvaldo 
Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri, Carlos Lira, Wanderley Guilherme dos Santos, Alberto Passos 
Guimarães e tantos outros. Extinto cinco meses após ser criado, o CTI não chegou a ter nenhuma atuação 
significativa. CPDOC. Dicionário Biográfico. Comando dos Trabalhadores Intelectuais. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comando-dos-trabalhadores-intelectuais. 
22 A primeira investida de Brizola no jornalismo foi em 1958, quando ainda como deputado federal editou 
o jornal em O Clarin. 
25 A Schilling cumpria estabelecer contatos e relações entre os líderes políticos das diversas organizações 
que compunham a FMP e a redação do jornal (Ferreira, 2010). 
26Em 1963 Brizola pediu a Goulart que nomeasse Schilling como assessor direto da presidência, um pedido 
que, em função do conhecido radicalismo do militante, foi considerado perigoso por Lincon Gordon, 
embaixador do Estados Unidos. FILHO, Leite; MOREIRA, Neiva. El caudilho. Rio de Janeiro: Aquariana, 
2008. 
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deveriam ser organizadas nos níveis locais, regionais e no âmbito nacional, tendo por 

objetivo a defesa do interesse da nação e a luta contra o golpismo, a preservação e a 

expansão dos direitos democráticos e a aprovação das reformas de base. Em Como se 

coloca a direita no poder, Schilling admite a intenção frustrada de converter esses grupos 

em bases de um partido político revolucionário, expressão política do brizolismo e do 

nacionalismo revolucionário.  

Desferido o Golpe, Schilling segue em exílio, primeiro para a Embaixada do 

Uruguai no Rio e depois para Montevideo.27 Consta que a vigilância do Departamento de 

Ordem Política e Social (Dops) sobre ele tenha iniciado já em novembro de 1963, quando 

veio de mudança para o Rio de Janeiro acompanhar Leonel Brizola, eleito deputado 

federal pelo estado. Nos documentos da repressão, Schilling é retratado como o “cabeça 

de Brizola”, sobretudo em função de sua atuação como secretário executivo da Frente de 

Mobilização Popular, a articulação dos Grupos dos Onze e a editoração de Panfleto, 

considerado um jornal de propagação de ideias comunistas. Os documentos do Dops 

também ressaltam o envolvimento de Schilling para a consolidação do PCB, primeiro 

partido do qual foi militante.28 

O Uruguai foi o destino preferencial da primeira geração de exilados, composta 

por Schilling, Darcy Ribeiro, Brizola, Jango e todos os que, segundo a definição de 

Denise Rollemberg, relacionavam-se aos projetos de reforma de base e estavam 

politicamente vinculados ao PTB e ao PCB. O país parecia a essa primeira geração um 

refúgio seguro, uma vez que dispunha de forte tradição democrática e contava com um 

histórico de acolhimento e solidariedade a expatriados.29 Além disso, por fazer fronteira 

com Brasil, o Uruguai oferecia facilidades geográficas importantes aos familiares e aos 

amigos dos exilados, que esperançavam entrar e sair do país sem maiores dificuldades.30 

Rollemberg assinala que essa primeira geração de desterrados se estruturava na ideia e na 

esperança de que o golpe fosse algo passageiro, durando somente o tempo de uma 

                                                           
27 Segundo depoimento de Flávia, Schilling pulou o muro da embaixada uruguaia no Rio e pediu asilo 
político dias depois do golpe. Pouco mais de um mês depois, seguiu para Montevideo. Flávia, a mãe e as 
irmãs decidiram primeiro voltar para Porto Alegre e só depois se juntaram a Schilling em Montevideo, em 
agosto de 1964. O retorno ao Sul teria sido motivado pela invasão do DOPS à casa da família, no Rio.  
28 Acervo Pessoal de Schilling, mantido pela UFRGS. 
29 O Uruguai recebia exilados políticos desde a década de 1950; primeiro do Paraguai, em função da 
ditadura de Alfredo Stroessner, instalada em 1954; e depois da Argentina, depois da queda de Perón, em 
1955. 
30 Teresa Marques (2006) apud SCHERER, Diego. "Até que um dia, de repente, tudo passa a ser contado 
no passado"...op cit. 



25 
 

restruturação de poder. O endurecimento do regime militar brasileiro, no entanto, 

mostraria aos primeiros exilados que esta leitura estava profundamente equivocada.31  

A boa receptividade uruguaia não duraria muito. Na América Latina, os regimes 

militares foram se instaurando em sucessivos golpes, como peças de dominó que caem 

derrubando as outras. Os exilados brasileiros aos poucos se converteriam em inimigos 

internos contra os quais os regimes militares lutavam para afastar a ameaça 

revolucionária. Em pouco tempo, a máquina repressiva uruguaia se afinou às diretrizes 

da Segurança Nacional brasileira, culminando na instauração de um regime de exceção, 

em 1973. Na verdade, a escalada de arbitrariedade por lá fora iniciada ainda em 1968, 

com a morte do presidente Oscar Gestido e a posse do vice Jorge Pacheco Areco, cujo 

governo foi marcado por medidas autoritárias. Os anos inicias de exílio foram marcados 

por certa ambiguidade: o Uruguai era um país de boa acolhida, mas de crescente 

vigilância e repressão, tanto uruguaia como brasileira.32  

Lá, Schilling integrou o Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), 

organização que se engajou na luta armada contra a ditadura militar. O MNR tomou corpo 

em 1966, sendo organizado por intelectuais e militares. O movimento foi liderado por 

Otto Maria Carpeaux, Bayard de Maria Boiteux, Amadeu Rocha e Leonel Brizola. O 

movimento teve como principal articulação a guerrilha de Caparaó.   

O MNR contou com o financiamento de Cuba para a compra de armamentos, 

uniformes e víveres. O primeiro núcleo guerrilheiro foi composto de catorze homens – 

um número contestado por Schilling, que fala em quinze integrantes. O núcleo se instalou 

na serra de Caparaó, localizada entre Minas Gerais e Espírito Santo, em novembro de 

1966, com planejamento de promover diversos focos guerrilheiros, um deles em Mato 

Grosso, sob o comando do ex-sargento Onofre Pinto.  

A coordenação-geral de toda a operação ficou a cargo de um movimento mais 

amplo, o MNR, de que se falou acima.  Entretanto, antes de entrar em ação, em julho de 

1967, as tropas do Exército localizaram o grupo de Caparaó, reprimindo-o.33 

                                                           
31 Idem.  
32 O aparato de segurança afinava-se às diretrizes de segurança nacional da ditadura e contava com a 
disposição de órgãos de repressão uruguaia, os quais viam nos exilados brasileiros inimigos internos contra 
os quais se lutava para afastar a ameaça comunista. A adesão a golpes de estado para evitar uma ameaça 
revolucionária e comunista se fez sentir em boa parte da América Latina, e explica a forte adesão da 
sociedade civil aos regimes autoritários. Do lado brasileiro, órgãos civis e militares de espionagem, assim 
como diplomáticos, vinculados ao Sistema Nacional de Informação (SNI), foram acionados. O auge dessas 
ações conjuntas foi o confinamento de Brizola no balneário de Atlântida.  
33 Parte dos integrantes do MNR constituiu em seguida a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). 
Disponível em: < http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/movimento-nacional-
revolucionario>. 
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Com a prisão de seus integrantes e a suspensão da organização, sucede o racha 

definitivo entre Shilling e Brizola. O Alemão acusou o trabalhista de renegar a direção do 

movimento e abandonar os companheiros presos sem assistência jurídica ou ajuda aos 

familiares – mesmo tendo recebido recursos externos de Cuba.34 Para Schilling, “foi o 

fim melancólico da tentativa guerrilheira do nacionalismo popular, [e] o término da 

carreira progressista de Brizola (considerado, pelos companheiros como traidor)”.  

Durante o exílio, Schilling foi condenado duas vezes por promover insurreição 

armada contra o Estado, conforme regulamentava a Lei de Segurança Nacional. As 

condenações revelam que a vigilância do Dops a Paulo Schilling permaneceu ativa 

mesmo fora do país, havendo registros de espionagem inclusive depois de decretada a Lei 

da Anistia, em 1979. De volta ao Brasil, anistiado, Schilling permaneceu considerado 

uma ameaça à ordem.  

Antes de retornar ao Brasil, porém, o Alemão sofreria os efeitos de um segundo 

exílio. Em 1974, por um pedido pessoal de Geisel ao ex-presidente uruguaio Juan María 

Bordaberry, Schilling acabou expulso do Uruguai, de onde seguiu para a Argentina, país 

em que viveria por cinco anos e meio. Consta no memorial que a expulsão do país foi 

uma retaliação do presidente Geisel à denúncia que Schilling fez de Henrique Geisel, 

irmão do presidente militar, por corrupção na Fecotrigo, anos antes.35 O banimento do 

Uruguai e o fato de Schilling ter sido um dos últimos a voltar ao Brasil – seu nome figura 

entre os oito últimos anistiados do regime – revelam a sua dimensão política e o nível de 

periculosidade que os militares lhe atribuíam.36 

Apesar do sofrimento, o exílio acabou sendo intelectualmente enriquecedor para 

Schilling, que entrou em contato com a intelectualidade uruguaia, argentina e até cubana. 

Grande parte de sua bibliografia data desse período,37 época em que também aprofundou 

a carreira como jornalista, escrevendo em Marcha e na Prensa Latina, para a qual 

contribuiu com pouco mais de mil e quinhentos miniensaios. Financeiramente, a 

                                                           
34 A acusação de mau uso do dinheiro de Cuba acompanhou a carreira de Brizola a partir desse episódio. 
Brizola sempre negou a denúncia. 
35 Informação obtida no currículo de Schilling, cedido por Flávia Schilling.  
36 Na prova do Enem de 2018, cita-se uma carta de Betinho em protesto à não concessão de passaporte 
brasileiro a políticos perseguidos. O nome de Schilling é citado em meio a políticos do calibre de Francisco 
Julião, Brizola, Gregório Bezerra Luís Carlos Prestes, Paulo Freire e Miguel Arraes. HENFIL, Henrique de 
Sousa Filho. Cartas da mãe.  Rio de Janeiro: Codecri, 1981.  
37 Os livros publicados durante o exílio aparece na seguinte ordem no memorial: Brasil para extranjeros e 
Brasil de los latifundistas; Una historia sucia – el capital extranjero en brasil; Brasil – seis años de ditadura; 
Brasil: perspectivas de revolución; De la Doctrina Monroe al informe Rockefeller; Hélder Câmara: el 
obispo del tercer mundo; Irá Brasil a la guerra?; Una situación explosiva – la cuenta del Plata; Los militares 
– instrumento de opresión o factor de liberación?; e El expansionismo brasileño.  
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participação nos jornais assegurou maior estabilidade à família, que até ali sobrevivera da 

venda de dois apartamentos, um no Rio e outro no Rio Grande do Sul.38 Em termos 

políticos e históricos, as colunas compõem inestimável material sobre a ditadura militar 

brasileira. 

A ida para a Argentina acabou se tornando duplamente dolorida para Schilling. 

Dois anos antes, em 1972, a filha do meio da família, Flávia, que militava pelo movimento 

Tupamaru, foi gravemente ferida e depois presa pela repressão uruguaia. Condenada a 

quinze anos de reclusão pela ditadura uruguaia, Flávia cumpriria metade da pena, graças 

à intensa repercussão internacional obtida pelo caso.39,40 Ela e a irmã mais velha, Cláudia, 

permaneceram no Uruguai, enquanto Paulo, a mulher e as duas filhas mais novas, Andrea 

e Valéria, seguiram para a Argentina. 

Em 1980, um ano depois da Anistia, Schilling voltou ao país ainda sem o caso da 

filha solucionado. Flávia voltaria meses depois, em 14 de abril do mesmo ano. 

 

2 COMO SE COLOCA A DIREITA NO PODER COMO ESCRITA DE SI 

Antes mesmo da volta ao Brasil, ainda no exílio, Shilling decidiu militar pelo recém-

formado Partido dos Trabalhadores (PT). A escolha parecia em certa medida uma negação 

das diretrizes ideológicas de sua militância anterior, no brizolismo. O PT, naquela época, 

assinava interpretações condenatórias da velha esquerda, incluindo-se nesta categoria o 

PTB e o PCB. Ambos eram considerados pelo partido populistas, então um conceito em 

grande moda na academia. Segundo esse conceito, Vargas e os grandes líderes da 

esquerda, dentre os quais Brizola, personificavam uma relação autoritária entre Estado e 

classe trabalhadora, cooptada pela legislação social e por um programa bem-sucedido 

mas intencionado de propaganda política. Vargas e a experiência do trabalhismo 

brasileiro teriam significado um desvio histórico dos reais interesses da classe 

trabalhadora, efeito de um Estado paternalista e autoritário na sua relação com a sociedade 

civil. O PT, naquele contexto, trazia uma ideia nova de militância, feita na proximidade 

com a sociedade civil organizada, constituindo uma relação desta com o Estado 

positivamente qualificada como de baixo para cima. Tratava-se, no julgamento de petistas 

                                                           
38 Cláudia Schilling. Entrevista concedida a MARQUES, Teresa (2006) apud SCHERER, Diego. "Até que 
um dia, de repente, tudo passa a ser contado no passado... op. cit. 
39 Schillling cita o empenho do Itamarati, dos grupos pró-anistia e da imprensa brasileira para a campanha 
de libertação de Flávia. Disponível em: <http://www.arqanalagoa.ufscar.br/pdf/recortes/R04002.pdf>. 
40 Depois de um mês internada, Flávia seguiu para um quartel do exército e depois para a prisão política 
feminina de Punta Rieles. Viveu durante dois anos na condição de refém, sendo transferida constantemente 
para diferentes quarteis, sofrendo toda sorte de torturas e humilhações. 
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e determinados intelectuais, de uma inversão de valores completa com o que fazia a velha 

esquerda trabalhista e pecebista. Determinada leitura de Gramsci ganhava fama nos meios 

acadêmicos e uma forte influência do projeto neoliberal era sentida até mesmo nas fileiras 

do PT. As duas, embora em argumento diametralmente opostas, resultavam numa 

condenação ao Estado da qual Partido dos Trabalhadores foi em certa medida adepto.41     

Ignorando essas críticas ao velho trabalhismo e sendo ao mesmo tempo conduzido 

pela ideia de uma militância mais próxima aos movimentos civis, Schilling aderiu ao PT 

ao voltar do exílio. A teologia da libertação o havia empolgado quando estava ainda na 

Argentina, pois resgatava nele o projeto de formar um partido revolucionário a partir das 

bases.42 O nacionalismo como defesa ante o imperialismo encontrava um lugar 

secundarizado nas teses do PT, que, ao contrário, recuperando a interpretação de Weffort, 

tomava o fenômeno como cimento ideológico do Estado populista. As ideias nacionalistas 

firmavam o pacto interclasses de sustentação do Estado populista, supostamente 

representante da nação e do interesse geral, mas garantidor da ordem burguesa em um 

Estado autoritário. Schilling, na contramão disso tudo, orientava-se desde seus primeiros 

escritos e ações pelo ideal necessariamente nacionalista de revolução. Além disso, como 

se sabe, era um profundo admirador de Vargas, a ele dedicando alguns de seus livros. 

Depois do exílio, mudou-se para São Paulo. O retorno ao Brasil significou um 

recomeço de vida. Na escrita as marcas do desterro se tornam evidentes. Nessa época 

editou finalmente Como se coloca a direita no poder, obra em que prevalece um sentido 

flagrante de posteridade, com Schilling organizando suas ideias e ações numa narrativa 

que enlaça a experiência do pré-golpe às leituras do exílio. Tanto é assim que Schilling 

afirma ter respeitado a redação original da obra, escrita em 1966, ainda na embaixada 

uruguaia no Rio – uma tentativa de preservar as avaliações e os sentimentos sentidos à 

época – e compõe o livro de enxertos de obras anteriores. Essa inserção reforça a intenção 

de continuidade e o sentido de posteridade trazidos no livro, naquilo que Angela de Castro 

define como escrita de si – uma expressão que ela toma de empréstimo a Michel Foucault.  

Gênero de escrito que envolve diários, correspondências, biografias, 

autobiografias, textos autorreferenciados, a escrita de si constitui uma modalidade de 

                                                           
41 COUTINHO, Carlos Nelson. A presença de Gramsci no Brasil. Disponível 
em:<https://www.marxists.org/portugues/coutinho/2009/mes/gramsci.pdf>. A tese da aproximação entre 
tucanos e petistas na condenação da velha esquerda é argumento de Gilberto Vasconcellos depois 
endossado por Nildo Ouriques. 
42 Já na sua parceria com Brizola, segunda conta em Como se coloca a direita no poder, essa diretriz 
esteve presente, época em que ambos recorreram à militância por ações diretas – são exemplos a FMP, 
o Master e sobretudo o Grupo dos Onze 
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linguagem que envolve memórias de si. Nessa escrita, o indivíduo constitui uma 

autoidentidade por meio da seleção pessoal de documentos, os quais incluem objetos, 

como cartas, cartões-postais etc.  

A escrita de si seria um efeito das sociedades modernas, estando diretamente 

relacionada à noção moderna de indivíduo. Esses atos biográficos da escrita nada mais 

seriam que uma tentativa de criar uma identidade singular no interior de um todo social, 

uma forma de buscar distinção social.43 Como o eu do indivíduo moderno não se 

apresenta de maneira contínua ou harmônica, as práticas culturais de produção de si lhe 

garantem estabilidade e permanência no tempo. Sabe-se que, nas sociedades modernas, a 

primazia do indivíduo embasa e alimenta o interesse pelo eu moderno, sendo esse o 

motivo do interesse da história pela vida pessoal.44 

Pierre Bourdieu já falava de uma ilusão biográfica como algo típico da sociedade 

moderna, querendo dizer com isso que a falsa linearidade e a coerência do indivíduo, feita 

e refeita por meio de uma lógica retrospectiva de fabricação da vida, faz do indivíduo 

alguém simultaneamente múltiplo e uno. Por meio dessa fragmentação, o eu acaba 

experimentando temporalidades diversas, diacrônica e sincronicamente. 

Assim, a escrita de si pode revelar mudanças de uma trajetória individual e da vida 

em tempos de ritmos diversos, por exemplo, o tempo do trabalho, o da casa etc. Por essa 

sua natureza fragmentada, moderna, a aspiração a uma identidade própria deixa de ser 

relativa somente aos grandes homens – o homem público, o herói, cujos feitos se 

caracterizavam pela excepcionalidade – para se tornar ordinária. Nesse novo prisma, do 

homem comum, a categoria de indivíduo moderno reconfiguraria as noções de memória, 

documento, verdade, tempo e da própria história. O campo da memória, por exemplo, 

deixaria de se restringir aos grandes homens (do universo político, militar e religioso) 

para se referir ao sujeito comum. Ainda que os registros de memória desses homens 

comuns sejam fragmentados e corriqueiros, seu valor como documento histórico estaria 

no acesso que proporcionam à casualidade da vida e à concepção individual da verdade. 

Trata-se, nos dizeres de Angela de Castro, do triunfo do indivíduo como um sujeito 

                                                           
43 Os tempos modernos consagraram o lugar do indivíduo na sociedade. Em abstrato, todos seriam iguais e 
sujeitos do contrato social, vivendo em equidade política e moral; cada sujeito é livre, isto é, singular em 
relação ao todo, e múltiplo nos seus papeis sociais. Decorre disso uma tensão social entre liberdade e 
igualdade, entre singularidade e homogeneidade, que caracterizaria a própria sociedade moderna. 
44 A premissa é de que, sendo todo indivíduo social e dotado de singularidade, então cada um seria 
interessante ao conhecimento histórico. Por singularidade entende-se a multiplicidade e a fragmentação do 
indivíduo moderno e das suas memórias no tempo, ainda que de contínuo haja o desejo do eu e a busca pela 
identidade. 
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voltado para si, para a sua razão e os seus sentimentos. É como se a vida individual 

gozasse de autonomia em relação ao todo social, querendo permanecer no tempo. 

Nessa premissa moderna, a verdade seria também relativizada como algo 

subjetivo, de foro íntimo. A verdade factual, objetiva, una e submetida à prova científica 

ainda sobrevive, mas permeada desse individualismo. Essa verdade subjetiva, plural, 

blindada de constrangimentos absolutos, influenciou enormemente a escrita da história, 

que passou a dar conta das fontes de dimensão privada, produzida por grandes homens e 

por homens comuns. Isso explicaria, aliás, a proliferação de instituições de guarda para 

documentos autobiográficos e de produção do eu. 

A escrita autobiográfica assume, portanto, a subjetividade do autor como parte 

integrante da linguagem, estando nela a verdade do sujeito. Na narrativa introspectiva, a 

autoridade do sujeito está na subjetividade, daí ser impossível separar a autenticidade da 

escrita da sinceridade e da singularidade. Em termos metodológicos, erros e mentiras são 

relativizados, afastando o fato e o que realmente aconteceu (a verdade dos fatos, 

conforme concebiam os positivistas) do interesse do historiador. O documento torna-se, 

assim, algo subjetivo, importando mais o que o autor diz ter vivenciado que o fato em si. 

Reflexo do individualismo da sociedade moderna, as dimensões da subjetividade são 

trazidas para a escrita e os métodos do conhecimento histórico. 

Embora não seja uma escrita de si de tipo clássico, afinal não se trata de obra 

constituída de fontes privadas ou íntimas, sendo sua redação inteiramente feita em terceira 

pessoa, Como se coloca a direita no poder apresenta, no entanto, traços evidentes de 

subjetividade. Não só pelo caráter testemunhal da escrita, afinal o autor narra os fatos 

políticos que levaram ao golpe do ponto de vista de quem teve neles intensa participação, 

mas pelo sentido de coerência que o livro apresenta. Esse segundo aspecto Schilling só 

foi capaz de formular durante o exílio, quando então se forma como intelectual. É só no 

desterro que as “bases teóricas do nacionalismo revolucionário” se arregimentam, quando 

então compõe o que noutras palavras, mais acadêmicas, poderia ser entendido como 

Teoria de Brasil. É lá também que sua militância passa a se expressar prioritariamente 

pela escrita. 

Redigida ao longo de doze anos e em contextos de rupturas políticas muito 

violentas, Como se coloca a direita no poder é uma obra de diversas camadas temporais. 

No plano mais factual da obra, dá-se com o testemunho do autor sobre a trama política 

do golpe, ao mesmo tempo a radiografia de uma derrota. Não das esquerdas somente, 

lado que Schilling escolheu no campo político, mas da própria revolução brasileira. 
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Quando assessor e delegado de Brizola, como gostava de dizer, o autor-militante 

contribuiu para levar o ideal revolucionário para o interior do trabalhismo, propiciando o 

inesperado diálogo entre marxismo e brizolismo. Sabe-se que as bases conceituais do 

trabalhismo, dada a sua raiz histórica positivista, assentam-se no ideal da harmonia de 

classes, sendo o Estado o árbitro dos conflitos. Do capitalismo humanizado e cristão de 

Pasqualini ao trabalhismo desenvolvimentista e pragmático de San Tiago Dantas, 

prevalece a ideia do pacto social harmonizado graças à ação do Estado-árbitro, uma 

premissa ideológica só inicialmente rompida no brizolismo e depois aprofundada no 

nacionalismo revolucionário.45 

 Como se coloca a direita no poder aborda também as disputas políticas entre as 

esquerdas, especialmente entre o PCB, a quem dirige muitas críticas, e o PTB, partido ao 

qual Schilling jamais se filiou. Embora gostasse de Vargas e reconhecesse o papel 

histórico progressista e definitivo do getulismo na história do Brasil, Schilling definia-se 

brizolista. É possível que o escritor tenha sido o primeiro a pensar em Getúlio, Jango e 

Brizola como lideranças de correntes ideológicas distintas do trabalhismo, embora nem 

por isso deixasse de assinalar as continuidades históricas entre os três. Também nisto 

propõe uma análise dialética do fenômeno histórico.  

O livro acaba sendo, portanto, uma análise sobre as dimensões ideológicas e 

contraditórias do varguismo (denominado populismo ou paternalismo), depois 

bifurcadas, dada a agudização da luta de classes no Brasil, no populismo de Jango e no 

nacionalismo revolucionário de Brizola. Histórica e politicamente, Brizola é a tese e 

Jango, a antítese; sendo o nacionalismo revolucionário a decantação histórica e 

progressista do populismo.  

Noutra de suas camadas, Como se coloca a direita no poder narra a articulação 

política das direitas como um fenômeno de longa duração. A arqueologia desta trama está 

no próprio processo histórico de formação do Brasil como nação dependente (capitalismo 

dependente). Ressalte-se a centralidade, nas teses de Schilling, das relações de 

dependência e da determinação do imperialismo, associado às nossas classes dominantes, 

na estruturação econômica, social e cultural do país. O Brasil nasce como economia 

                                                           
45 Assume-se, portanto, uma evolução histórica do brizolismo dos anos 1960 para o nacionalismo 
revolucionário do exílio, quando enfim Schilling elabora na sua plenitude as bases conceituais de sua teoria 
de Brasil (na América Latina). Numa leitura textual das obras de Schilling, a diferenciação entre brizolismo 
e nacionalismo revolucionário não tem sentido, afinal o autor os toma como expressões sinônimas. A 
distinção conceitual, no entanto, é uma ferramenta para delimitar a primeira fase de Schilling, dirigente 
político e intelectual, da sua segunda fase, quando então torna-se um militante-intelectual. Esse ponto será 
mais bem discutido adiante, ainda neste capítulo.  
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complementar à das grandes potências, sendo determinado por elas, assim é por que a luta 

de classes se expressaria com igual violência no plano internacional, entre metrópole e 

países periféricos (na divisão internacional do trabalho); daí não se conseguir pensar na 

revolução socialista em países dependente sem um forte sentido nacional. O fluxo de 

riquezas levado primeiro para São Paulo (estado das sucursais estrangeiras) e daí para os 

países desenvolvidos, notadamente os EUA, foi dos temas centrais do nacionalismo 

revolucionário.  

Schilling conta em entrevistas46 e também em Como se coloca a direita no poder 

que ele fora o responsável pela formação da consciência nacionalista de Brizola. 

Indignado com a supremacia de São Paulo sobre a economia gaúcha, Brizola teria de 

imediato pensado em separatismo, ignorando que a verdadeira causa da espoliação estaria 

na potência estrangeira e não em São Paulo (espécie de entreposto da ação imperialista 

aqui). Schilling teria traduzido ao líder gaúcho o complexo fluxo exploratório do 

imperialismo, usando para isso a metáfora das bombas de sucção, depois conceituada no 

léxico brizolista como processo de espoliação. Foi a articulação entre forças reacionárias 

nacionais (exército, burguesia e latifundiários) e nações imperialistas, somada aos erros 

de estratégia e ideológicos da própria esquerda, que fez do golpe de 1964 vitorioso.  

Três seriam os equívocos mais evidentes do campo progressista que favoreceram 

a conquista do poder pela direita: a traição de Goulart às forças populares, segundo 

Schilling, em função da ambiguidade ideológica do presidente, ao mesmo tempo um líder 

popular e latifundiário; a ausência de um partido revolucionário que organizasse as bases 

sociais da reforma – o Grupo dos 11 teria sido uma tentativa tardia e, por isso, ineficaz 

do brizolismo; e o erro de previsão das esquerdas, que imaginavam um golpe das direitas 

somente no segundo semestre, e que, mesmo assim, sairia derrotado pelas forças 

populares. A narrativa de Schilling organiza-se inteiramente em torno do argumento da 

previsibilidade de um golpe das direitas, o inesperado estaria somente na rapidez com que 

fora organizado.  

 A maneira que o militante dispõe as peças da direita no tabuleiro político da 

época, em estratégia francamente golpista e organizada, se contrapõe à interpretação de 

Argelina Figueiredo, que ilumina as fissuras internas das forças reacionárias para 

argumentar por um golpismo improvisado, mas vitorioso das direitas.47 O determinante 

teriam sido mais as ações individuais que uma estratégia orquestrada de golpe. Em Como 

                                                           
46 Disponível em: <https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/144>. 
47 FIGUEIREDO, Argelina. Democracia ou reforma? Rio de Janeiro: Paz e terra, 1933. 



33 
 

se coloca a direita no poder o enredo é outro. Direitas organizadas e em ofensiva desde 

1961, com o golpe do parlamentarismo, inclusive com recurso às armas, e as esquerdas 

nacionalistas em ação defensiva. Golpismos se atravessando, da direita, de Jango (através 

da decretação de estado de sítio) e do próprio Brizola, em campanha por uma Assembleia 

Constituinte que renovasse o parlamento insidioso.48 

Assinale-se que, nessa trama golpista, Jango é o antagonista das forças brizolistas, 

o líder traidor, latifundiário e de psicologia desequilibrada que, nos seus sucessivos erros, 

e até em uma estratégia de golpe deliberada, acabou entregando o poder às direitas. De 

fato, a interpretação de um golpismo de Goulart encontrou alguma receptividade no 

Brasil, depois sendo sustentada por historiadores do campo da direita, caso de Marcos 

Antônio Villas. Essas acusações são refutadas por Carlos Fico nos dois episódios em que 

se baseiam: tanto a antecipação do plebiscito, que ele reconhece no máximo como uma 

pressão indevida do presidente sobre o congresso, como a decretação do estado de sítio, 

em que a intervenção do governo federal nos estados sequer era legalmente permitida.49 

As insinuações de golpismo de Goulart apareciam também nas fontes da época, 

nas páginas do Correio da Manhã e nos discursos de Carlos Lacerda. O próprio 

Departamento de Estado norte-americano estava envolvido ao implantar essa teoria nos 

jornais e nos meios acadêmicos. Segundo levantamento de Carlos Fico50, a tese famosa 

de Alfred Stepan sobre o poder moderador dos militares na política brasileira, válida até 

1964, quando então as Forças Armadas abandonam esse padrão para se apossarem do 

poder político, teria sido influenciada pela ação do embaixador norte-americano Lincon 

Gordon. Foi Gordon quem convenceu o Departamento de Estado norte-americano dos 

supostos planos golpistas de Goulart, em conluio com comunistas. O secretário de Estado 

Dean Rusk logo adotou essas ideias como versão governamental americana num ensaio 

cujo teor foi depois resgatado nas teses de Alfred Stepan – cientista político com grande 

                                                           
48 A tese destoa das interpretações de Daniel Aarão e Jorge Ferreira, que identificam uma ofensiva 
revolucionária por parte das esquerdas a partir da campanha da Legalidade, o que justificaria em alguma 
medida a radicalização das direitas. Ambas as forças, direitas e esquerdas, agiriam segundo uma perspectiva 
utilitarista da democracia, denunciando o pouco apreço de ambos pelo legalismo democrático. REIS, Daniel 
Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). O golpe e a ditadura militar: 40 anos 
depois (1964-2004). Bauru: Edusc, 2004; FERREIRA, Jorge. A estratégia do confronto: a frente de 
mobilização popular. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 24, n.47, 2004. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100008>. 
49 A ideia de intervenção aos estados foi politicamente sustentada por José Serra em depoimentos de 1980 
e 1994, mas refutada em 2004, quando o tucano revelou uma confidência de Jango a ele admitindo que o 
golpismo era cogitação de Brizola, não dele. FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura 
militar. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 24, n.47, 2004. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882004000100003>.  
50 Idem. 
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influência nos trabalhos de Argelina Figueiredo e Wanderley Guilherme dos Santos. O 

percurso da tese do golpismo de Goulart teria, portanto, partido do embaixador Gordon, 

passado pelo secretário de Estado, sendo finalmente popularizada na tese de Stepan.  

Das críticas de Schilling não escapam Prestes, PCB, PTB, Jango, Francisco Julião 

e até mesmo Brizola. Como se coloca a direita no poder, em certa medida, é uma tentativa 

de correção histórica desses erros, com o autor sinalizando as ambiguidades do próprio 

campo progressista. Trata-se de um “livro duro, polêmico e agressivo, cujo objetivo é 

provocar outras análises, até ali (contexto do golpe e depois, já no exílio) sonegadas ao 

povo brasileiro”, diz Schilling na apresentação da obra. Um pouco antes, em passagem 

reveladora da identidade e do espírito de sua escrita, ele afirma ter redigido o livro “sem 

ocultar nada, doa a quem doer, no espírito de crítica e autocrítica – prática fundamental 

de um dirigente político.” Intelectual e dirigente político, não há outra obra dele em que 

essas duas facetas se mostrem tão explicitamente interligadas como em Como se coloca 

a direita no poder. 

As críticas se dirigiam a toda a esquerda. De PCB e de Prestes, Schilling cita o 

estrangeirismo da interpretação histórica, baseada em categorias de análise inadaptáveis 

à nossa realidade – refere-se especificamente ao marxismo de cunho europeu e ao 

positivismo, ambos sintomas da subalternidade intelectual (faceta cultural do 

subdesenvolvimento econômico) das elites e das esquerdas brasileiras. O 

deslumbramento de Francisco Julião o teria feito hipervalorizar as bases populares e 

revolucionárias a ele vinculadas. E o personalismo e a resistência em organizar um partido 

em moldes revolucionários de Brizola teriam fragilizado as bases sociais do nacionalismo 

revolucionário. O Grupo dos 11 fora organizado tarde demais.  

Com a autoridade de quem esteve presente nos atos políticos fundadores do 

brizolismo – ações que impulsionaram a figura de Brizola em todo o país (Master, 

encampações, FMP e Grupo dos 11) –, Schilling se legitima como poderosa testemunha 

histórica daquele contexto político. Como a escrita de si, a testemunha compõe o leque 

das “narrativas da subjetividade”. O retorno do ‘eu’ sob a forma testemunhal é uma das 

maneiras de legitimação dos discursos sobre o passado. Portador de determinada 

memória, o testemunho extrai sua legitimidade e força da possibilidade de fornecer 

“acesso imediato ao passado”, “sem desvios interpretativos ou analíticos de terceiros”. 

Em contextos autoritários, o testemunho ainda pode recuperar vozes silenciadas para a 

construção de presentes e futuros, evidenciando a marca política de ambos. Paulo 

Schilling recupera 1964 do ponto de vista do nacionalismo revolucionário, uma versão 
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em certa medida silenciada pela historiografia. Não há outra voz que dê acesso à ação 

nacionalista revolucionária de maneira tão eloquente quanto a de Paulo Schilling, seja por 

sua autoridade de liderança política, seja pela sua envergadura de ideólogo. Schilling foi, 

assim, um dos principais agentes do brizolismo e um importante intelectual do 

nacionalismo revolucionário.  

O Alemão, como apelidado por Brizola, evocava conscientemente sua autoridade 

como testemunha: “os fatos que narramos e as impressões que registramos foram, em 

grande parte, presenciados ou sentidos direta, pessoalmente”. A legitimidade oferecida 

pelo testemunho é tão proeminente na história que, não por acaso, foi esse o viés de Como 

se coloca a direita no poder mais valorizado pela historiografia. Com frequência a obra 

é referenciada para demonstrar o radicalismo da estratégia política dos nacionalistas 

revolucionários, liderados por Brizola. Essa leitura é ainda mais acentuada em relação ao 

Panfleto, versão jornalística e de manifesto do nacionalismo revolucionário. Outros 

identificam em Schilling pistas do que foi o exílio para as esquerdas, novamente 

procurando nos seus escritos o caráter testemunhal da sua escrita. Os que procuram na 

obra o depoimento do militante, em geral, descuidam-se da faceta intelectual e teórica do 

autor, igualmente importante.  

De volta ao que Angela de Castro Gomes adverte sobre a escrita de si, são dois os 

cuidados do historiador ao se deparar com essa modalidade de escrita: 1) supor haver um 

eu coerente e contínuo, levando-se induzido pela verdade que o sujeito da escrita quer 

passar (“efeito de verdade”); e 2) ter em conta as dificuldades entre o autor e o texto. Ela 

explica: o texto não é uma autorrepresentação do autor, a materialização de uma 

identidade de si; mas tampouco o autor é uma invenção do texto, isto é, sua subjetividade 

e sinceridade não são meros efeitos da narrativa, artificiais. 

Para fugir do primeiro perigo, a autora assinala que é preciso ter em mente que a 

sinceridade do escritor sempre sombreia as fragmentações, as incoerências e a 

incompletude do indivíduo moderno. Levado pelo que ela chama “feitiço das fontes”, o 

risco é o historiador considerar o relato subjetivo do autor (sinceridade) como a verdade 

dos fatos, como a realidade do que aconteceu. E para escapar do segundo, ressalta a 

importância de se valorizar a dinâmica peculiar da escrita autobiográfica: o autor não é 

anterior nem posterior ao texto; não é essência nem o produto deste. A escrita subjetiva 

é, assim, “parte da identidade do autor e do texto”, com os dois se criando 

simultaneamente na “produção do eu”. Nesse sentido, a escrita de si teria editores mais 

que autores, posto que ela ordena, rearranja e ressignifica a vida da pessoa no texto 
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(suporte). A pessoa e a narrativa vão, assim, sendo criadas no texto simultaneamente, de 

modo que a escrita de si permita o autoconhecimento, a catarse, como se naquele suporte 

o sujeito tivesse mais controle sobre a própria vida.  

Embora não seja um diário ou uma autobiografia, gêneros clássicos da escrita de 

si, é inegável que Como se coloca a direita no poder apresenta este forte sentido catártico. 

No livro, a militância e a escrita de Schilling do pré-1964 aparecem perfeitamente 

harmonizados com as ideias e as conclusões alcançadas no desterro, quase como se as 

primeiras conduzissem inescapavelmente às segundas. Numa espécie de memorial, 

Schilling prefacia o livro explicando que sua produção do exílio seguia cinco direções. A 

de dar conta das relações de dependência e da estrutura agrária brasileira; a de tratar os 

acontecimentos políticos do período 1961-1964; a de abordar os três anos iniciais da 

ditadura; e finalmente, no seu projeto mais ambicioso, a de elaborar uma tese sobre o 

nacionalismo popular revolucionário como caminho de libertação nacional e socialista. 

O prefácio é de 1978 e a edição do livro é de 1981, mas ainda estão presentes em 

ambos os ecos políticos dos anos 1960. No contexto da edição, na década de 1980, 

diferentemente do que está expresso na obra, já não eram mais as utopias revolucionárias 

que guiavam as esquerdas brasileiras. Os intelectuais não escreviam mais teorias 

prescritivas de um caminho autônomo para o Brasil, e o anti-imperialismo já não enchia 

de fôlego os pulmões dos militantes. Naquele contexto, políticos e intelectuais 

sintonizados com o mapa ideológico dos anos 1960 eram alvo de uma interdição, 

praticada em boa medida pela própria esquerda. A teoria marxista da dependência e sua 

expressão política, o brizolismo, eram marginalizados e tornados obsoletos nos seus 

meios e fins. De uma forma ou de outra, o mesmo sucedia a Paulo Schilling, sobre o qual 

recaía outro pecado, a formação intelectual não acadêmica.  

Apesar do seu flagrante sentido de continuidade (ou posteridade) – é lá que 

Schilling atinge a versão definitiva do nacionalismo revolucionário –, Como se coloca a 

direita no poder é também um ponto de chegada, como se o autor se deparasse com o seu 

passado para dele se despedir. A briga com Brizola, as frustações da esquerda, as dores 

pessoais com a prisão da filha e o estranhamento da volta a outro Brasil alteram a natureza 

de sua militância e marcam a sua atuação intelectual. Afastado dos corredores do poder e 

com uma atuação política menos vinculada ao aparelho de Estado, ao voltar ao Brasil, 

Paulo Schilling passa a ter uma ação política mais próxima aos movimentos sociais. A 

militância intelectual (produção bibliográfica) permanece ativa e, embora o nacionalismo 

revolucionário como sua expressão definidora fosse nela perdendo força, o nacionalismo, 
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o imperialismo e a questão agrária permanecem temas norteadores de sua obra, grande 

parte dela dedicada também à política externa brasileira. 

O sentido catártico de Como se coloca a direita no poder enlaça a fase pré-1964, 

das grandes ações, ao período intelectual do exílio, das incontáveis obras. O livro traduz 

um momento de balanço, em que Schilling avaliava com melancolia e raiva sua vida e 

obra diante do estranhamento de um novo Brasil, mais distante daquele que ele pensava. 

É como se, naquelas páginas, Schilling conseguisse organizar toda a sua existência para 

se despedir de parte dela, reformulando-se. O seminal Como se coloca a direita no poder 

é o intelectual Schilling tratando da sua militância dos anos 1960 à luz do nacionalismo 

revolucionário – não mais o de primeiro momento, personalizado por Brizola, conforme 

concebia o próprio autor, mas em bases mais intelectualmente definidas. Já como 

intelectual latino-americano, Schilling, tanto na forma de testemunho como na de 

intérprete do Brasil, avalia o golpe de 1964 como um processo histórico amplo, cujas 

raízes remontam à própria formação do país como nação.  

 

*        *      * 

 

Schilling trazia o hábito de leitura desde jovem, das bibliotecas da família. Leu os 

clássicos do marxismo e os do pensamento social brasileiro por conta própria, como 

autodidata. Nas suas primeiras obras, são feitas muitas citações e referências a intelectuais 

brasileiros, notadamente aos relevantes para a realidade do Rio Grande do Sul, de que 

Schilling mais tratou nesses primeiros trabalhos. São obras de temática regional, mas que 

já apresentavam como marca as análises de fôlego histórico e a problemática do 

imperialismo.  

O Uruguai e a Argentina dão-lhe acesso aos teóricos trotskistas e marxistas latino-

americanos que pensavam o marxismo em conteúdo regional e próprio aos países 

subdesenvolvidos. Pesava neles a experiência revolucionária de Cuba, que oferecia ao 

mundo percurso histórico inédito para a revolução socialista. É desses teóricos e dos 

pensadores da pátria grande, como Abelardo Ramos e Vivian Trias, que Schilling retira 

seu quadro teórico, quando então depura suas ferramentas conceituais para adensar as 

bases teóricas do nacionalismo revolucionário. O exílio ofereceu a Schilling uma 

consciência do Brasil como país latino-americano, conferindo a seus escritos grande 

dosagem de modernidade e criatividade, mas também de regionalidade – entre as 

esquerdas brasileiras, o nacionalismo revolucionário é certamente o mais latino-
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americano das ideologias51, tendo por centralidade a relação exploratória da potência 

sobre os países subdesenvolvidos. Juntando varguismo e brizolismo ao marxismo, 

Schilling produziu, ao longo de sua extensa bibliografia e longeva militância, uma teoria 

de Brasil ao mesmo tempo latino-americana, composta de uma interpretação histórica e 

sociológica de nossa formação de país. Surge daí uma interpretação nacionalista 

revolucionária de importantes conceitos sociológicos e históricos, revelando um Schilling 

distante da neutralidade e do rigor acadêmicos, mas bastante informado da produção 

intelectual da academia.  

Como se coloca a direita no poder revela essa faceta teórica bastante evidente, 

tratando de noções clássicas das ciências sociais. Populismo, desenvolvimentismo, 

positivismo, Revolução de 1930 (se burguesa ou oligárquica), burguesia (se nacional ou 

dependente), formação de classes e fração de classe (e a diferença do desenvolvimento 

histórico em países desenvolvidos e subdesenvolvidos), bonapartismo ou paternalismo, e 

toda uma cartilha conceitual bastante valiosa para as ciências sociais.  

O livro mais famoso de Schilling não deixa de ser também uma análise do 

trabalhismo brasileiro do ponto de vista de sua vertente mais à esquerda, brizolista. A 

crítica é endereçada à sociologia do populismo, muito em voga nos anos 1970, mas 

também aos historiadores janguistas, caso de Muniz Bandeira. No livro, portanto, 

Schilling estabelece um diálogo com outros intelectuais petebistas que pensavam o 

próprio trabalhismo brasileiro. Assinale-se que, na historiografia que analisa a história do 

populismo, não há qualquer menção à interpretação trabalhista desse conceito, uma 

lacuna que aparece tanto nas interpretações defensoras da categoria (marxistas) como nas 

que a refutam (culturalistas). Fazem parte dessa constelação intelectual que pensava e 

produzia críticas trabalhista à sociologia e à historiografia Muniz Bandeira, Franklin de 

Oliveira, Miguel Bodea, Darcy Ribeiro, Theotônio dos Santos e Vânia Bambirra.  

O Schilling das primeiras obras é um escritor de literatura predominantemente 

técnica. Trigo, Crise econômica do Rio Grande do Sul e O que é reforma agrária têm em 

comum essa linguagem quase numérica da realidade agrária gaúcha, tomada por ele como 

uma situação-denúncia da espoliação praticada por São Paulo e potências estrangeiras, 

duas esferas complementares do imperialismo. O quadro teórico dessas obras é a tese 

                                                           
51 Consideradas as ideologias produzidas por partidos políticos. 
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imperialista de Lênin52 e as ideias de Paul Baran53, autor que faz a ponte entre essas obras 

iniciais e as produzidas no exílio.  

Portanto, há nessa primeira literatura referências históricas e sociológicas 

relevantes, sobretudo da realidade gaúcha e do pensamento social brasileiro, mas nada se 

diz da América Latina, ainda um continente desconhecido para Schilling. Nota-se, nestes 

escritos inaugurais, uma leitura ainda muito desenvolvimentista do campo brasileiro, 

solidamente referenciada em números e balanços da realidade rural gaúcha. É no contato 

com Vivían Trias, no entanto, que Schilling desenvolve uma interpretação dialética do 

desenvolvimentismo, quando então elabora uma autocrítica de sua atuação do Iseb.54 

Ressalte-se mais uma vez que o ponto de diálogo entre Schilling e os teóricos da esquerda 

nacional uruguaia, da qual Trías é expoente, está na interpretação já presente nas 

primeiras obras do brasileiro de que o latifúndio e a indústria mantinham entre si uma 

relação dialética de conflito e complementaridade, e de que o imperialismo atuaria em 

países subdesenvolvidos também por intermédio da exploração entre regiões ricas e 

pobres. São Paulo seria, segundo essa ótica, o satélite e o entreposto da espoliação 

praticada pelas potências imperialistas aqui. Também há referências evidentes a Leon 

Trotsky e à sua teoria sobre o desenvolvimento desigual e combinado.55  

Flávia Schilling define a fase inicial do pai por trabalhos de organização, reuniões 

e assessorias nos quais a produção intelectual não figura tanto.56 Somente no exílio a 

atividade intelectual se converte em militância, daí sua produção tornar-se tão mais 

volumosa e com densidade teórica. Acrescenta que, mesmo aí, a escrita não se regia pelo 

rigor e cientificismo acadêmico, mas por um grande sentido de urgência, como “gestos 

de militância” – para recuperar a bela expressão usada por ela. Como se coloca a direita 

                                                           
52 LÊNIN. Imperialismo, fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1982 
53 BARAN, Paul A. El socialismo:unica salida. Cidade do México: Nuestro tempo, 1971.  
54 Encontramos sobre o tema dois momentos: em Crise econômica do Rio Grande do Sul, dizia: “O Brasil 
vive uma febre de pesquisas e planejamento, de estudos e definições. De análises de erros e equacionamento 
de soluções, ainda desordenados, porém já positivos, por se constituírem-nos fundamentos da ideologia 
desenvolvimentista, que cada povo deve forjar tendo por base sua própria estrutura e experiência. Assim 
como a revolução, o desenvolvimento não é artigo de exportação. Cada povo deve achar o seu caminho”. 
Em Como se coloca a direita no poder..., op cit, p. 45., a reavaliação: “uma autocrítica pessoal: nós também 
caímos no ‘conto do Iseb’. Convidados por Roland Corbisier, fizemos uma conferência sobre o problema 
da triticultura, denunciando violentamente o que significava o Acordo do Trigo, firmado pelo governo JK. 
Um exemplo do liberalismo (em verdade maquiavelismo) de Juscelino: podia-se criticar duramente sua 
política num auditório do próprio governo e inclusive em livro editado com recursos oficiais (com o título 
Trigo, a conferencia foi posteriormente editada pelo Iseb). Enquanto isso, chegavam às dezenas barcos com 
trigo americano, e o nosso apodrecia no Sul do país. 
55 O quadro teórico geral de Schilling será tema do capítulo 4.  
56 Entrevista concedida a autora por e-mail.  



40 
 

no poder é a obra por meio da qual se atinge as múltiplas camadas intelectuais e de 

militância de Paulo Schilling.  

Nela, Schilling retraça o percurso do nacionalismo revolucionário expondo suas 

motivações e bandeiras de luta em bases teóricas e intelectuais. Não se trata de um gesto 

autobiográfico, afinal não há muito o que localize individualmente Schilling no mundo, 

fotografias, relatos de infância ou formação escolar. Esses elementos estão ausentes 

inclusive do seu acervo pessoal, composto de manuscritos das obras, artigos para 

periódicos e livros inéditos. Como notou perspicazmente Trajano Sento-Sé,57 há mesmo 

uma impessoalidade que rege o brizolismo, não sendo diferente o caso de Paulo Schilling. 

Entretanto, o testemunho do autor sobre o contexto político dos anos 1960 e a atuação 

das esquerdas no pré-1964 se misturam inevitavelmente com sua trajetória pessoal. É na 

criação e na consolidação do nacionalismo revolucionário, primeiro como prática política, 

depois na sua composição ideologia, que Schilling se estrutura como intelectual.  

Revendo os erros do passado à luz do arcabouço intelectual obtido no exílio, 

graças ao qual torna-se um pensador tão latino-americano como brasileiro, Schilling 

descortina os erros vividos pela esquerda para com eles se apaziguar. O livro é uma 

espécie de luto. Não porque perdoasse esses erros ou os desconsiderasse menos 

determinantes, mas porque só ali conseguisse organizar a trama histórica que levou as 

direitas à vitória, ao mesmo tempo em que escrevia as bases intelectuais de sua 

interpretação de Brasil.  

Como “projeto consciente de si”, Como se coloca a direita no poder relata as 

escolhas pessoais e os passos políticos das esquerdas nacionalistas e do próprio Schilling 

de forma muito mais racional que inconsciente – um dos efeitos da escrita de si que se 

aproxima do que Bordieu denomina “objetificação de si”. É essa racionalização 

excessiva, inescapável a qualquer obra de memórias ou biográfica, que compõe o que 

mais cedo denominou-se sentido de posteridade. Com ele, Schilling organiza a sua 

formação intelectual e de militância suavizando as falhas, ao enaltecer linhas de 

continuidade, ou exagerando as rupturas, para amenizar algum encadeamento indesejado. 

Ressaltar as rupturas e as continuidades, no método histórico, é identificar os mecanismos 

da dinâmica de sobrevivência de qualquer autor e obra, ou do autor na sua obra.   

 

3 O INTELECTUAL PAULO SCHILLING  

                                                           
57 SENTO-SÉ, Trajano. Brizolismo. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo; FGV, 1999. 
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Os livros devem ser todos eles campanhas58 

 

Schilling não teve formação universitária, apenas um curso técnico em contabilidade. Na 

geração dele, nascida no despertar da década de 1920, a formação autodidata não era algo 

incomum. Recorde-se que os primeiros ensaios de crítica acadêmica só começam a ser 

observados no Brasil na década de 1940, quando Paulo Schilling ensaiava ser um jovem 

adulto. Metido num esforço solitário de formação, não se balizou por modelos ou 

bibliografias recomendadas; muito menos guiou-se por técnicas e métodos de pesquisa 

próprias das áreas acadêmicas. Sua formação intelectual foi feita, conforme a feliz 

expressão de André Moyses Gaio59 para Nelson Werneck Sodré, seguindo os “ditames 

do improviso”, com leituras desordenadas, feitas no isolamento e seguindo uma auto-

organização –  nesse sentido, “cada intelectual era uma ilha”, ainda seguindo de perto as 

considerações de Gaio. 

Homem de escrita objetiva, colérica, feroz crítico da neutralidade intelectual e da 

importação de conceitos e teorias alheios à realidade do país, Schilling pode ser 

entendido, por seus traços gerais, como um militante e um historiador da conjuntura, na 

medida em que escrevia sempre sobre o seu tempo presente.  

A formação autodidata, feita com forte conteúdo militante, talvez explique o 

caráter criativo, político e original de sua bibliografia. Pode-se dividir o percurso histórico 

de sua formação intelectual em três fases: o nacionalismo revolucionário como prática 

política do brizolismo do pré-1964, da qual Paulo foi o emissário político e o mentor 

técnico, sobretudo no que tange aos assuntos agrários; o nacionalismo revolucionário de 

base teórica e intelectual, como teoria de Brasil, alcançado no exílio; e a fase de retorno 

ao Brasil, em que sua escrita assume uma abordagem mais conjuntural e geopolítica. 

O nacionalismo revolucionário, de cujas bases teóricas e ideológicas Schilling foi 

o ideólogo, assentava-se na experiência política do trabalhismo no governo do Rio 

Grande do Sul. Só depois forjou-se como ideologia complexa, já diante do universo 

latino-americano. Surgido na prática política de Brizola, é, portanto, só no exílio que se 

organiza como conjunto de ideias. Esse percurso histórico de amadurecimento e formação 

está narrado em Como se coloca a direita no poder, obra em que as duas fases são 

                                                           
58 NABUCO, Joaquim apud OLIVEIRA, Franklin. Rio Grande do Sul: o novo Nordeste Rio de Janeiro 
Civilização Brasileira,1961. 
59 GAIO, André Moysés. Uma interpretação do Brasil. A obra de Nelson Werneck Sodré. Curitiba: CRV, 
2015. 
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interligadas. É nela que Schilling expõe em coerência essa trajetória; como testemunha, 

intelectual e militante.  

Em função dessas suas múltiplas facetas e de sua formação autodidata, é difícil 

definir o tipo intelectual de Paulo Schilling. Nas literaturas clássicas, o papel dos 

intelectuais é definido segundo a sua relação com a política – de distanciamento ou 

engajamento. De uma maneira geral, chega-se ao consenso de que os intelectuais sejam 

organizadores e elaboradores de uma reflexão sobre o mundo que os cerca. Pensam entre 

a consciência pensada e o processo vivido, confabulando as razões de emergências de 

alguns conceitos. Os intelectuais são, assim, organizadores e formuladores, pensadores e 

críticos.  

São muitas as diretrizes que tomo para definição de Schilling como intelectual. 

1) É preciso ter em conta dois tempos históricos diferentes em sua vida. Até o 

exílio, prevaleceram a literatura técnica e a militância sobre a atividade intelectual, 

embora a assessoria e a atuação política tivessem um caráter intelectual no sentido 

gramisciano (elaboração de visão de mundo ou das condições subjetivas para a 

transformação social, como se diz). Depois, no exílio, Schilling fez da escrita sua 

militância, formulando uma base intelectual mais sólida para o nacionalismo 

revolucionário.  

2) Nos anos 1960 e 1970, predominava mundialmente a figura do intelectual 

engajado e militante, que fazia da sua obra e atuação um compromisso com o povo, com 

a luta pela redução das desigualdades sociais e contra o subdesenvolvimento. No Brasil, 

falava-se então da revolução brasileira, um esforço inclusive epistemológico de construir 

categorias analíticas abrasileiradas para mudar o país. Escritores narravam uma via 

revolucionária autônoma e nativa, orientadas por nossas próprias particularidades 

históricas. Nos anos 1980 e 1990, em função do avanço do liberalismo e do 

academicismo, o intelectual engajado perdeu força, sendo sobrepujado pelo tipo 

“docente”, vítima mas também agente da profissionalização, da especialização excessiva 

e do produtivismo acadêmico. Os intelectuais docentes tornavam-se e são profissionais 

da escrita e da universidade, com uma produção acadêmica vasta, porém menos atenta à 

transformação dos nossos problemas fundamentais, pelo menos nos termos mais amplos 

da revolução brasileira.60 Nos ditames dessa concepção da intelectualidade como uma 

ciência da produtividade, mesmo o marxismo vai tornando-se cada vez mais acadêmico, 

                                                           
60 WASSERMAN, Cláudia. A teoria marxista da dependência: do nacional-desenvolvimentismo ao 
neoliberalismo. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017.  
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tornando-se, paradoxalmente aos seus próprios preceitos, uma ciência moldada pelo 

modelo capitalista de se autopensar.61 

3)  O próprio Schilling se autodefine como intelectual orgânico no currículo que 

escreveu a Stédile, já no final da vida, mas localiza essa atuação a partir da sua entrada 

no PT, possivelmente por efeito de uma militância mais atuante no âmbito da sociedade 

civil. Ou da influência marcante de Gramsci no Partido dos Trabalhadores, difícil saber. 

Nessa periodização se equivoca, induzido que estava pela polarização artificial 

estabelecida entre velha e nova esquerda, cujo resultado foi a desvalorização da militância 

petebista e pecebista como ultrapassada. Publicista, militante intelectual, testemunha, 

pensador, sujeito político e intelectual da esfera pública, Schilling foi de tudo um pouco, 

tomando corpo do debate público para fazer da sua escrita uma força de transformação.  

4) A inquietação pela descolonização epistemológica e teórica dos intelectuais não 

foi um esforço isolado de Schilling, mas a luta de toda uma geração da esquerda 

intelectualizada. No caso de Paulo Schilling, o fato de ter iniciado sua trajetória na prática 

política para depois tornar-se intelectual conferiu um caráter retroativo à sua escrita, com 

análises históricas e sociológicas voltadas para entender os atos e as políticas públicas 

derrotadas em abril de 1964. Ainda mais marcante em Como se coloca a direita no poder, 

essa escrita melancólica e até colérica traduz a certeza de uma chance histórica de poder 

popular desperdiçada, e que, por seus próprios equívocos e vacilos, levara as direitas à 

vitória. 

5) A categorização que André Moysés Gaio62 recupera de Amaral Lapa sobre as 

gerações de historiadores “que formaram a cultura brasileira” de certa forma situa e 

explica a intelectualidade de Paulo Schilling no mundo. Segundo Amaral Lapa, os 

historiadores da década de 1940, 1950 e 1960 devem ser entendidos como intelectuais 

modernistas pela profunda identificação com o paradigma de renovação literária e 

artística cujo marco inicial convencionou-se ser a Semana de 1922. Movida por esforços 

de sínteses gerais, essa geração se caracterizaria pelo pouco apresso à comprovação 

empírica (pesquisa de fontes e visitas aos arquivos). Se isso, por um lado, fragilizava os 

fundamentos de análise, por outro, assegurava uma produção de estudos históricos 

profundamente criativa e libertária. Por efeito disso, trata-se de uma geração de lugar 

inédito na nossa história intelectual, porque, conforme Lapa, composta de historiadores 

                                                           
61 Crítica feita por Sodré ao marxismo dos anos 1970, do qual foi vítima. GAIO, André Moyses. Uma 
interpretação de Brasil... op. cit.  
62 GAIO, André Moyses. Uma interpretação do Brasil... op cit. 
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“fundantes da cultura brasileira”. Entre as contribuições dessa geração, o autor lista: 

interpretações renovadoras, estudos de temáticas inéditas, teorização arrojada, 

revalorização da temática brasileira e do caráter de nossa nacionalidade, entre tantas 

outras. 

6) Indo mais a fundo nisso, intelectuais modernistas estariam divididos em dois 

grupos; um mais ligado à história factual e revisionista; e outro mais preocupado com a 

elaboração de esquemas interpretativos, esses claramente mais influenciados pelos ideais 

modernistas anteriormente mencionados. Modernistas e instauradores de um padrão de 

produção intelectual, esses intelectuais teriam superado largamente suas deficiências em 

função justamente dos alicerces que ofereceram à formação da cultura brasileira.63 A 

preocupação em formar uma teoria política e categorias de análise nacionais, tendo como 

fundamento a realidade particular do Brasil como país subdesenvolvido e latino-

americano, torna Paulo Schilling herdeiro das características definidoras dessa geração 

modernista de intelectuais.  

7) Já na geração seguinte, encabeçada por Boris Fausto, Warren Dean, Francisco 

Weffort, entre outros, ainda seguindo de perto a categorização de Amaral Lapa, as 

características definidoras seriam outras. O autor elenca: reinterpretação permanente do 

passado; estudo da historiografia contemporânea; inovação das técnicas de pesquisa, do 

tratamento das fontes e da orientação metodológica, além da interdisciplinaridade. Apesar 

dos aparelhos de pesquisa sofisticados e dos recursos mais acessíveis, essa segunda 

geração não se caracterizaria mais pelas sínteses interpretativas ou pelo arrojamento 

intelectual, mas seria muito mais voltada à pesquisa das fontes.64  

8) Distanciando-se da concepção de intelectual oferecida por Benda, para quem a 

missão dos homens das letras seria guardar os valores imortais das sociedades humanas, 

Jean-Paul Sartre, ao contrário, entendia que os intelectuais deveriam fincar os pés na terra, 

                                                           
63 O ponto alto da geração dos historiadores modernistas ou da historiografia brasileira contemporânea, 
como define, teriam sido José Honores Rodrigues, Sérgio Buarque de Holanda e Nelson Werneck Sodré. 
Algumas características os uniriam no mesmo grupo, a saber: produção inicial voltada ao período colonial; 
pouca ligação com a universidade brasileira; e pesquisa de arquivo como atividade complementar, 
secundária. 
64 A luta ideológica da Guerra Fria, travada no Brasil mais evidentemente durante o governo Dutra, e as 
próprias universidades (principalmente a USP) teriam motivado as mudanças geracionais acima expostas. 
Segundo Sodré, objeto de análise de Gaio, agentes da condenação arbitrária do marxismo, as universidades 
teriam legitimado e reproduzido determinada concepção de ciência que condenava a originalidade 
interpretativa e idealizava “pesquisas acadêmicas” tecnicistas, mas não por isso não ideológicas. Ancoradas 
em conceitos conservadores, como populismo e messianismo, essa geração e a sua produção intelectual e 
concepção de ciência seriam profundamente identificadas com uma visão conservadora sobre o nosso 
passado. 
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comprometendo-se com assuntos e debates públicos de seu tempo, e tomando neles 

posição aberta. A escrita do intelectual teria como objetivo necessariamente despertar a 

reflexão e o questionamento, produzindo uma eterna e insaciável “consciência inquieta” 

de si. O intelectual sartriano é, portanto, aquele que está “em perpétuo antagonismo com 

as forças conservadoras” e que milita por uma “revolução perpétua”.65  No sentido 

sartreano, o intelectual é mais que tudo a consciência moral da política e o filósofo do 

engajamento – duas funções certamente aplicáveis a Schilling. 

9) À primeira vista, Schilling se aproxima do intelectual idealizado por Sartre em 

muitos aspectos, uma vez que escreveu sempre abertamente posicionado nas batalhas 

políticas de seu tempo, sendo tanto um sujeito de ação como de ideias. Schilling nunca 

deixou de tomar lado, escrevendo sempre a partir do ponto de vista nacionalista 

revolucionário para a transformação social do país. Escrevia assumidamente como 

militância. No entanto, segundo o modelo sartreano, apesar de militante, o intelectual 

deve ser sujeito autônomo, independente dos poderes e dos aparatos políticos mais 

tradicionais, incluindo-se nisso os partidos revolucionários. Sartre dizia mesmo que os 

escritores católicos, para quem a Igreja era uma autoridade, pouco se diferiam do 

intelectual revolucionário, ele também religiosamente regido, mas por ditames e 

aprisionamentos do partido revolucionário.66 Schilling, ao contrário, não só se filiou ao 

brizolismo (se o considerarmos numa concepção gramsciana de partido) como escrevia 

segundo o ideal leninista de condicionar a transformação social à ação do partido 

revolucionário. Das críticas mais pesadas que fez a Brizola no pré-1964 foi por sua 

incapacidade em organizar um partido nacionalista revolucionário, como visto 

anteriormente.  

10) Paulo Schilling escreve fundamentalmente como intelectual mediador de 

outros autores. Ao analisar os agentes intelectuais e a difusão e a recepção das ideias, 

ambas esferas ativas da circularidade cultural, Angela de Castro Gomes e Patrícia 

Santos67 estabelecem duas características definidoras fundamentais e relacionadas para o 

que seja o intelectual mediador. i) A mediação cultural não é uma função exclusiva dos 

intelectuais, mas de um conjunto variado de atores com importância social – tipos com 

reconhecimento social que vão desde pessoas idosas, contadores de histórias a agentes 

                                                           
65 ALTAMIRO, Carlos. Intelectuales. Notas de investigación sobre uma tribu inquieta. Buenos Aires: 
Siglos Vinteuno, 2013. p. 46. 
66 Idem, ibidem.  
67 GOMES, Angela de Castro; HANSEN, Patrícia Santos (Orgs.). Intelectuais mediadores. Práticas 
culturais e ação política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 
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educadores, por exemplo. ii) Mediadores atuam na construção de identidades culturais de 

indivíduos e comunidades, sendo, no geral, reconhecidos como intelectuais, embora 

excedam essa função no seu sentido restrito. Tendo essa premissa, o conceito de 

intelectual mediador foge tanto da definição weberiana de intelectual, pautada na ideia de 

uma vocação científica, como da bordieusiana, fundada no poder simbólico (decorrente 

do capital cultural e do grau de especialização do indivíduo). Ressalve-se que, embora 

interessada no conceito de mediação naquilo que ele toca Schilling, não me antagonizo 

às interpretações de Bourdieu para o que seja intelectual, sobretudo por pensar que o que 

valida um sujeito como intelectual mediador esteja sempre associado a um 

reconhecimento de valor social (capital simbólico). 

11) Intelectuais mediadores seriam, assim, homens de produção de conhecimento 

e comunicação de ideias, com atuação ou não político-social, que se caracterizariam por 

divulgar ou vulgarizar maneiras de pensar o mundo, impondo-lhes suas próprias marcas. 

O mediador não é um agente passivo e neutro nesta função, mas alguém que conduz uma 

mensagem de um lugar social a outro, tendo nisso participação ativa e agregadora, 

inclusive por simplificar teorias complexas tornando-as didáticas. 

12) Haveria, assim, um papel criativo na mediação intelectual capaz de formular 

novos conceitos, significados e saberes. Aquilo que foi mediado por esse intelectual se 

caracterizaria, assim, como um “bem cultural singular”, na expressão de Angela de 

Castro. Com essa participação difusora e criativa, o intelectual mediador não estaria, 

afinal, muito distante do intelectual criador, historicamente hierarquizado em posição 

superior numa escala moral das ideias. Uma das maiores qualidades do mediador seria a 

sua capacidade de se comunicar a um público mais amplo aos expertos, terminologia 

bobbiana que designa o intelectual especialista.  

13) Analisar a atuação dos intelectuais mediadores é importante porque permite 

entender os caminhos e a capacidade criativa da recepção das ideias (dos bens culturais, 

conforme Castro Gomes e Patrícia Santos). Assim, o foco de análise de quem estuda a 

mediação ou os intelectuais mediadores estaria necessariamente voltado para a 

capacidade criativa da recepção – sendo o mediador tomado como um agente ativo e 

criativo da recepção. Pela importância que conferem à recepção, as análises da mediação 

reduziriam as distinções entre intelectual criador e reprodutor, assim como entre as 

noções preconceituosas estabelecidas entre cultura erudita e popular. É dessa maneira 

que as autoras entendem.  
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                    *    *    * 

Schilling também tematizou rapidamente a questão intelectual em seus livros. Que ele 

atribuísse uma missão militante e até revolucionária aos homens das letras parece já aqui 

evidente. Schilling produziu assumidamente uma interpretação nacionalista 

revolucionária da História do Brasil e das categorias sociológicas mais fundamentais de 

nossa tradição intelectual. Seus livros são orgulhosamente partidários e sua escrita, uma 

ferramenta poderosa de transformação. Acrescente-se ainda um terceiro elemento 

característico à sua literatura: a procura por categorias e um modo de pensar 

genuinamente brasileiro e latino-americano, razão pela qual, como assinalado, deve ser 

situada como uma escrita modernista.  

A tese fundamental que regia essa busca estava na premissa de que o domínio 

econômico metropolitano sobre nós produzia a alienação da nossa intelligentsia. Era 

preciso evitar a importação de modelos estranhos à nossa realidade como forma de 

combater o imperialismo e o marxismo alheio à nossa cultura. Caso contrário, “a ação da 

intelectualidade nas colônias ou nas semicolônias em vez de constituir-se em fator de 

libertação, pode[rá] em muitos casos ser alienante, [e] contribuir para a situação de 

dependência e das estruturas arcaicas internas”.68  

A luta pelo caráter criativo e autônomo, e, portanto, independente do pensamento 

era como a revolução nacional se mostrava no plano da cultura. Schilling defendia 

expressamente a importância do intelectual revolucionário para a organização e a 

conscientização das massas. Enaltecia particularmente o papel histórico da 

intelectualidade burguesa para o nascimento do socialismo – nisso inspirando-se em 

Kautsky e Lênin. Historicamente, dizia que foi por efeito do intelectual burguês que a 

teoria socialista fora transmitida à vanguarda proletária – o que o afastava da ideia de uma 

consciência natural e imanente do proletariado. A consciência socialista historicamente 

não se construiu automaticamente a partir da luta de classe, mas fora introduzida de fora 

e nas lutas de classe do proletariado – dizia. Dessa forma, e seguindo esses argumentos, 

a missão do intelectual, para Schilling, seria justamente a de forjar e acelerar a consciência 

socialista na luta operária.  

Evidentemente, a condição colonial do país e de nossa intelligentsia impunha 

dificuldades nada ignoráveis. O domínio econômico e, por consequência, o servilismo 

cultural de nossa intelectualidade a colocava a serviço das classes dominantes europeias, 

                                                           
68 SCHILLING, Paulo. Como se coloca a direita no poder...op. cit. p. 202.  



48 
 

reproduzindo nas suas categorias e leituras de mundo um modo europeu de pensar, o que 

acabava por legitimar a nossa secular exploração econômica. Essa orientação marcaria 

inclusive partidos e intelectuais marxistas, tema sobre o qual Schilling debateu muito 

criticamente. Foi esforço de toda a sua literatura adaptar conceitos materialistas à nossa 

realidade e ao nacionalismo revolucionário, inclusive na esfera da linguagem, à qual foi 

particularmente atento.69 Essa crítica ao colonialismo mental dos homens das letras foi 

marca de boa parte da intelectualidade latino-americana dos anos 1960 e 1970, como 

vimos. De Jorge Abelardo Ramos a Roland Corbisier, muitos são os autores que 

compõem o universo intelectual de Schilling na busca por essa nacionalização 

epistemológica. 

Ele cita, por exemplo, Manuel Ugarte, ideólogo da pátria grande e membro do 

partido socialista argentino pelas denúncias que fazia do afrancesamento de ideias, da 

ausência de coloração nacional e do colonialismo mental da intelectualidade latino-

americana – “é evidente que doutrinas nascidas de povos com excedente de população e 

congestionados industrialmente não podiam sempre coincidir com as necessidades e a 

situação de nossas repúblicas”. No mesmo caminho, cita Mario Benedetti, Luiz Alberto 

Herrera e Jorge Abelardo Ramos, dos três retirando categorias como “cultura satélite”, 

“colônia cultural” e “intelligensia tradutora” para designar a subserviência cultural da 

intelectualidade colonial a sufocar o espírito crítico e a criatividade autônoma. 

No Brasil a pouca autenticidade e a falta de brasilidade também foram 

identificadas como chagas de nossas ideias. Schilling lembra as queixas de Alberto Torres 

e Álvaro Vieira Pinto a esse respeito; o primeiro, já na década de 1930, denunciava o 

floreio de linguagem, o diletantismo e o gosto por conceitos consagrados; e o segundo, 

na década de 1950, criticava o estrangeirismo dos homens de letras e a sua subordinação 

ao ponto de vista de fora, particularmente na nossa maneira de nos autodefinir.70  

O colonialismo mental também teria expressão política nos teóricos e políticos da 

esquerda, e Schilling cita particularmente o caso do marxismo de viés soviético dos PCs, 

hegemônico no materialismo daqui. Transplantando mecanicamente teorias e categorias 

do Velho Mundo, contaminadas também pelo positivismo, ao qual Schilling também foi 

crítico, a esquerda pecebista seria tão antinacional como os setores oligárquicos que 

denunciava. Definitivamente, uma das tarefas da militância nacionalista era quebrar o 

status colonial ou semicolonial do país também no plano da cultura, de modo a que se 

                                                           
69 Um pouco desse debate é tematizado no capítulo 2, sobre a revolução nacionalista de Schilling.  
70 SCHILLING, Paulo. Como se coloca a direita no poder... op cit., p. 203. 
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edificasse efetivamente uma nação – isto é, um país autônomo e soberano, e de forte 

consciência nacional.  

Dialeticamente, era preciso forjar o nacional dentro do universal, um argumento 

que Schilling retira de José Martí, poeta e grande mártir da independência cubana; no 

mesmo esforço, cita Roland Corbisier, aqui reproduzido na íntegra, dado o caráter 

sintético e definitivo do argumento:  

a tomada de consciência nacional se caracteriza pelos seguintes sintomas: a) 
surgimento de uma intelligentsia nacional, aberta aos problemas do país e 
empenhada em sua solução, capaz de converter-se em órgão de consciência 
nacional; b) surgimento de uma consciência nacional popular, esclarecida em 
relação aos problemas básicos do país; c) formação de um movimento 
operário, enquadrado nas ideologias trabalhistas e nacionalistas; d) 
organização de um movimento de libertação nacional71 

 

  

                                                           
71 SCHILLING, Paulo. Como se coloca a direita no poder... op cit. 
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Capítulo II 

O NACIONALISMO REVOLUCIONÁRIO NO CONTEXTO DA REVOLUÇÃO 

BRASILEIRA – UMA ENCRUZILHADA HISTÓRICA 

 

APRESENTAÇÃO 

No início dos anos 1960, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) vivia seu apogeu, 

exercendo entre as esquerdas brasileiras um papel hegemônico. As teses pecebistas da 

realidade brasileira, em geral compreendidas por sua orientação nacional-reformista, 

influenciaram sobremaneira a luta política e sindical da época, contaminando inclusive 

as diretrizes do governo federal.72 

A revolução brasileira foi o principal eixo temático do ideário pecebista, o qual 

exerceu grande influência não só entre as esquerdas militantes – inspirando críticas e 

adesões – mas também na intelectualidade brasileira. A ideia básica era que o campo, 

com suas características feudais ou semifeudais, entravava o desenvolvimento das forças 

produtivas capitalistas e o desenvolvimento autônomo da nação brasileira. Setores feudais 

em aliança com o imperialismo seriam os atores políticos a serem combatidos pelos 

setores progressistas, compostos por uma aliança ampla entre trabalhadores, classes 

médias e a burguesia nacional. O objetivo era realizar a revolução democrático-burguesa 

no Brasil, etapa indispensável para a emancipação da classe trabalhadora e a formação do 

Brasil como nação. 

Se a ideia pecebista acerca da revolução brasileira era dominante entre as 

esquerdas, ao longo dos anos 1960, sobretudo a partir do endurecimento do regime 

militar, essa hegemonia começa a ser duramente questionada. Organizações de esquerda 

passam a divergir mais nitidamente quanto à revolução brasileira em três aspectos 

básicos: i) o caráter da revolução brasileira; ii) as formas de luta para se chegar ao poder; 

e iii) o tipo de organização necessária à revolução.73  

O golpe e a derrota sem resistências das forças progressistas marcaram 

profundamente os partidos e as esquerdas da época. Passado o movimento inicial de 

perplexidade, apatia e de crise de identidade e melancolia, opera-se uma tendência de 

reformulação e autocrítica entre as esquerdas. Ajudava nisso o contexto internacional de 

contestação mundial ao modelo tradicional de atuação e organização das esquerdas, 

consideradas burocráticas e absorvida por discussões teóricas.  

                                                           
72 RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2010. 
73 Idem. 
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A América Latina dos anos 1960 viu os ideais revolucionários ganharem o 

continente. A Revolução Cubana, as lutas anticoloniais na Argélia e no Vietnã, e a 

Revolução Cultural chinesa fizeram das décadas de 1960 e 1970 um ambiente de 

efervescente discussão política. Maria Paula Araújo74 descreve o período como um 

contexto quase universal de construção positiva da violência revolucionária, época em 

que a juventude universitária de esquerda se opôs às práticas políticas mais tradicionais e 

ao jogo parlamentar, considerados, pelo excesso de teoria e burocracia, pouco eficientes 

politicamente.  

Contexto de universalização da violência como linguagem política, isto é, da 

violência revolucionária social, política e intelectualmente justificada (sobretudo nas 

obras de Franz Fanon e Jean Paul Sartre), o período marca o embate entre uma esquerda 

de valores e práticas renovadas e a velha política burocratizada e imobilista. Num 

momento de desgaste da democracia representativa e de esvaziamento da própria política 

institucional, essa juventude recorreu à ação direta e à luta armada contra as estruturas 

rígidas e burocráticas da velha esquerda.  

Segundo Araújo, a atração pelo radicalismo político e a opção pela violência 

revolucionária foram fenômeno internacional de forte impacto no mundo Ocidental – na 

Europa, nos EUA e também na América Latina, inclusive no Brasil. Embora tenham 

recrudescido durante os regimes autoritários, essas experiências precederam aos golpes 

militares em nosso subcontinente, citando-se como exemplo os tupamaros no Uruguai 

(1962) e a experiência da luta armada entre-golpes da Argentina. No Brasil, a luta armada 

vinha sendo discutida pela esquerda brasileira desde o início dos anos 1960, notadamente 

pelo Movimento Revolucionário Tiradentes, vinculado às Ligas Camponesas.  

No campo nacionalista, a desconfiança com o congresso e a política institucional 

se manifestou desde 1961, quando se tentou impedir a posse de João Goulart, e depois, 

com a manobra parlamentarista, considerada pela ala brizolista e boa parte das esquerdas 

um golpe contra Goulart, conforme visto no primeiro capítulo. O recurso à política não 

institucional foi tomando corpo nas frentes parlamentares de mobilização e depois no 

Grupo dos 11, ambos instrumentos de pressão política direta para aprovação das reformas.  

                                                           
74 ARAUJO, Maria Paula. 40 anos do golpe militar: oportunidade para uma reflexão histórica e 
historiográfica sobre a ditadura e a resistência no Brasil. Revista de História (UFES), Vitória, v. 16, p. 131-
139, 2002. 
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 Essa disposição ofensiva das esquerdas no pré-1964 é reconhecida pela 

historiografia do período: Angelo Amorim75 designa como “oposição armada” a atuação 

dos grupos progressistas do pré-1964; Jorge Ferreira nomeia a tática das esquerdas 

nacionalistas de “estratégia do confronto”; e Rolemberg igualmente identifica a 

disposição guerrilheira das Ligas Camponesas antes do golpe.76  

Se a estratégia de atuação das esquerdas revolucionárias das décadas de 1960 e 

1970 era a ação direta contra o imobilismo dos partidos políticos, a utopia que a 

mobilizava era a revolução brasileira. O horizonte revolucionário daqueles anos também 

encontrou ecos na vertente mais à esquerda do trabalhismo brasileiro. Em certo sentido, 

o brizolismo foi a corrente política mais próxima, dentro do trabalhismo, da esquerda 

radical das décadas de 1960 e 1970, e o nacionalismo revolucionário foi a versão 

trabalhista da Revolução Brasileira. 

Recorde-se que, segundo Schilling, o brizolismo nasceu depois da Legalidade, 

quando Brizola organizou com Mauro Borges, governador de Goiás, a Frente de 

Libertação Nacional. O movimento ainda era algo inorgânico e indefinido, tendo atuação 

mais por ação pessoal que por contorno ideológico.   

Igualmente marcado pelo terceiro-mundismo – ao apontar a desigualdade do 

desenvolvimento capitalista e a consequente divisão internacional do trabalho como os 

maiores obstáculos para a revolução brasileira – o nacionalismo revolucionário, em 

particular na figura de Paulo Schillling, dialogou muito proximamente com as ideias que 

inspiravam essa geração: a luta por categorias de análise nacionais contra a hegemonia 

do marxismo soviético, hegemonizado pelo PCB; as ideias de decoloniais de Franz 

Fanon; e a inspiração foquista e maoísta.   

O processo revolucionário cubano impactou fortemente as esquerdas latino-
americanas, especialmente as brasileiras – comunistas e trabalhistas. A 
experiência da ilha mostrou à esquerda brasileira que o percurso histórico para 
o socialismo não necessariamente obedecia às etapas vivenciadas pelos países 
desenvolvidos europeus, até ali consideradas, desde a III Internacional, a 
receita inescapável para a revolução. Cuba apresentou ao continente uma 
trajetória histórica inovadora e objetiva, passando diretamente da revolução 
nacional à revolução socialista. A tese da necessidade obrigatória de uma etapa 
burguesa que antecedesse o socialismo e eliminasse os entraves feudais do 
campo, aqui propagandeada pelo Partido Comunista e por boa parte da 
intelectualidade marxista de orientação soviética, teve os pilares abalados pela 
via revolucionária inovadora de Cuba. Das contribuições do processo cubano, 
duas também tiveram especial impacto, ambas decorrentes daquele percurso 

                                                           
75 AMORIM, Angelo. 2009 apud ALMEIDA, Dinorah Lópes Rubin. A guerrilha esquecida. Memória do 
Caparaó, o primeiro foco guerrilheiro contra a Ditadura Militar no Brasil. 2014. Dissertação (Mestrado em 
História) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2014.  Disponível em: 
<http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/1297/1/Dissertacao.Dinorah%20Rubin.pdf>. 
76 Idem. 
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histórico renovador de revolução: o reconhecimento do potencial socialista e 
revolucionário dos trabalhadores rurais (camponeses latino-americanos); e a 
rejeição do papel histórico revolucionário da burguesia. 
No plano intelectual, conforme resgate de Lovy, as interpretações que 
negavam o caráter feudal das formações sociais latino-americanas apareciam 
desde as décadas de 1940 e 1950, com Caio Prado Junior, Sérgio Bagu e 
Marcelo Segal. Um pouco mais tarde, Andre Gunder Frank, Luis Vitali e 
outros intelectuais latino-americanos reconheceram, ao contrário, que a 
estrutura produtiva da América Latina, longe de reproduzir o feudalismo 
europeu, ostentava uma dimensão capitalista peculiar, na qual conviviam 
formas pré-capitalistas (ou semifeudais, segundo Schilling) de produção.77 

 

A influência das ideias de Rui Mauro Marini e da chamada teoria da marxista da 

dependência entre as esquerdas contra-hegemônicas ao PCB foi expressiva, sendo 

politicamente veiculadas pela Organização Revolucionária Marxista – Política Operária 

(Polop) e suas dissidências. A Polop nasceu em 1961 ao agrupar distintas correntes 

políticas, entre as quais, socialistas, trabalhistas e trotskistas78, tendo grande entrada entre 

os meios universitários. Se, de início, entre 1963 e 1964, contaminada pelo sentimento de 

euforia diante do afluxo do movimento popular, a Polop propunha formar um partido de 

quadros, revolucionário e composto da classe operária, ao longo do tempo, a organização 

começou a deslocar a sua prática política para a luta no interior das esquerdas. Cumpria 

intervir e influenciar nas lutas internas das forças progressistas, notadamente em relação 

ao PCB – ao qual tecia muitas críticas, ainda mais duras depois de 1964.  

 Às vésperas do golpe de 1964, a Polop se aproximaria do trabalhismo radical de 

Leonel Brizola, integrando-se à Frente de Mobilização Popular (FMP), que propunha a 

unidade das esquerdas nacionalistas e reformistas em nome da aprovação imediata das 

reformas de base. É possível que, como diretor executivo da FMP, Schilling tenha 

iniciado contato com as ideias e os integrantes do grupo aí, ainda que esse vínculo não 

apareça explicitado em qualquer de seus textos. 

 Outra alternativa possível é que todo esse trajeto tenha sido traçado a partir das 

ideias de Paul Baran, economista bastante citado por Schilling nas suas primeiras obras. 

O próprio André Gunder Frank reconhece a influência de Baran nas formulações da teoria 

marxista da dependência (TMD), de modo que o economista pode ter sido a ponte entre 

Schilling e a TMD.79 

                                                           
77 As colocações sobre as implicações latino-americanas do marxismo estão presentes em: LOVY, Michel. 
O marxismo na América Latina. Fundação Perseu Abrano: São Paulo, 1999.  
78 REIS, Aarão Daniel. A revolução faltou ao encontro. Os comunistas no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 
1990. 
79 Para traçar essa genealogia seria desejável pesquisar os laços de amizade de Schilling no Uruguai e na 
Argentina. Infelizmente não me foi possível realizar essa viagem. 



54 
 

Num contexto de condenação da “velha política”, atrasada, burocrática e teórica, 

a teoria marxista da dependência confrontava o PCB na sua tese principal. Entendendo 

que o capitalismo já estava plenamente constituído no país, graças à aliança entre 

burguesia nacional, latifundiários e imperialistas, e sendo a burguesia a classe dirigente 

fundamental no poder, as esquerdas armadas defendiam que a revolução brasileira deveria 

cumprir não uma etapa burguesa, como defendiam as teses do PCB, mas a revolução 

anticapitalista ou socialista imediata.80  

Apesar dessa diferença de leitura entre o PCB e a Polop e as demais esquerdas 

armadas – o primeiro defendendo uma etapa burguesa da revolução para superar a 

realidade feudal do campo; e as demais reconhecendo a constituição plena do capitalismo 

no Brasil, embora com natureza diversa da ordem capitalista europeia –, para Ridenti, 

haveria mais continuidades e aproximações que antagonismos entre as duas 

interpretações. Primeiro, porque PCB e Polop não ultrapassavam a ideia etapista de 

revolução; e segundo porque ambas consideravam o imperialismo e o latifúndio entraves 

ao desenvolvimento pleno do capitalismo e das forças produtivas brasileiras. Schilling 

pode ser um bom indício dessas continuidades inesperadas, uma vez que ele também 

jamais superou uma visão “etapista” da história e pregava por um desenvolvimento 

econômico autônimo do Brasil. 

Como nação de capitalismo periférico, o Brasil jamais deixaria para trás a 

condição de país satélite das metrópoles centrais.81 As ideias de Rui Mauro Marini e 

André Gunder Frank marcavam época, confrontando a tese dominante de que o 

capitalismo autônomo nos países periféricos seria o caminho para superar o 

subdesenvolvimento.  

                                                           
80 Diferentemente do PCB, a ALN inovava ao questionar o papel histórico da burguesia nacional como 
agente do processo revolucionário. Embora aberto a setores mais amplos, inclusive a segmentos pequeno-
burgueses e do empresariado nacional, a ALN entendia que cabia aos grupos guerrilheiros, compostos por 
operariados e camponeses, a condução do processo revolucionário, dado o caráter débil e vacilante da 
burguesia nacional. O caráter da revolução brasileira apregoado pela ALN era não só de libertação nacional 
e antioligárquica, mas também anticapitalista – não se falava ainda de socialismo, mas já se demarcava 
uma distinção com a luta de libertação nacional do PCB, essencialmente burguesa e socialista só em 
segundo momento. Para enfrentar o imperialismo norte-americano, que atuava em aliança com os 
latifundiários e o empresariado brasileiro, haveria de se instalar no país um governo popular revolucionário 
sob comando armado do povo. RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. op cit. 
O PCBR, outra dissidência do PCB, levava os argumentos da ALN adiante ao conceber a revolução 
brasileira como um movimento popular revolucionário imediatamente socialista; se o antagonismo 
principal para o movimento de Marighella era entre nação e imperialismo, para o PCBR, o fundamental era 
a luta de classes entre burguesia e operariado. O que os aproximava era a necessidade da mediação popular 
para a revolução brasileira – em ambos se falava em revolução popular, só que, no caso do PCBR, com 
caráter socialista, enquanto, para a ALN, a orientação era anticapitalista. 
81 O caráter imediatamente socialista da revolução foi comum a outras organizações da esquerda, 
notadamente do VPR, da Var-Palmares, do POC, PRT e do MRR-8 (DI-GB).  
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Segundo Mathias Luce, as ideias de Marini e Frank ofereciam uma dupla 

contestação: ao monopólio do marxismo pelos PCs e à sua tese de dualismo estrutural 

(feudalismo da agricultura versus capitalismo industrial; ou nação versus imperialismo); 

e às teses da Cepal, segundo as quais o obstáculo ao desenvolvimento dos países de 

capitalismo periférico estaria no estrangulamento ocasionado pela deterioração das 

relações de troca e nos limites do mercado interno.82 

A origem da indústria, segundo Marini, vinha do próprio sistema semicolonial, 

exportador, havendo não uma oposição entre os dois sistemas, latifúndio e indústria, mas 

uma complementariedade entre ambos. Essa relação dialética entre os dois mundos seria 

a própria característica definidora do capitalismo dependente. 

Para os cepalinos, ao contrário, a distância entre países centrais e periféricos seria 

contornável mediante uma estratégia de superação do subdesenvolvimento baseada na 

regulação do setor externo da economia. Para isso, políticas estatais se organizariam em 

torno de três eixos básicos: política de câmbio; limitação da remessa de lucros; e reformas 

de base, entre as quais a principal seria a reforma agrária, para efeitos de expansão do 

mercado interno.  

Trigo, a obra pioneira de Schilling, apresentava as cores teóricas 

desenvolvimentistas da Cepal, tanto que foi apresentado primeiro como palestra no 

auditório do Iseb, órgão máximo de difusão do desenvolvimentismo. Na obra, o autor 

defendia a agricultura capitalista do grão como forma estratégia de combate ao latifúndio 

e às relações feudais de produção – mediante uma reforma agrária de tipo capitalista cujos 

efeitos seriam a democratização da terra e a formação e a ampliação do mercado interno. 

No plano externo, denunciava os prejuízos do Acordo do Trigo para a economia sulina e 

nacional – uma articulação entre imperialistas e latifundiários para perpetuar a estrutura 

exploradora e perversa da terra. 

Durante o exílio, entretanto – e é esta é uma das hipóteses que estrutura esta 

pesquisa – o autor se aproximaria das diretrizes da teoria da dependência por efeito de 

seu contato com Vivian Trías. Os passos dessa virada teórica não são evidentes, mas é 

possível identificar similaridades importantes na maneira com que ambos entendiam 

alguns conceitos centrais da teoria marxista da dependência. O próprio Marini reconhecia 

                                                           
82 LUCE, Mathias Seibel. A teoria do subimperialismo em Ruy Mauro Marini: contradições do capitalismo 
dependente e a questão do padrão de reprodução do capital. A história de uma categoria. 2011. Tese 
(Doutorado em História) – Universidade federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2011. 
Disponível em: < https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/36974/000817628.pdf?sequence=1>.  
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em Schilling e Vivian Trias óticas semelhantes no uso do conceito de subimperialismo, 

central na teoria mariniana da dependência. Dos primeiros a manejar e difundir o 

conceito, Trías e Schilling o leriam com um viés mais geopolítico que econômico – talvez 

indicando nisso uma maneira uruguaia de concebê-lo.83 

Terceiro, levantou a questão do subimperialismo, que tratei ali pela primeira 
vez e que despertou particular interesse em círculos intelectuais argentinos e 
uruguaios, assim como de brasileiros que os integravam, graças à difusão que 
deu ao meu ensaio sua publicação em Buenos Aires. Esse interesse levaria um 
grupo ligado à revista Marcha, de Montevidéu, em que se destacaram Vívian 
Trias e Paulo Schilling, a desenvolver novas elaboraçôes sobre o tema, através 
das quais, por um lado, operou-se um deslizamento em direção ao que se 
poderia chamar de "teoria do satélite privilegiado" -distinta, em substância, da 
tese que eu levantara- e, por outro lado, descobriu-se e mesmo se 
hipervalorizou a doutrina geopolítica, até convertê-la em clave explicativa do 
fenômeno -o que também estava longe de coincidir com a visão que eu dele 
tinha (as elaborações mais acabadas dessa corrente, em versão bem posterior, 
podem ver-se em Trías, 1977, e Schilling, 1978).84 

 
Ainda conforme Marini, na economia de capitalismo dependente, a relação de 

ganho estaria no mecanismo de superexploração da força de trabalho local (rural, segundo 

Gunder Frank) praticada pela burguesia local, um recurso que compensaria a enorme 

mais-valia abocanhada pela burguesia imperialista em países de economia 

subdesenvolvida. Seguindo-se a política de reforma agrária (redução da concentração 

fundiária) e de ganhos salarias para trabalhadores rurais e urbanos preconizada pela 

Cepal, opera-se não a redução da desigualdade entre países do centro e da periferia, mas 

a asfixia da extração do trabalho excedente – pilar da economia de capitalismo 

dependente. Essa asfixia teria sido o motivo econômico e determinante para o Golpe de 

1964. 

   A grave crise social, econômica e política vivida na metade dos 1960 inspirava 

críticas intelectuais ao modelo cepalino, dando mostras de que o desenvolvimentismo, na 

perspectiva de garantir o desenvolvimento econômico autônomo do país dentro da ordem 

capitalista, já não mais asseguraria as soluções esperadas.85,86    

                                                           
83 Essa virada teórica e a forma particular com que Schilling manejou os conceitos da teoria da dependência 
não são temas principais deste capítulo. Por hora, faz-se apenas a reconstrução de uma atmosfera de utopias 
revolucionárias e de apreensões teóricas inovadoras na forma de pensar o marxismo – segundo Ridenti, o 
quadro teórico das esquerdas armadas dos anos 1960 e 1970 foi dado pela teoria marxista da dependência, 
uma virada teórica também marcante em Paulo Schilling. 
84 MARINI, Ruy Mauro. Memória de Ruy Mauro Marini. Archivo Chile – Archivo de Ruy Mauro Marini. 
Disponível em: <http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/maurinirm/01sobre/marini_sobre00002.pdf 
>.  
85 O autor assinala que o debate sobre o caráter da revolução brasileira, se imediatamente socialista ou 
burguesa libertária, podia dividir internamente os seguidores de um mesmo movimento. Na Colina, na 
Polop e no Molopi (dissidência da ALN), por exemplo, a discordância interna sobre o tema foi muito 
comum. RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira... op cit., p. 36. 
86 AARÃO, Daniel. A revolução faltou ao encontro... op. cit., p  22.  
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Por outro lado, expressão da época também, desde 1963, o maoísmo surgia no 

contexto internacional como tática de luta armada. Segundo a estratégia maoísta, a 

revolução socialista viria de etapas e com apoio dos movimentos sociais, sendo realizada 

a partir do campo para a cidade, priorizando-se a formação de partidos rurais. Com essa 

perspectiva, militantes do PC do B foram enviados para treinamento político-militar na 

China, o mesmo fazendo a Ação Popular.87 No campo nacionalista não foi diferente, pois 

Paulo Schilling também foi enviado à China, no contexto da tentativa de luta armada de 

Caparaó, a primeira organizada contra o regime militar, sob liderança de Brizola.88  

Dentro do horizonte de mobilização pela revolução brasileira, as esquerdas se 

dividiam entre a tática pacífica e a luta armada para a revolução, no campo ou na cidade. 

O PC do B e a AP defendiam guerrilhas no campo; o PCB, a via pacífica; e o PORT se 

pautava pela tradição bolchevique da insurreição proletária. Os movimentos favoráveis à 

guerrilha no campo se dividiam entre maoístas e guevaristas, havendo também os que 

uniam as duas táticas numa estratégia híbrida. 

A opinião de Schilling sobre as “esquerdas ideológico-revolucionárias”, composta 

pelo PCB, PCdo B e outros “grupúsculos” é categórica: “em realidade, tinham muito 

pouco ideologia e muito menos espírito revolucionário.” Apostava inteiramente a 

condução revolucionária nas mãos de Brizola, acreditando que os nacionalistas se 

organizariam em um partido revolucionário – nisso guiando-se pela ideia leninista sobre 

o tema.  

Segundo Ridenti, por trás dessa divisão, algumas questões uniam as esquerdas: a 

aposta nas massas rurais (camponesas ou de trabalhadores rurais, a depender de como 

eram entendidas as relações do campo, se feudais ou capitalistas) como base da guerrilha 

e ator revolucionário prioritário; e a integração da guerrilha às massas urbanas e a 

subordinação de ambas ao partido (exemplo chinês), ou por ação de focos de guerrilha 

surgidos do interior com incorporação camponesa e posterior conquista do poder 

(foquismo).89 

                                                           
87 Araguaia, liderado pelo PCdo B, foi o maior e último movimento guerrilheiro rural do país, abatido em 
1974. 
88 Quanto ao tipo organizacional da revolução, houve outros exemplos de organizações que juntaram as 
duas formas de atuação, da guerrilha ao partido, casos do MR-8 e do MRT. O PCBR, por exemplo, defendia 
inapelavelmente a formação de um partido revolucionário, razão pela qual jamais aceitou se unir à ALN, 
organização que se opunha frontalmente aos partidos e à sua burocracia. Para os seguidores de Marighella, 
a estrutura burocratizante do PCB o tornara um partido politicamente inoperante para a ação revolucionária. 
RIDENTI, Marcelo. Em busca da revolução brasileira... op cit. 
89 Na tendência geral, ocorria um misto da guerrilha rural e da insurreição urbana, pendendo-se mais para 
o rural ou para o urbano, a depender do movimento. Polop e POC, por exemplo, apostavam no meio rural 
como lugar privilegiado de luta, mas não descartavam a condução revolucionária do operariado. 
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 Três fatores explicariam a opção das esquerdas pelo campo. O difícil acesso que 

oferecia às forças de repressão; a maioria da população brasileira ser do mundo rural; a 

debilidade do poderio militar nessas áreas; e, principalmente, a ideia de que no campo as 

populações estavam submetidas a formas mais violentas de opressão. O quadro teórico, 

portanto, vinha das ideias de André Gunder Frank, para quem os trabalhadores rurais 

configurariam o segmento mais explorado do sistema capitalista. Segundo Frank, nos 

países subdesenvolvidos, os lavradores explorados eram o fator de acumulação e 

reprodução do sistema que interligava a economia dos países coloniais à dos países 

centrais (capitalismo monopolista) – sendo vítimas, portanto, de uma dupla exploração. 

Elo mais fraco e explorado do sistema capitalista mundial (metrópole e países 

semicoloniais), os trabalhadores rurais seriam o sustentáculo do imperialismo, daí a 

prioridade de a guerrilha se iniciar pelo campo. Na tática de atuação das esquerdas, as 

ações armadas nas cidades garantiam os fundos necessários às ações rurais, assegurando 

popularidade e adesão à manutenção dos movimentos.90 

Apesar das atrocidades do regime, observa-se um clima de efervescência política 

entre as esquerdas, movidas pela expectativa de uma revolução brasileira eminente. 

Segundo Ridenti, o efeito da clandestinidade acrescido da campanha sensacionalista da 

imprensa, que potencializava falseando o poderio de mobilização das esquerdas, produziu 

nestes grupos algo semelhante a um descolamento da realidade – o que, apesar da 

sensação de euforia, não deixava de ser mais um efeito perverso da ditadura militar. O 

clima cultural e político de 1968 era de ilusão com o poderio e o apelo popular das 

esquerdas, muito maiores que de fato detinham. Acreditava-se erroneamente, como bem 

argumenta Ridenti, que a conquista do poder político fosse eminente, bastando apenas a 

ação decisiva da vanguarda para liquidar o regime.  

Sobre os efeitos de “liberdade” trazidos pela clandestinidade, Ridenti destaca que 

era comum militantes perderem a ligação com as regras sociais, um estado muito 

potencializado pelo poderio armado de que dispunham, e para o qual as esquerdas não 

estavam preparadas. A confluência desses dois elementos resultava, segundo o autor, na 

reprodução, mas em sinal trocado, da prepotência do regime militar. Importante assinalar 

que, apesar desse contexto agressivo, o regime militar era, para ele, a inegável matriz da 

                                                           
90 Observa-se, a partir de 1969 e 1970, uma maior teorização das ações armadas em meio urbano enquanto 
não se deflagrasse a guerrilha rural. Alguns eram mais militaristas, como a VPR e a ALN; outros, menos, 
caso da VAR-Palmares, para a qual esse tipo de ação poderia se converter numa propaganda armada em si 
mesmo.  



59 
 

violência e da arbitrariedade que caracterizou o período. Para Ridenti, as atrocidades do 

regime não deixavam possibilidades outras que a reciprocidade da violência – uma como 

política de Estado e outra, em dimensão muito menor, como resistência armada 

revolucionária.  

 

  *   *  * 

 

Profundamente contaminado por todas as marcas daquele contexto, Schilling apresentava 

na sua biografia outro elemento fundamental que estrutura a sua interpretação sobre 1964 

e a revolução brasileira. Atuante como dirigente e assessor político de um líder em 

ascensão meteórica, representante de uma seção regional hegemônica do PTB – partido 

que polarizava o domínio do poder com o PSD e que emplacara por duas vezes a vice-

presidência da república – Paulo Schilling, diferentemente das organizações políticas aqui 

citadas, militou por um partido vitorioso nas urnas e que, portanto, experimentou a prática 

política de governo. Foi, juntamente com Brizola e Jango, destituído no golpe pelas 

realizações que ajudou direta ou indiretamente a implementar.  

Na experiência política do governo gaúcho enxergou as bases de um projeto 

revolucionário que se respaldou no carisma, na capacidade de ação e comunicação de 

Brizola, alicerces fundamentais, segundo ele, para a ideologia revolucionária em países 

de terceiro mundo, onde o desenvolvimento cultural é intimidado e (instrumentalizado) 

pela exploração econômica imperialista. Por essa razão, defendia e entendia que 

realidades simples fossem composições de ideologias em linguagem simples. 

Antiteorismo, primazia da ação sobre a teoria, vanguardismo, vias próprias de 

revolução, maoísmo e foquismo são as marcas da esquerda revolucionária dos anos 1960. 

Também elas estiveram presentes no nacionalismo revolucionário de Schilling, porém, 

diferentemente das esquerdas armadas, que faziam projetos utópicos, em ações futuras – 

Schilling os projetava no passado, na experiência brizolista de governo.  

Desde os anos 1960, Brizola e a esquerda trabalhista (nacional-revolucionários) 

já atuavam politicamente influenciados pela atmosfera revolucionária da América Latina, 

mas também pela polarização política da sociedade brasileira, duas faces de uma mesma 

moeda. Assim, o Master, a Campanha da Legalidade, a Frente de Mobilização Popular, o 

Grupo dos 11 são narrados por Schilling como ações revolucionárias frustradas do 

brizolismo. Insurgiam-se politicamente contra um congresso golpista que desde 1961 

vinha tentando subverter a ordem democrática, impedindo a aprovação das reformas e a 
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posse de Jango – uma intenção repetida na emenda parlamentarista, meses depois. Os 

nacional-revolucionários comunicavam-se em linguagem e com imagens simples no 

desejo de politização e conscientização das massas sobre o processo espoliativo e a 

necessidade das reformas.  

O nacionalismo revolucionário dos anos 1960 se firmou politicamente pelas ondas 

da rádio Marink Veiga e pelas páginas do Panfleto, naquilo que Schilling considera ser a 

maior campanha de conscientização política da América Latina depois da revolução 

cubana. Auxiliado por uma “assessoria marxista”, composta por Franklin de Oliveira, 

Limeira Tejo e o próprio Paulo Schilling, a qual lia o que de mais moderno havia no 

debate sobre o imperialismo, Brizola, com o auxílio técnico e intelectual de sua 

assessoria, traduziu para o nacionalismo revolucionário conceitos básicos do marxismo.  

O tema que comovia as esquerdas do período era inegavelmente a revolução 

brasileira, a qual, na interpretação trabalhista, viria da aprovação emergencial de reformas 

estruturais, prioritariamente a agrária, mas sobretudo da revisão das relações exploratórias 

entre semicolônias e metrópoles. O objetivo, no entendimento de Schilling, era a 

superação do subdesenvolvimento do país por intermédio de uma revolução nacional com 

objetivos socialistas. 

 

2  SCHILLING NO CONTEXTO DAS UTOPIAS REVOLUCIONÁRIAS 

  

Schilling foi intelectual de envergadura, produzindo obra de viés marcadamente militante, 

analisando a formação história do Brasil e os problemas de seu tempo à luz do 

nacionalismo revolucionário ou brizolismo. Em boa parte de sua extensa bibliografia (32 

livros ao todo), elaborou as bases teóricas do nacionalismo revolucionário, assim como o 

fizeram primeiro Pasqualini e depois San Tiago Dantas para o trabalhismo.  

 O nacionalismo revolucionário ou brizolismo foi uma ideologia engajada à 

atmosfera política que contaminava a juventude de esquerda, estruturada em torno da luta 

anti-imperialista, do terceiro-mundismo, das lutas de emancipação nacional e do 

foquismo.  

Para os nacionalistas, em particular, a Revolução Cubana abria o horizonte do 

socialismo como ponto de chegada da revolução nacional,91 caso da vertente mais à 

esquerda do trabalhismo, da qual Paulo Schilling foi um dos ideólogos. Sobre o 

                                                           
91 CHAGAS, Fábio A. G. O nacionalismo revolucionário e a resistência à ditadura nos anos 1960 no Brasil. 
Locus, Juiz de Fora, v. 17, n. 2, 2011.  
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desdobramento socialista da revolução nacional, dizia, no prefácio de Como se coloca a 

direita no poder?, escrito em 1979: 

continuamos absolutamente convencidos de que somente a Revolução Socialista – 
concretizada por este ou aquele caminho – poderá resolver os dramáticos problemas 
sociais do povo brasileiro, do povo da América Latina, do povo do terceiro mundo. E 
liquidar com o status de dependência em relação ao imperialismo sofisticado de 
nossos dias, representando pelas empresas transnacionais e pela Comissão Trienal 
(...) 
liquidado o populismo [de Vargas], fracassado o capitalismo selvagem e dependente, 
parece evidente que somente resta um caminho para tirar o país do atoleiro: o 
socialismo, um socialismo pensado em função da realidade nacional e da 
idiossincrasia do povo brasileiro, um socialismo à moda da casa, libertário e 
tropicalista. 
O foquismo havia contagiado praticamente todos os movimentos de esquerda da 
América Latina (menos os PCs, que mantiveram-se inexoráveis em sua posição 
pacifista, a reboque das burguesias ‘nacionais’), inclusive o nacionalismo 
revolucionário (brizolismo). Esperávamos emular a Fidel, criando dezenas de Serras 
Maestras e aceitávamos como um dogma a afirmação de Mao: o poder nasce da boca 
do fuzil. 

 

 Fazendo coro às críticas ao marxismo de linhagem europeia e sensível aos efeitos 

da Revolução Cubana, Schilling apostava numa revolução de feição nacional, popular e 

revolucionária. A particularidade histórica do Brasil estava na sua condição dependente 

e subdesenvolvida, o que conferia ao país uma formação social, econômica e política 

específica. Essa perspectiva fica evidente em dois livros de Schilling, Uma historia sucia: 

el capital extranjero92 em el Brasil e Brasil para extranjeiros,93 ambos com uma 

concepção de histórica cujo eixo narrativo e argumentativo era justamente a espoliação 

estrangeira sobre o Brasil. 

Comparado ao marxismo de corte metropolitano, o nacionalismo revolucionário 

revelava-se não só mais consciente das particularidades do nosso processo histórico, mas 

também mais inteligível às massas, ele almejava. 

Pretender que as massas incultas aprendam a filosofia marxista é idealismo 
puro. Até hoje [1964] não temos uma edição nativa de O capital”. [...] 
“Quantos brasileiros terão lido o clássico de Marx, 10 ou 20 mil? Quantos o 
compreenderam efetivamente: 10% ou 20% dos que o leram? Quantos são 
capazes de aplicar os ensinamentos marxistas à realidade brasileira, 1% ou 2% 
dos mesmos?  

 

Conforme já assinalado, para Schilling, importar conceitos e modelos de fora 

revelava o nível da subjugação epistemológica e cultural da nossa intelectualidade. Efeito 

do subdesenvolvimento econômico, o subdesenvolvimento cultural expressava-se, de 

maneira geral, não só no desconhecimento da realidade brasileira, mas também na pouca 

                                                           
92 SCHILLING, Paulo. Uma historia sucia: el capital extranjero em el Brasil. LYS: Montevidéu, 1968 
93 SCHILLING, Paulo. Brasil para extranjeiros. Montevideo: Editorial Dialogo, 1966. 
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combatividade de nossa intelectualidade (dois efeitos de um mesmo fenômeno). Alheio 

aos determinantes nacionais da formação histórica, o intelectual deixava de ser um fator 

de libertação para transformar-se em um exercício de manutenção das estruturas arcaicas 

e da dependência. 

Para ele, a linguagem simples tinha papel histórico revolucionário. Sobre como 

Schilling entendia a relação entre ideologia e carisma nos processos revolucionários 

terceiro-mundistas o fundamental já foi dito; o papel do líder popular era traduzir às 

massas teorias complexas e fundamentais à luta política, simplificando-as. Político e 

intelectual são em Schilling categorias com limites propositadamente fluidos; o político 

não se deve descuidar da função teórica e revolucionária da simplificação; e o intelectual, 

da missão política da escrita transformadora. Político e intelectual são ambos mediadores, 

mas com veículos diferentes da linguagem. Popularizar conceitos e teorias abstratas foi o 

que selou a parceria entre Schilling e Brizola.  

Para Paulo Schilling, o carisma e a eloquência alicerçavam a posição de Brizola 

como líder revolucionário, ideia que está expressa na passagem a seguir, retirada de Como 

se coloca a direita no poder? 

Das qualidades positivas de Brizola, seguramente a mais valiosa é a sua 
capacidade de traduzir a um linguajar acessível às grandes massas, as mais 
complexas teorias econômicas e sociais. Ele dava explicações que 
escandalizavam especialistas (...)que, porém, correspondiam com a realidade 
e eram entendidas pelo povo.94  
 

A comunicabilidade do líder advinha da origem simples, mas também era algo 

desenvolvido pela experiência de governo no Rio Grande do Sul, quando se deu conta na 

prática da ação predatória do imperialismo e aproximou-se das causas do povo, conta 

Schilling. Conduzido rumo à massa pela prática política mais que pela formação 

doutrinária, Brizola tem, para Schilling, a trajetória-modelo do líder subdesenvolvido. A 

legitimidade dos líderes em países como o nosso decorria mais da prática e do carisma 

que das ideologias, historicamente “confusas, indefinidas e até inexistentes”, escreve em 

Como se coloca a direita no poder?.95  

 O contraste entre Brizola e Prestes é traçado para evidenciar o caráter elitista e 

alienado do marxismo soviético pecebista – ele também alvo das críticas da esquerda 

trabalhista. Segundo Schilling, em função da adesão pouco criativa ao marxismo 

soviético, Prestes teria progressivamente se afastado das massas com sua linguagem cada 

                                                           
94 SCHILLING, Paulo. Como se coloca a direita no poder?..., op cit. p. 219. 
95 De novo, Schilling se aproxima de Cuba, ao lembrar que, na ilha, a prática revolucionária foi mais 
importante que as ideias. 
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vez mais hermética. O “liberal e carismático, maior líder popular da década de 1920”, 

diz, converte-se ao longo do tempo no “dirigente marxista Prestes”, versado em conceitos 

mal aplicados à nossa realidade e ininteligíveis à população – “superestrutura”, “mais-

valia”, “materialismo dialético” “forças produtivas”, Schilling cita conceitos do 

materialismo histórico.  

 A proeminência da prática política sobre a militância escrita é uma marca até o 

exílio, quando enfim Schilling torna-se prioritariamente escritor e jornalista. A missão 

que se impõe é elaborar as ideias e as formulação teóricas do nacionalismo 

revolucionário, até ali reduzido à prática e ao discurso. Até a véspera do golpe, 

preponderavam ações políticas e escritos direcionados à realidade rural gaúcha, aos quais 

Schilling só atribuirá coerência ideológica depois, exilado. É lá que volta os olhos ao 

passado, vendo na prática política do governador gaúcho os alicerces do brizolismo e do 

nacionalismo revolucionário. Recorde-se que o brizolismo é aqui tomado como fase 

primeira do nacionalismo revolucionário, só concebido como doutrina com as leituras e 

as bagagens que Schilling experimentou no exílio. 

 

2.3) “A práxis como fator de conscientização política” – dos atos fundadores 

do nacionalismo revolucionário 

O modelo revolucionário cubano ofereceu a Schilling a tese de que ideias e doutrinas 

podiam surgir da ação revolucionária e da relação direta entre líder e massas, sem 

necessidade intermediária de quadros ideológicos ou equipes técnicas. Num mundo 

regido pelo signo da ação, Brizola era o líder possível ao país subdesenvolvido; um sujeito 

de ação, empírico, de origem simples, de atitudes frontais, linguagem franca, dura, dizia, 

mas acessível ao povo – “Meio grosso, com algo de ‘telúrico’, tem muito do tradicional 

caudilho gaúcho”, dizia. 

 As experiências políticas dos nacionalistas consubstanciavam-se, segundo sua 

leitura, em possibilidades frustradas de se fazer a revolução brasileira. Tendo em vista a 

libertação social e nacional do povo e levadas a cabo por políticas de ação direta (ou por 

“estratégia de confronto”, como as define Jorge Ferreira), os atos fundadores do 

brizolismo, se bem-sucedidos, teriam nos levado rumo à libertação da nação e do povo. 

Assim foram a mobilização pelas reformas, as encampações, a Campanha da Legalidade, 

todas direcionando para uma tentativa de golpe brizolista que resultaria na libertação do 

povo e na emancipação verdadeira do Brasil, argumenta Schilling.  
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 Nascida da prática política e com liderança de Brizola, a revolução brasileira nos 

moldes nacionalistas se confunde à trajetória ideológica de seu grande líder. É narrando 

os grandes eventos de que fez parte, como agente, assessor, mas também como 

testemunha, que Schilling constrói o ideal revolucionário do nacionalismo 

revolucionário. 

 De político pequeno-burguês, no início do governo, a líder revolucionário, 

quando, diante da situação econômica gaúcha, encampa as subsidiárias da Bonde and 

Schare e da ITT, Brizola vai, segundo Schilling, afastando-se em definitivo do populismo 

de Vargas.  

Partindo de algumas ideias sociais e anti-imperialistas lançadas por Vargas em 
seus últimos discursos e na Carta Testamento, especialmente na acusação que 
vinculava as classes dominantes à espoliação forânea, Brizola foi abandonando 
gradativamente o populismo. De forma lenta, contraditória, confusa 
(decorrente da muito precária base teórica), foi assumindo uma posição 
popular, que antes de abril de 1964 já era claramente revolucionária.96 

   
A trajetória ideológica de Brizola narrada por Schilling vai ao encontro da 

autoimagem do líder petebista, o que revela um trabalho de assessoria organizado e bem 

conduzido, que usava a figura do governador como personificação do nacionalismo 

revolucionário. O próprio Brizola admite ter partido de uma primeira fase de mentalidade 

pequeno-burguesa (quando pensava que os graves problemas do estado seriam resolvidos 

por métodos inovadores de administração pública) a uma fase de conscientização 

nacionalista, a partir das encampações. Essa trajetória também é endossada por Moniz 

Bandeira e Darcy Ribeiro.  

Já no governo, Brizola dá-se com os reais motivos da crise enfrentada pelo Rio 

Grande do Sul – a espoliação estrangeira se materializava internamente numa relação 

desigual entre as regiões do país, levando em fluxo a riqueza do estado gaúcho para São 

Paulo. O Rio Grande do Sul padecia de insuficiência elétrica, resultado das inúmeras 

ilegalidades cometidas pela Bond and Share, subsidiária da American Foreign Power em 

solo gaúcho. Constatado o desrespeito da subsidiária à legislação vigente para atuação de 

empresas estrangeiras no Brasil, Brizola efetuou a encampação da empresa, um gesto 

inédito no Brasil, sendo só antecedido no continente pelas nacionalizações da Revolução 

Cubana.97 Pouco depois, o mesmo seria feito à ITT. 

                                                           
96 SCHILLING, Paulo. Como se coloca a direita no poder... op cit. 
97 A estatização foi feita legalmente, depois de comprovada a fraude fiscal operada pela empresa 
estrangeira. Lucros excessivos, falta de investimento mínimo, uso de tecnologia obsoleta levaram o 
governador a constatar que a encampação se faria sem indenização.  
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 “Batismo de fogo” de Brizola, segundo Schilling, ali o petebista começa “a 

aprender na prática o que não havia lido nos livros” – o desenvolvimento do Rio Grande 

do Sul estava bloqueado, a economia, estancada, e a descapitalização só crescia. A 

assessoria marxista, da qual Schilling fazia parte, se debruça sobre o problema e revela 

ao governador que, no fundamental, a crise no Rio Grande do Sul decorria da perda de 

valor de compra dos produtos gaúchos em relação aos produtos manufaturados de São 

Paulo. A indústria sulina perdia espaço para a congênere internacional instalada em São 

Paulo, muito mais bem equipada, técnica e financeiramente.  

Repetia-se, no plano interno, entre as regiões brasileiras, o mesmo processo 

colonial-imperialista de acumulação de capital posto em prática pelas grandes potências 

em relação aos países periféricos, com a desvantagem de não haver, entre as regiões 

nacionais, tarifas alfandegárias de proteção. São Paulo era a base preferencial dos 

monopólios internacionais, sendo sua indústria constituída por subsidiárias das trustes 

norte-americanos e europeus.  

A espoliação se fazia em duas etapas, com o grosso do saque se direcionando às 

potências estrangeiras, mas parte dele ficando em solo paulista, o que explicava o nível 

de vida superior dos habitantes do estado em relação aos demais, inclusive de seu 

operariado. A ação imperialista das grandes potências se fazia com o uso de um entreposto 

local, representado por São Paulo (subimperialismo). O Rio Grande do Sul, assim como 

demais regiões periféricas do país, tinham suas industrias e desenvolvimento 

obstaculizados pela dobradinha metrópole-São Paulo. Sabendo dessa engrenagem, 

Brizola inicialmente pensara numa ação separatista do estado sulino, no que foi 

dissuadido por Schilling, segundo conta em Como se coloca a direita no poder?.98 

Munido desse estudo, Brizola lançou-se naquela que foi, de acordo com Paulo 

Shilling, a maior “campanha de conscientização em massa do Brasil e da América 

Latina”, um esforço só superado pelo caso cubano – novamente o paralelo com a ilha é 

traçado, revelando o horizonte de expectativas que Schilling projetava para o brizolismo. 

A campanha de conscientização liderada por Brizola teria desempenhado a função 

histórica de tornar o imperialismo, antes entendido somente “por uma minoria de 

iniciados em Marx e Lênin”, uma realidade acessível à grande parte da população. Não 

usava o vocabulário do marxismo, ininteligível à massa trabalhadora, mas expressões e 

                                                           
98 Em entrevista concedida a mim, Tavares exaltou Schilling no seu entusiasmo militante, mas sugeriu haver 
exagero nessa versão. 
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temas depois consagrados no léxico brizolista – bombas de sucção, processo espoliativo 

–, as quais, assimiladas, adentravam no vocabulário popular. 

O sentimento anti-imperialista, que o partido comunista, em décadas de 
atividades, havia conseguido despertar em setores da intelectualidade, da 
pequena burguesia e na vanguarda das classes trabalhadoras, generalizou-se, 
especialmente graças à pregação de Brizola. Em termos de conscientização, de 
politização das massas, o período compreendido entre agosto de 1961 e março 
de 1964 foi, indiscutivelmente, o mais rico da história do povo brasileiro.99 

 
Schilling dizia que Brizola se conscientizava em função dos influxos populares, os quais, 

transformados em convicções, ele devolvia ao povo. Do nacionalismo getulista, 

policlassista, pragmático, Brizola teria evoluído para “extremos revolucionários” no 

tema, considerando o capital estrangeiro não só dispensável, mas negativo para o 

desenvolvimento do país. A solução para o país era nacionalizar todas as empresas 

estrangeiras, aceitando-se somente o capital alienígena – aquele que era radicado em 

definitivo no país, sem qualquer vínculo com o exterior. A posição teórica se 

materializava em ações, entre as quais Schilling citava, além das expropriações, a 

oposição de Brizola à Aliança para o Progresso.100 

 Outro evento da “luta popular em termos radicais” – uma expressão do próprio 

Schilling para explicar o nacionalismo popular revolucionário –, foi a Campanha da 

Legalidade. Uma vez mais, Schilling demarca uma mudança ideológica de Brizola, 

novamente no sentido revolucionário. Ele conta que a grande adesão popular ao 

movimento da Legalidade decorrera das bandeiras liberais e pequeno-burguesas do 

movimento, as quais atraíram para as suas fileiras desde a pequena burguesia, 

trabalhadores, estudantes, chefes políticos até coronéis. Na passagem do tempo, 

entretanto, o sentido da legalidade se transformaria dialeticamente. A emenda 

parlamentarista foi um revés no tabuleiro político: ainda que limitando os poderes 

presidenciais, o parlamentarismo teria retirado a bandeira da legalidade das mãos de 

Brizola, passando-a às mãos do grupo político adversário. O movimento perdeu com isso 

seu principal apelo. Fora uma estratégia deliberada dos grupos conservadores, do qual 

faziam parte políticos e militares, para intimidar a Campanha da Legalidade na sua 

potencialidade popular e revolucionária.  

                                                           
99 SCHILLING, Paulo. Como se coloca a direita no poder... op cit.  
100 Denunciava a Aliança pela ação intervencionista da embaixada americana nos estados da federação, o 
que resultava numa “romaria” de prefeitos, governadores e vereadores junto à autoridade diplomática 
americana. Segundo um dos pontos da Aliança, em troca de equipamento para as corporações policiais, os 
governos ficariam obrigados a dar acesso à Cia os fichários da polícia política. Antes de entregar o governo 
gaúcho a seu sucessor, Brizola, na ocasião, teria mandado queimar os arquivos do Dops para evitar que os 
americanos tivessem conhecimento desses documentos. 
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 Schilling relata que a ideia de Brizola consistia em criar fatos políticos novos no 

decorrer da Legalidade tendo em vista garantir a continuidade do movimento, mas cada 

vez mais num sentido revolucionário. Brizolistas chegaram a especular levantes 

camponeses no interior do estado no intuito de diluir o sentido liberal e pequeno-burguês 

do movimento101, mas tudo resultou sem efeito. A própria adesão do III exército à 

Legalidade teria arrefecido o sentido revolucionário que Brizola e seguidores gostariam 

de ter imprimido ao movimento. A popularidade da Campanha teve efeitos contraditórios. 

Positivo, ao derrotar um golpe de estado, garantir a posse de Jango e alavancar a figura 

de Brizola no país; mas negativo, porque atraiu para suas fileiras inclusive segmentos 

conservadores, o que limitou o alcance político da Legalidade: “A resistência democrática 

foi vitoriosa. A revolução foi perdida”, lamentava Schilling em Como se coloca a direita 

no poder. No fim, o parlamentarismo teria dado vitória à política de conciliação e posto 

a perder a chance revolucionária do movimento nacionalista. 

O falso argumento humanista – da necessidade de evitar o derramamento de 
sangue, sempre utilizado pela oligarquia e seus representantes frente a 
situações de enfrentamento extremo – foi vitorioso mais uma vez. Como se 
pudesse ser considerada – como um impedimento absoluto, infraqueável – a 
perda de algumas centenas ou milhares de vidas, num país onde, em razão da 
arcaica estrutura social e da espoliação imperialista, morrem anualmente quase 
um milhão de crianças com menos de um ano de idade.102 
 

 
A constituição do Grupo dos 11 também foi interpretada como parte da estratégia 

maior de conduzir as reformas no sentido revolucionário. Segundo conta Schilling, o 

plano era que os grupos formassem as bases para a organização de um partido 

revolucionário, o qual se orientaria sob a ideologia do nacionalismo popular 

revolucionário, contando inclusive com um “braço armado”, constituído pela oficialidade 

nacionalista – sargentos e marinheiros, dos quais Brizola havia recém se aproximado. A 

organização tardia desses grupos e a resistência do ex-governador em romper com o PTB, 

no entanto, teriam atrasado a consolidação dos grupos.  

O fato de não havermos lançado o movimento logo depois da resistência 
democrática, quando o prestígio de Brizola era absoluto e de haver perdido 
dois anos de tempo precioso, esperando que os generais nacionalistas fizessem 
a Revolução, ou que ocorresse uma nova explosão de espontaneísmo popular 
(como em agosto de 1961) – constitui a grande responsabilidade histórica do 
brizolismo.  

                                                           
101 Schilling conta que uma ação conjunta com o líder dos movimentos dos agricultores sem-terra, Milton 
Serres Rodrigues, chegou a ser organizada em Encruzilhada do Sul, local em que o Master era mais bem 
estruturado no estado. A adesão à Legalidade inclusive de coronéis teria inibido a ação revolucionária do 
movimento.  
102 SCHILLING, Paulo. Como se coloca a direita no poder... op cit. 
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Todo o enorme crédito que o brizolismo havia acumulado – coma resistência, 
com as campanhas e as medidas anti-imperialistas, com as luta pelas reformas 
de base, com a conscientização das massas etc. – desapareceu frente ao débito 
representado pela sua incapacidade organizadora103 

 

Para Denise Rollemberg, o Grupo dos 11 foi a expressão brizolista da luta armada 

antes do golpe, uma influência direta da experiência cubana entre os nacionalistas 

revolucionários. “No Uruguai, Brizola foi o principal catalisador das forças. O golpe só 

reforçava a opção feita antes de 1964 pela luta armada, haja vista a tentativa de formar os 

Grupos dos 11”.104 

Convém recordar a relação de Brizola com setores do exército, assunto de que 

Schilling trata transversalmente em o Expansionismo brasileiro105 e em Como se coloca 

a direita no poder?,  mas é tema principal em número especial que escreveu para Marcha. 

Antes do golpe, segundo mapeamento de Schilling, as Forças estariam assim organizadas: 

10% de esquerdistas (nacionalistas populares e marxistas); 10% de direita ideológica; 

sendo o resto conservador ou liberal, mas fundamentalmente não políticos, analisa o autor 

em Expansionismo. Esse último grupo geralmente era legalista e cumpridor de ordens, 

compondo uma “maioria silenciosa’ que apoiava as minorias, de esquerda ou direita, em 

episódios propícios. Em 1961, pressionada pela vontade popular, a maioria teria apoiado 

Brizola; em abril de 1964, a histeria anticomunista teria feito o grupo se aliar à direita. 

No pós-golpe, ele narra uma reorganização do setor nacionalista do exército, um 

efeito direto do que acontecia no Peru, e inclusive revela que militares do país andino 

teriam dado conferências na Escola Superior de Guerra (ESG) sobre o caminho peruano 

de libertação. Admite, porém, que o grupo da direita no exército teria alcançado 30% da 

força naquele momento (entre 1971-1973), apesar de a maioria do exército ainda ser 

constituída pelos apolíticos, cujo comportamento se revelava imprevisível.  

Schilling destaca o trabalho de conscientização levado a cabo pelos nacionalistas 

no segmento, o que teria produzido uma divisão horizontal nas Forças. Ele elege a 

organização política dos sargentos das três armas (aliados a marinheiros e fuzileiros 

navais) como dos fatores políticos revolucionários mais importante do período 1961-

1964. Inclusive assinala que a adesão do comandante do III exército, general Machado 

Lopes, no episódio da Campanha da Legalidade teria ocorrido por pressão popular e dos 

                                                           
103 Idem. 
104 ROLLEMBERG, Denise. O apoio de Cuba à luta armada no Brasil. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20150924030358/http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/O_apoio_
de_Cuba_a_luta_armada.pdf 
105 SCHILLING, Paulo. O expansionismo brasileiro. São Paulo: Global, 1981. 
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sargentos. Enaltece ainda como positivas a rebelião dos sargentos de setembro de 1963 e 

a rebelião dos marinheiros e fuzileiros navais (março de 1964). 

A questão militar, as razões mundanas que moveram as Forças na direção do golpe 

– busca de soldos, benesses do Estado etc – compõem um tema transversal 

importantíssimo na obra de Schilling. O comportamento nada patriótico dos generais 

motivou boa parte das denúncias do autor durante o exílio, sendo particularmente 

documentada a corrupção dos governos militares com as empreiteiras e as empresas de 

mineração. Isso tudo mereceria uma tese à parte. 

2.4) A geopolítica da luta de classes  

Em Como se coloca a direita no poder, Schilling faz uma aposta no potencial 

revolucionário do camponês migrante, também designado lumpemproletariado. 

Historicamente, o brizolismo se caracterizou por fazer de suas bases esse segmento 

populacional desclassado, sendo exatamente por isso alvo das críticas que o acusavam 

populista. Já madura em Como se coloca a direita no poder, essa opção não é tão evidente 

nas primeiras obras de Schilling, dedicadas todas à questão agrária no Sul, mas com 

grande enfoque desenvolvimentista. Nessas obras escrevia ainda um Schilling dirigente 

político, incumbido de uma função técnica no interior da assessoria marxista, da qual 

fazia parte também o jornalista Franklin Oliveira. A título de hipótese, Oliveira talvez 

tenha sido o primeiro intelectual a exercer grande influência em Schilling, havendo, entre 

as obras dos dois, referências mútuas e grande convergência de argumentos.  

 Jornalista maranhense, Franklin de Oliveira fora incumbido pelo Correio da 

Manhã a fazer uma série de reportagens sobre o trigo no Rio Grande do Sul. É possível 

que Brizola tenha lido as matérias e entrado em contato com o jornalista em função da 

repercussão dessas reportagens, havendo também a hipótese de que Rui Ramos, deputado 

muito amigo de Brizola, tenha apresentado previamente os dois, sendo as matérias já uma 

influência do governador sobre Oliveira.106 Nada pode ser dito ao certo. O fato é que o 

conjunto de reportagens se reuniu no livro Rio Grande do Sul, um novo Nordeste, que é 

prefaciado por uma carta assinada por Brizola na qual o político enaltece as conclusões 

da obra, um panfleto contra a política desenvolvimentista paulistocêntrica de JK. 

Recorde-se que, no interior do PTB, o segmento ligado a Brizola foi dos mais críticos à 

política desenvolvimentista de Kubtscheck, apesar de, ironicamente, o partido ter sido 

fundamental no caminho de JK à presidência. O livro é de 1961, mesmo ano de Crise 

                                                           
106 O jornalista teve destacada atuação durante a Campanha da Legalidade, fazendo parte de um comitê de 
jornalistas voluntários responsáveis por propagandear o movimento.   
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econômica do Rio Grande do Sul, obra que Schilling assume ter sido escrita como um 

aprofundamento das análises de Franklin.  

 Em Rio Grande do Sul, um novo Nordeste, Oliveira cita Schilling três vezes, todas 

enaltecendo seus conhecimentos técnicos sobre a realidade agrária gaúcha, 

principalmente sobre o trigo, grão ao qual havia dedicado seu primeiro livro, publicado 

em 1959. Por caminhos diversos, os dois tratavam do tema do imperialismo e da 

desigualdade econômica das regiões brasileiras, com Schilling denunciando o Acordo do 

Trigo e propondo soluções práticas para o domínio do latifúndio no Sul, e Oliveira 

escrevendo contra o domínio econômico de São Paulo sobre as demais regiões. Franklin 

Oliveira é, assim, o quadro teórico de Schilling nessas primeiras obras, com ambos 

caminhando para desenvolver uma teoria e leitura técnica sobre como a acumulação 

imperialista das grandes potências, notadamente a americana, se fazia também na esfera 

local, com São Paulo agindo como entreposto dos trustes internacionais em solo nacional. 

Os dois tratam, sob óticas diversas, do desenvolvimento regional desigual do 

colonialismo interno e seus efeitos no Rio Grande do Sul.  

 Ambos compunham a assessoria política de Brizola, reconhecida na época por sua 

inspiração marxista e pelo radicalismo de suas formulações. O curioso é que nenhum dos 

dois fazia da luta de classes sua metodologia de análise, embora logicamente o tema 

apareça em ambos muito mais direcionado às relações entre países que às relações de 

classe. Um colorido de ‘marxismo geopolítico”, poder-se-ia dizer, em recuperação à 

crítica que o próprio Marini teceu ao uso que Schilling e Trías fizeram da teoria do 

subimperialismo. Essa abordagem decorre da centralidade do desenvolvimentismo e do 

pensamento cepalino no pensamento e na atuação de Paulo Schilling, que nunca se desfez 

da crença de ser possível a superação de uma realidade dual entre campo e cidade por 

intermédio de uma política de industrialização do campo. Apesar dos esforços, 

predominou em Schilling uma concepção desenvolvimentista da questão agrária, 

inclusive reconhecida por João Pedro Stédile, que o classificou como ideólogo de uma 

reforma agrária de feito cepalino.107 São as cercas ideológicas que ele jamais conseguiu 

derrubar e atravessar. 

   Em Rio Grande do Sul, um novo Nordeste, de Franklin Oliveira, encontramos uma 

possível matriz do desenvolvimentismo que tanto marcou a literatura agrária de Paulo 

Schilling, inspirada fortemente na leitura de Paul Baran, autor muito conceituado nos anos 

                                                           
107 STÉDILE, João Pedro (Org.). A questão agrária no Brasil. O debate tradicional: 1500-1960. São Paulo: 
Expressão popular, 2011. 
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1960 a quem ambos citavam. Arrisca-se mesmo a afirmar que Schilling chegou a Baran 

intermediado por Oliveira, por quem Paul Baran foi muito mais referenciado. O 

desenvolvimentismo delimitou, assim, o entendimento que os dois brizolistas fizeram de 

temas como o socialismo e a revolução, obviamente em tendência de radicalização, se 

comparadas as primeiras aparições, em Rio Grande do Sul, um novo Nordeste e Crise 

econômica do Rio Grande do Sul, ambos de 1961, com as problematizações posteriores, 

em O que é a revolução brasileira e O que é reforma Agrária, os dois publicados na 

coleção Cadernos do Povo em 1963.  

 O assunto da revolução, no entanto, ganharia ainda mais cor em Como de Coloca 

a direita no poder, conforme elucidado na parte inicial do capítulo. Assuntando sobre a 

revolução e o socialismo, temas que centralizavam o debate político da época, os dois 

ajudaram a legitimar intelectualmente a figura de Brizola como expoente das esquerdas, 

garantindo nesta aproximação do trabalhismo com temáticas do marxismo uma sobrevida 

do PTB num contexto movido por utopias revolucionárias. Nesse cenário, o trabalhismo 

viu surgir nas suas fileiras uma fração mais à esquerda, adepta da ação direta e muito 

criativa nas suas formulações, embora limitada. No exílio, Schilling tornou-se um de seu 

ideólogo mais expoentes.  

 Em Rio Grande do Sul, um Nordeste Franklin define o desenvolvimentismo por 

três funções históricas. Para atenuar as diferenças de classe via mobilidade social e 

reformas redistributivas; para reduzir e até acabar com as diferenças de níveis de vida 

entre países atrasados e evoluídos; e, por fim, conforme Paul Baran, para promover 

mudança na estrutura social, econômica e política da organização dominante da produção, 

da distribuição e do consumo. Dado o seu potencial de transformação, o 

desenvolvimentismo historicamente seria tendência econômica conduzida por classes 

insatisfeitas e, portanto, comprometidas com uma nova ordem social.  

 É na temática geral do desenvolvimentismo que Franklin compreende o que seria 

uma economia de orientação socialista: “quando se fala(va) em desenvolvimentismo 

econômico e social, agregando simultaneamente os dois adjetivos, melhor seria dizer: 

desenvolvimentismo socialista”.108 Alicerçado em Paul Baran, e com esse entendimento 

desenvolvimentista de socialismo, é que Oliveira defende a economia socialista como 

condição essencial e indispensável para o desenvolvimento econômico e social dos países 

                                                           
108 OLIVEIRA, Franklin. Rio Grande do Sul, um novo Nordeste... op cit. p. 38. 
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subdesenvolvidos, justamente porque capaz de suplantar o dilema entre uma política de 

industrialização ou de incremento à agricultura.  

 Na superação dessa dicotomia, estaria a chave para o progresso uno, indivisível, 

e de equilíbrio entre atividades industriais e rurais, condição para um desenvolvimento 

“saudável”, dizia. Se a indústria deveria suprir com instrumentos técnicos a agricultura, 

impulsionando sua modernização, à atividade agrícola caberia encarregar-se de produzir 

excedentes rurais, garantindo maiores rendimentos à atividade industrial. O mundo rural 

e o industrial, dentro do que seria para ele o progresso saudável, retroalimentavam-se em 

“expansão harmoniosa”. A reciprocidade harmoniosa entre os dois Brasis era, portanto, a 

condição básica para a independência de países subdesenvolvidos rumo ao estágio da 

riqueza social bem distribuída, entendida por ele como socialista. O caminho traçado por 

Franklin ia na direção contrária ao da teoria marxista da dependência e do própria Trías, 

para quem a complementariedade conflitiva entre campo e cidade seria justamente o 

motor de funcionamento do capitalismo subdesenvolvido. Enxergando os dois níveis de 

exploração do imperialismo, internacional e regional (na relação interna das regiões), 

Schilling, assim como Franklin Oliveira, jamais atingiu a relação dialética entre a 

indústria e o mundo rural.109 

 Para ele, a economia planificada chinesa foi o exemplo histórico de superação 

relativa bem-sucedida do subdesenvolvimento, razão pela qual o país nos serviria de 

modelo – “devemos iniciar a nossa marcha partindo da experiência positiva dos povos 

que superaram estágios de subdesenvolvimento, e não fazer a nossa evolução partindo da 

estaca zero, como se a história humana fosse um vácuo.” No entanto, a condução do 

desenvolvimentismo de JK foi diametralmente oposta, e era contra ela que tanto Schilling 

como Franklin escreviam. 

 A orientação exclusivamente industrializante e geograficamente localizada em 

São Paulo do desenvolvimentismo de JK seriam, para Schilling e Franklin, a grande causa 

da grave crise econômica por que passava o Rio Grande do Sul. A política de 

desenvolvimento desigual das regiões do país – ainda mais acentuada com a introdução 

do capitalismo monopolista no país, posta a cabo por JK – e a infraestrutura agrária 

arcaica gaúcha (semifeudal) eram as grandes causas para a pauperização acentuada do 

estado. O plano de metas, direcionado geograficamente ao campo industrial de São Paulo, 

maltratava a economia sulina, o que motivou o direcionamento de estudos técnicos para 

                                                           
109 O tema será debatido no capítulo sobre o exílio. 
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a solução da crise, compostos e liderados por Oliveira e Schilling, mas também por 

Limeira Tejo.110 Segundo Schilling, o governo Brizola inaugurou a produção de 

conhecimento técnico como política pública, o que possibilitou uma aproximação maior 

da máquina estatal com a intelectualidade acadêmica. 

 A inflação decorrente do desenvolvimento industrial das regiões mais ricas do país 

causava dor ao Rio Grande do Sul, que via corroer o poder de compra dos seus produtos 

primários em relação aos industrializados. Os preços agropastoris não acompanhavam os 

dos bens de produção, ou, para melhor dizer, o que o Rio Grande do Sul exportava não 

encontrava correspondência no que o estado importava, gerando um fluxo interno de 

riqueza entre as regiões que levava do estado em direção a São Paulo tudo de valioso, 

como uma bomba de sucção.  

 Em termos econômicos, o crescimento e a difusão da grande empresa paulista se 

assentavam no monopólio e no oligopólio – fazendo-se, conforme Baran, na absolvição 

ou na eliminação dos pequenos e médios empresários. Mais que um país 

subdesenvolvido, Oliveira chega a dizer, o “Brasil era uma nação desigualmente 

desenvolvida”. Franklin Oliveira mostra em números que dezessete estados concorriam 

para a renda nacional com menor participação que São Paulo, uma situação tal de 

desigualdade econômica que o permitia afirmar, em citação a Enrico Corradini, que “a 

luta de classes só ganhava sentido em países desenvolvidos, onde há o que expropriar e 

dividir”.111 Entendimento equivalente foi oferecido por Schilling em Como se coloca a 

direita no poder, em que concluiu ser impossível fazer uma análise de classe no Brasil 

sem levar em consideração a presença do elemento externo (imperialista). Exageros e 

limitações dos dois autores. 

 “A verdadeira luta de classes deve desenrolar-se no plano internacional: entre 

nações burguesas e nações proletárias”, afirmava Franklin de Oliveira. Seguindo-se esse 

raciocínio de países como classes, Argentina e Brasil seriam Estados “classe média”.112 

Chega-se, portanto, a uma luta de classe situada e exposta muito mais no plano 

geopolítico (e geograficamente localizadas nas regiões do país) que no lugar que o 

indivíduo ocupa no universo da produção.113 Esse entendimento geopolítico da luta de 

classes foi traço marcante do brizolismo de um modo geral, não sendo diferente com 

                                                           
110 Formado engenheiro, foi também romancista, escritor, jornalista e analista econômico. 
111 OLIVEIRA, Franklin. Rio Grande do Sul... op cit 
112 Franklin Oliveira toma essa estratificação de Corradini e Gunnar Myrdal. 
113 OLIVEIRA, Franklin. Rio Grande do Sul... op cit. 



74 
 

Schilling, que depois vai adensar isso ainda mais no encontro com Vivian Trías, quando 

então reformula, nestas mesmas cores, o conceito de subimperialismo.  

2.5) A revolução nacional, a reforma agrária e a aposta campesina na 

condução política do nacionalismo revolucionário 

Como já visto, o tema da revolução não foi tão presente nos primeiros livros de Schilling, 

abrindo-se expressamente como horizonte somente depois, já no exílio, quando ele avalia 

as razões do golpe e os erros que levaram as esquerdas à derrota, em 1964. Franklin 

Oliveira, ao contrário, primeiro intelectual marcante a compor o universo intelectual de 

Schilling, já vislumbrava como única saída para o subdesenvolvimento uma revolução de 

fins socialistas em 1963, quando escreve O que é a revolução brasileira?. Vimos, no 

entanto, que em Rio Grande do Sul, um novo Nordeste, escrito dois anos antes, o autor 

expressava ainda uma concepção de socialismo resumida a um desenvolvimentismo 

econômico de preocupação social, articulado numa utópica e irreal relação harmoniosa 

entre indústria e agricultura. Concorrem para essa mudança de interpretação a atmosfera 

internacional do guevarismo e do terceiro-mundismo, que passam a ditar a pauta das 

esquerdas naquele momento.  

 A revolução nacional deveria ter condução popular, ser orientada para superação 

da estrutura agrária feudal e contra a espoliação imperialista. O Brasil era um país 

burguês, capitalista,114 mas com resquícios de ordem feudal – uma complicação história 

determinada pelo desenvolvimento desigual do capitalismo, que impunha como principal 

etapa de superação aos países subdesenvolvidos a libertação nacional. A emancipação 

econômica e a liquidação do domínio imperialista, da qual o problema agrário seria 

apenas uma, mas a principal faceta, passava pela radical mudança na estrutura do Estado. 

Era preciso um novo sistema de poder político, de natureza “popular, revolucionária e 

socialista”, dizia um Franklin Oliveira muito mais combativo, em 1963.115 A libertação 

nacional tinha como principal eixo a reforma agrária, porque era o latifúndio o principal 

suporte da espoliação imperialista, daí não se poder presumir uma reforma agrária radical 

sem a precedência de uma revolução nacional.  

 Simples distribuição de terras, extensão de benefícios sociais aos trabalhadores 

rurais, pulverização do latifúndio ou implementação do capitalismo no campo, eram esses 

os eixos de discussão sobre a reforma agrária nos anos 1960. É nesse universo de 

                                                           
114 Definido pela presença de capital financeiro nacional e de oligopólios internacionais. 
115 Oliveira, Franklin. O que é revolução brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.  
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possibilidades que tanto Schilling quanto Oliveira se inserem, destacando-se nitidamente 

uma ascendência do segundo sobre o primeiro. 

Dizia Franklin: 

Cada um de nós divergirá provavelmente não apenas sobre a questão agrária, 
mas também provavelmente divergiremos sobre a técnica que deve operar 
aquela transubstanciação: reforma ou revolução? Dialeticamente, é impossível 
isolar os dois termos. [...] Questão agrária. Reforma agrária ou revolução 
camponesa? Respondamos: revolução camponesa, mas como desdobramento 
da revolução nacional, de revolução socialista  

  

 Franklin Oliveira definia sua proposta de reforma agrária nas diretrizes 

sintetizadas a seguir.  

 1) Era preciso evitar a disseminação da pequena e da média propriedade, o que 

resultaria na multiplicação da propriedade privada sobre os meios de produção. Oliveira 

entendia que essa seria uma medida reacionária, dado que historicamente a multiplicação 

da posse individual dos bens de produção fez do camponês um soldado das forças de 

conservação. Dizia:  

a agricultura de pequena escala, além de improdutiva do ponto de vista da 
economia para a sociedade, termina levando o camponês a posições 
retrógradas. Assentada sobre a pequena propriedade, desperta no agricultor os 
sentimentos antissociais da posse privada dos bens de produção. É por isso que 
a economia de subsistência petrifica o camponês, deixando-o impermeável às 
ideias e ideais progressistas.116 
 

 
E citando mais uma vez Paul Baran, continuava: 

 
Tem razão Paul Baran quando diz que é através da contrarrevolução agrária 
que o capitalismo industrial em expansão obtém a indispensável base agrícola, 
capaz de proporcionar-lhe uma oferta de abundante de mão de obra, de 
alimentos e matérias-primas industriais.117 

  

 2) Desvinculada da luta anti-imperialista, a luta pela reforma agrária se 

transformaria numa “arma de reação”. Para Franklin Oliveira, conduzida pelas classes 

dominantes e burguesas, a reforma ganhava sentido político conservador, isolando a 

classe operária da classe campesina, e transformando o “campesinato em reserva da 

burguesia”. Desvinculada da luta nacional e anti-imperialista, a reforma agrária acabava 

reduzida ao propósito de satisfazer o desejo de propriedade do camponês, não alterando 

a estrutura agrária e a política da nação. Nesse sentido, a reforma agrária transformava-

se num instrumento de “contrapropaganda política”. “Uma das façanhas mais 

                                                           
116 Idem, p. 29. 
117 Idem, p. 47. 
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extraordinárias de Mao tsé-Tung (...) foi mostrar como a chamada ‘escória social’ pode 

desempenhar papel de primordial importância na revolução, contra, aliás, teses clássicas 

do marxismo.” (grifo nosso) 118 

 Schilling desenvolve um pouco mais o tema ao definir o ator político do 

nacionalismo revolucionário no lumpemproletariado migrante, nos desvalidos da terra, o 

que é das suas principais contribuições para o tema e das maiores apostas do brizolismo.  

 3) Dada as circunstâncias de conservadorismo e conspiração antipopular, a 

reforma agrária não poderia ser pacífica, mas radical, o que inviabilizava sua condução 

pela classe dirigente119 ou burguesa, impondo necessariamente a transformação política 

do Brasil em uma nação socialista – veremos a seguir que Schilling manteve-se preso a 

uma orientação capitalista de reforma agrária, reconhecida e autocriticada por ele em 

Como se coloca a direita no poder. Franklin Oliveira, no entanto, evoluía de uma 

concepção desenvolvimentista, marcante em Rio Grande do Sul, um novo Nordeste, para 

uma interpretação revolucionária da questão agrária, em O que é a revolução brasileira?. 

Na obra, afirmava: “o problema [agrário] não é outro senão o da radical modificação do 

regime de propriedade territorial, que não pode continuar em normas individualistas”120 

 4) No plano das medidas de transformação agrária, Franklin Oliveira orientava: a 

reforma agrária não se poderia converter numa proliferação de minifúndios nem em 

planos de colonização, mas deveria englobar uma constelação de providências, 

fundamentadas “na luta contra o latifúndio, o minifúndio e qualquer parcelamento 

antieconômico da terra.” Isso significava promover medidas para elevar a produtividade 

da terra, modificar as relações de produção e fomentar o consumo interno, neste quadro 

geral havendo acordo com Paulo Schilling.121  

 5) O tema do desenvolvimentismo conduz a política de reforma agrária na medida 

em que esta era orientada não apenas ao ótimo aproveitamento social da terra, mas a 

elevar as formações produtivas agrárias, agroindustriais e industriais, tendo-se como 

                                                           
118 Idem, p. 58. 
119 Cita-se: “em todas os países em que as classes dirigentes fazem reformas agrárias, o que elas perseguem, 
inclusive, é a criação de um tipo meio latifundiário, através da promessa de conversão dos camponeses sem 
terra em camponeses individual e razoavelmente ricos”. Como proprietários, continua Franklin, estes 
camponeses proprietários tenderiam a almejar cada vez mais o domínio dos meios de produção, daí não 
titubearem em, na hora da grande decisão, tornarem-se a linha auxiliar da burguesia reacionária. Idem, p. 
46. 
120 Idem, p. 28. 
121 Entre as medidas propostas: substituição das lavouras extensivas pelas intensivas, suprimentos de 
equipamentos agrícolas, política de irrigação e de enriquecimento do solo, contra a erosão e a degradação 
do solo etc.  
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modelo as Comunas Populares da China Continental. O fundamental era estruturar uma 

política inteligente de sistema de crédito, financiamento e investimento. 

A verdadeira transformação agrária depende da unificação da agricultura com 
a indústria, através da mecanização da lavoura, da eletrificação rural, da 
indústria química e da indústria produtora de bens de produção, a fim de que 
as atividades agropastoris possam ser organizadas com vistas a à grande 
produção, e à eliminação do divórcio entre o campo e a cidade.122 

 
 

 

*   *   * 

No interior do que foi a assessoria marxista de Brizola, como era chamada, Schilling 

dedicou-se prioritariamente à questão agrária, embora a diretriz geral e intelectual sobre 

o tema tenha sido elaborada por Franklin Oliveira. Foi trabalhando na Superintendência 

da Fronteira Sudoeste que Schilling adquiriu os conhecimentos técnicos da realidade 

agrária gaúcha, quando então conhece o deputado Ruy Ramos123, que o apresentaria a 

Brizola e a Franklin Oliveira. 

Já foi dito no primeiro capítulo o teor do projeto de reforma agrária idealizado por 

Schilling nestas primeiras obras, sintetizado na forma de livro em O que é reforma 

agrária?. Modernizante e capitalista, tendo em vista o aumento do consumo interno, o 

enfraquecimento do latifúndio (e da pecuária) e a distribuição da terra. Vimos, portanto, 

que o projeto de reforma agrária não apresentava ainda qualquer teor revolucionário – 

diferentemente do que já propunha Oliveira em 1963. Introduzida por medidas legais, ela, 

no entanto, esperançava alterações importantes na estrutura agrária. Embora não tivesse 

qualquer teor socialista, o modelo de reforma agrária de Schilling foi considerado radical, 

talvez mais por sua forma de implementação que pelas medidas efetivas que propunha.  

Sem entrar demasiadamente nas propostas em si, muito técnicas e detalhadas, o 

fundamental é retratar a ordem de medidas e identificar se já havia nelas algum sentido 

de coerência com o projeto revolucionário de que Schilling trata em Como se coloca a 

direita no poder, anos mais tarde. Ou, dito de outro modo, analisar a partir de que 

momento a solução para a crise gaúcha passou a ser entendida como um projeto de 

revolução nacionalista, e quando e de que forma isso se revelou na escrita do autor. São 

os sentidos de coerência de que se falou no primeiro capítulo e que tratam das aspirações 

                                                           
122 OLIVEIRA, Franklin. O que é revolução brasileira... o cit.. p. 50. 
123 Deputado federal em duas legislaturas, 1951-1955 e 1959-1962, ano em que falece em um acidente 
aéreo. Ruy Ramos foi também um dos elaboradores do Master. 
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de Schilling em relação ao projeto brizolista de poder – ou sobre a utopia revolucionária 

que projetava para o nacionalismo revolucionário e para o Brasil. 

Parece inegável que a Campanha da Legalidade e o plebiscito introduziram um 

ideal revolucionário nas formulações e na escrita de Schilling que não estavam tão 

presentes na fase técnica de sua militância – composta por Trigo, Crise econômica do Rio 

Grande do Sul e O que é reforma Agrária?. A perspectiva de luta armada como resistência 

à ditadura talvez tenha acrescentado as cores definitivas ao ideal revolucionário do 

militante, só evidente em Como se coloca a direita no poder, e com o qual abrimos o 

capítulo.  

2.5.1) Do desenvolvimentismo social ao nacionalismo revolucionário 

O que é reforma agrária, Trigo e Crise econômica do Rio Grande do Sul tratam, cada um 

à sua maneira, da crise agrícola vivida pelo estado no final da década de 1950. Nos quatro 

anos que antecederam o governo Brizola a situação agrícola fora de estagnação, motivada, 

segundo avaliação de Schilling, pelo esgotamento do solo, pela evolução insatisfatória de 

técnicas agrícolas e pelo excessivo fracionamento das propriedades coloniais – maneira 

como Schilling se refere ao cultivo não capitalista praticado no estado.124   

 Antes da crise, o Rio Grande do Sul vinha de um período fértil para o cultivo, 

graças à introdução e ao crescimento da produção capitalista no estado, representados 

pelo trigo, pela mandioca, pelo milho e pelo arroz, entre outros gêneros de cultivo. 

Schilling defendia que, se essas plantações fossem aprofundadas, teriam conduzido à 

modernização do estado e ao fim dos entraves arcaicos do campo – um argumento que 

ele defende em Trigo. Em Crise econômica, lançado poucos anos depois, o autor busca 

as razões da crise agrícola, desta vez sentida na produção colonial e na de corte capitalista, 

por motivações distintas, a depender do tipo de lavoura.  

Se a estagnação da lavoura colonial decorria dos fatores anteriormente 

mencionados, a da lavoura capitalista era motivada por fatores outros, inclusive 

diferenciados para o trigo e o arroz, dois dos seus principais produtos. Schilling se detém 

a cada uma das lavouras, separando-as pelo tipo de cultivo. No quadro geral da crise, o 

que mais gravemente atingia o Rio Grande do Sul, estado de baixa densidade 

demográfica, era a fuga de mão de obra jovem e produtiva para outras regiões – um tema 

                                                           
124 Culturas capitalistas são definidas assim pelo alto grau de inversão que requerem, pelas áreas de médias 
a grandes de que necessitam, pelo alto grau de mecanização e pela quantidade de assalariados empregados. 
Schilling, Paulo. Crise econômica no Rio Grande do Sul op. cit, p. 60. 
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que aprofundou dentro do quadro oferecido por Fkanlin de Oliveira. Era preciso fixar o 

homem à terra assegurando-lhe condições dignas de vida.  

Se as colônias estavam em crise pela excessiva fragmentação da propriedade em 

minifúndios improdutivos e pelo esgotamento da terra, a pecuária enfrentava quadro 

igualmente grave, mas com motivação oposta: o latifúndio e a sede por terras virgens. Em 

termos de política pública, faltavam preços mínimos para os produtos da terra, crédito 

supervisionado e assistência técnica eficiente, com sementes de qualidade, adubos, 

orientação na venda do produto etc. Convinha também estimular as cooperativas 

agrícolas, sem as quais, pensava, qualquer daquelas medidas tornavam-se inócuas – aqui 

vemos um ponto de desacordo em relação a Franklin Oliveira, que via nas cooperativas 

uma medida antieconômica de fazer produzir a terra. 

A lavoura capitalista sulina padecia ainda de outros problemas. O cultivo do arroz 

enfrentava “resquícios feudais da produção”125, identificados prioritariamente no sistema 

de arrendamento,126 o qual perfazia 75% da área cultivada do grão, uma enorme fatia. Em 

qualquer cultura, o arrendamento encarecia o cultivo e o valor da terra, uma vez que, 

pelos cálculos de Schilling, o produtor pagava anualmente para usar a propriedade o valor 

venal do quinhão por ele ocupado, o que garantia ao latifundiário um lucro de 100% sobre 

o valor atualizado da terra e de 1000% sobre o valor fiscal ou histórico de sua 

propriedade.127 Ao lado do arrendamento, comporiam ainda as relações semifeudais de 

produção o sistema de parceria e o trabalho gratuito. 

No aspecto positivo, a lavoura capitalista trouxera ao campo gente de 

“mentalidade evoluída”, máquinas e técnicas modernas, capitais e técnicas de adubação, 

motivando, na esfera da política pública, créditos do Banco do Brasil, estabelecimento de 

preços mínimos (o que enfraquecia o intermediário e fixava preço ao consumidor) etc.128 

Vemos nesses termos os evidentes entusiasmos desenvolvimentistas de Schilling. No 

entanto, apesar da estar em dinamização, a crise do setor decorria de seus graves entraves 

arcaicos, somando-se a isso as condições climáticas atípicas e as ineficiências políticas 

relacionadas ao instrumental técnico para o cultivo. Relativos a esse último aspecto, ele 

                                                           
125 Cita também o nomadismo da produção, motivo de graves consequências sociais, como a habitação 
126 70% da área arrendada pagava a terra por renda-produto, uma relação de produção considerada 
tipicamente feudal, praticada diretamente sobre o rendimento bruto da lavoura.  
127 Investir em irrigação mecânica e adubagem pesava no orçamento da família rural, principalmente em 
situação de arrendamento, por ter de investir em terra de propriedade alheia. 
128 A lavoura capitalista de trigo também é enaltecida por Schilling, que fala de como Vargas inaugurou 
uma política inovadora que resultou na mais moderna lavoura do país, graças a políticas públicas 
direcionadas à importação de máquinas, ao financiamento, ao desenvolvimento da ciência agrônoma, ao 
fluxo de homens de espírito pioneiro e a tantos outros fatores. SCHILLING, Paulo. Trigo..., op cit. 
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cita: ausência de sementes de qualidade; falta de investimento em pesquisas científicas; 

baixa rotatividade de culturas na área do cultivo (a monocultura reconhecidamente levava 

ao enfraquecimento do solo); elevação dos preços das máquinas, decorrente de uma 

política cambial que prejudicava os produtores etc. 

No plano político, se na esfera estadual as críticas se voltavam contra o antecessor 

de Brizola, Ildo Maneghetti, principalmente por sua política cambial de elevação do dólar, 

o que teria prejudicado sobremaneira o setor agricultor, encarecendo a importação de 

equipamentos necessários ao cultivo, como tratores e máquinas, no plano nacional, era 

JK o alvo dos protestos. O presidente teria sido promotor de um desenvolvimento baseado 

na inflação e no investimento maciço no setor automobilístico – medidas que não 

contemplavam o estado gaúcho e até o empobreciam. Com o Rio Grande do Sul 

representando 10% da economia nacional, Schilling reivindicava investimentos no estado 

correspondentes aos realizados pelo governo no setor automobilístico de outros estados, 

notadamente de São Paulo. Com investimentos justos, a política de desenvolvimento 

poderia se direcionar a medidas como: incentivo à produção de tratores nacionais e 

caminhões, fundamentais para a produção; limitação da indústria automotiva nacional a 

três carros de passeio; desenvolvimento de  usinas de produção de adubo e políticas de 

fixação de preços mínimos que protegessem o grão nacional da concorrência estrangeira; 

e desenvolvimento de estudos técnicos da situação agrícola sulina, particularmente 

relacionada ao trigo.  

Em Crise do Rio Grande do Sul, Schilling propunha mudanças alcançáveis, 

materializadas numa nova política de desenvolvimento para o campo gaúcho que 

eliminasse os pontos de estrangulamento da economia rural e “modificasse, dentro do 

possível” – palavras de Schilling – a estrutura da propriedade.129 Crise é um plano sobre 

a estrutura social da propriedade, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no 

estado, abrangendo projetos consistentes de colonização, política de investimento no setor 

rural, e projetos efetivos de colonização, cooperativismo etc.  

O livro é uma escrita de soluções práticas, cujo objetivo geral se orientava no 

sentido de controlar o fluxo migratório que levava embora o homem gaúcho do campo. 

Para isso, propunha políticas de migrações internas que colonizassem as áreas de fronteira 

e as zonas de campanha. Era preciso ocupar a terra com cooperativas que tivessem limite 

mínimo de 50 hectares, protegidas por medidas legais que impedissem sua fragmentação 

                                                           
129 SCHILLING, Paulo. Crise econômica no Rio Grande do Sul op. cit.., p. 117. 
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em minifúndios, considerados economicamente improdutivos. Em O que é reforma 

agrária?, esse processo já admitirá duas etapas de implementação: uma de difusão da 

propriedade, pequena ou média, e depois a instauração da propriedade coletiva.  

Para angariar novas terras, a medida cabível era a desapropriação mediante 

indenização, em dinheiro e à vista, conforme determinado na constituição, mas pago em 

títulos da dívida pública. A solução, já proposta em 1956, no folheto Trigo, era alterar o 

imposto territorial, segundo ele “a mais eficiente arma de que dispõem os governos, na 

fase pré-reforma, para influir sobre a estrutura agrária, de um país, de um estado e de uma 

nação”.130 Na sua função principal, o imposto era a medida legal de que dispunham os 

governos para corrigir os abusos do direito à propriedade, sendo também uma fonte 

importante para o orçamento público. Apesar disso, denunciava o mau uso do recurso, ao 

mostrar um peso regressivo do imposto na receita tributária do estado ao longo do tempo 

– de 14, 66% da receita, em 1930, para somente 0,69%, em 1960. O governo estadual 

estava claramente abdicando do imposto rural sobre a propriedade, um dispositivo legal 

que, se usado corretamente, poderia resultar numa política legal e simples de limitação ao 

latifúndio, ele argumenta.  

A solução passava por uma completa reformulação do imposto, que visasse não à 

arrecadação, mas ao combate aos abusos do poder econômico do sistema capitalista – é a 

única vez em que Schilling localiza o conjunto de medidas dentro de uma lógica de 

controle e combate ao capitalismo. Propunha a taxação progressiva para desestimular a 

manutenção da grande propriedade e a fixação do valor venal, sobre a qual se deveria 

incidir o imposto. O valor final seria o montante da indenização recebida, para que, 

paralelamente, com a arrecadação do imposto, se organizasse um fundo de colonização, 

seguindo-se as orientações anteriormente citadas. As propriedades declaradas com valor 

abaixo do real, visando à sonegação de impostos, seriam o alvo prioritário da 

desapropriação, de modo a conter a especulação imobiliária. Outra proposta era a 

regulamentação do sistema de arrendamento na lavoura, particularmente no caso do arroz, 

em que a situação era mais acentuada, em função das necessidades de irrigação do cultivo. 

Também as relações entre o proprietário e o agricultor deveriam ser legisladas para fins 

de correção das graves injustiças sociais. 

Tendo por base essas diretrizes de ação, em 1959 o governador Leonel Brizola 

publicou a Lei no 3.886, de 28 de dezembro, a qual dispunha sobre a incidência do imposto 

                                                           
130 SCHILLING, Paulo. Crise econômica..., op. cit. p. 136. 
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rural, uma medida legal que depois foi aplicada por outros municípios.131 Schilling 

disponibiliza a integra da lei em Crise econômica do Rio Grande do Sul, acrescida de um 

sistema de cálculo sobre o valor venal das propriedades rurais, sem o qual a medida se 

tornava ineficiente. O sistema de cálculo seria baseado no valor arbitrado pelo próprio 

proprietário, sobre o qual recairiam o imposto territorial e as indenizações para o caso de 

desapropriação, uma ideia que Schilling retira do modelo chinês de reforma agrária, 

considerado por ele bem-sucedido na medida que definido em acordo com a vontade geral 

dos camponeses.  

A causa fundamental do êxito na experiência chinesa reside no fato de a 
solução adotada sintonizar as aspirações de praticamente toda população rural 
daquele país, levantada em centenas de milhares de reuniões camponesas 
levadas democraticamente ao poder central, que as transformou em lei. 132 

 

Schilling contrasta o caso chinês com a reforma agrária boliviana, país em que as 

medidas foram postas em prática como um modelo imposto de cima para baixo, à revelia 

da realidade do país e do que necessitava a população do campo. O caso abre brecha para 

a defesa de que se difundissem no estado e no país associações de agricultores sem-terra 

e de pequenos proprietários, de modo que se produzisse um “congraçamento dos 

interesses em relação ao problema agrário brasileiro”. Produtores de consenso, essas 

associações seriam ao mesmo tempo a força política capaz de sustentar um projeto de 

reforma agrária vinda de baixo, daí a importância da sua proliferação.  

Em O que é reforma agrária, argumenta: 

É que, até agora, a luta pela reforma agrária tem sido travada essencialmente 
no asfalto, em forma de discussões mais ou menos acadêmicas de intelectuais 
e políticos progressistas. Os verdadeiros interessados, os camponeses sem 
terra, os parceiros, os arrendatários e os assalariados rurais estavam, 
praticamente, ausentes do debate.133 

 
 

Na leitura de Schilling, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do 

Brasil (Ultab), as Ligas Camponesas e o Master teriam sido fundamentais para a 

consagração da luta de classes noutro patamar, despertando no camponês o “espírito 

associativo e a consciência de seus direitos”, escreve em Como se coloca a direita no 

poder. Organizados e despertos de sua força, os camponeses seriam a base política 

                                                           
131 A cidade de Marau, na Bahia, também decretaria a medida.Disponível em: 
<https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=CULTO+%2F%2F+EXIST%C3%8ANCIA> 
132 SCHILLING, Paulo. Crise Econômica, op. cit. p. 148. 
133 SCHILLING, Paulo. O que é reforma agrária?, op. cit. p. 110. 
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fundamental para a realização da reforma agrária, sem a qual qualquer projeto de 

mudança na estrutura da propriedade resultaria autoritário. 

Schilling cita dois marcos fundamentais para o processo de organização dos sem-

terra, o congresso da Ultab, realizado em Belo Horizonte, e a criação do Instituto Gaúcho 

de Reforma Agrária (Igra), uma conquista do governo Brizola. O Igra reconhecia o direito 

fundamental de organização dos camponeses, fosse em sindicatos rurais ou em 

associações de empregados, e garantia-lhes o título de utilidade pública. Segundo 

Schilling, Em como se coloca a direita no poder, o apoio político e material do governo 

terá sido fundamental para a proliferação das associações de agricultores sem-terra no 

estado, indo de meia dúzia a cem mil camponeses organizados ao longo do governo 

Brizola. Só a base ampliada de camponeses poderia dar força a uma reforma agrária em 

sentido radical, sendo, portanto, a organização e a politização o principal objetivo de uma 

política de reforma agrária: “É evidente que, alcançado o objetivo de associar a maioria 

dos camponeses sem-terra existentes no Brasil, constituir-se-ão os mesmos em força 

política tão poderosa, que ninguém mais tentará obstar a reforma radical” 

Em termos de medidas institucionais, além do Igra e do Imposto territorial, era 

preciso fomentar um fundo agrário para fins de colonização, a criação de um instituto 

agrário fiscalizador de toda a política de reforma agrária do governo, assim como uma 

série de medidas de âmbito federal para o tema. Interessante que Schilling considerava 

problemática uma legislação nacional sobre a reforma agrária, entre outras razões pela 

dificuldade de se delimitar, num país continental, a metragem do latifúndio – algo 

dependente do tipo de cultivo praticado e da densidade demográfica, por exemplo. 

Também Franklin estabelece essa dialética, ao defender uma política nacional, mas 

fundamentalmente regional de reforma agrária. 

 Em O que é reforma agrária, publicado dois anos depois de Crise econômica, a 

delimitação do latifúndio aparece inovada ao não estar associada à dimensão da 

propriedade, mas à sua produtividade:  

latifúndio é a propriedade rural independentemente da sua extensão, não 
racionalmente explorada por atividade industrial, agrícola, extrativa ou 
pastoril, de maneira que a produtividade não alcance os limites que suas 
qualidades intrínsecas e localização permitam. É considerado, igualmente, 
latifúndio toda propriedade rural explorada por parceiros, arrendatários, dentro 
de qualquer modalidade da qual o proprietário aufira renda sem empregar 
atividade, ou ainda toda propriedade rural onde os assalariados gozem dos 
benefícios da legislação trabalhista.134 

 

                                                           
134 SCHILLING, Paulo. O que é reforma agrária op cit..., p. 108. 
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Trata-se de uma evolução no argumento, mais explicita na seguinte passagem: 

A diversidade do grau de ocupação da terra nas diferentes regiões do Brasil 
impossibilita a adoção de critério razoável, mesmo diversificado. Nos estados 
onde predomina o regime de terras devolutas, evidentemente a grande 
propriedade, mesmo precariamente explorada, representa um avanço, que 
interessa à coletividade.135 

 

 Assim, definia-se latifúndio uma pequena propriedade de 100 hectares com 

capacidade de exploração ultraintensiva direcionada para a pecuária. Propriedades 

exploradas por terceiros também se configuravam como latifúndio, em função do 

obstáculo que representavam ao desenvolvimento do capitalismo no campo. Não era 

latifúndio uma propriedade de 10 mil hectares explorada com mecanização, prática de 

conservação do solo e fatores que lhe garantissem alto rendimento. Por essas definições, 

era meta da política agrária fomentar novas “empresas agrícolas”, propriedades em que 

se aplicavam tecnologia moderna e determinado grau de capital, além de mão de obra 

assalariada. O que é reforma agrária sinaliza, assim, uma reforma de finalidade 

nitidamente capitalista, o que dialoga com o horizonte desenvolvimentista da época, mas 

já traz um avanço em relação a Trigo e Crise econômica, ao vislumbrar um momento 

posterior de política agrária revolucionária, em que houvesse a total expropriação dos 

meios de produção.  

[A grande propriedade produtiva] é, antes, uma fábrica no campo. A reforma 
agrária, em sua primeira etapa, não pode atingi-la, somente na fase socialista, 
quando for procedida a nacionalização de todos os meios de produção, é que 
ela sofrerá alterações, assim mesmo na forma jurídica, transformando-se em 
grande empresa capitalista a grande empresa socialista. 

 
Assinale-se que Crise econômica e O que é reforma agrária são livros de mesma época, 

1961 e 1963, respectivamente, mas de momentos políticos bastante distintos. Crise foi 

lançado em 1961, ano a partir do qual os debates políticos se radicalizam, sobretudo a 

partir da Campanha da Legalidade e do plebiscito, considerados duas grandes vitórias das 

esquerdas nacionalistas136 – a dimensão que Schilling atribuiu aos dois eventos já foi aqui 

evidenciada, sendo ambos considerados oportunidades históricas para conquista popular 

do poder político.  

                                                           
135 Idem, ibidem. 
136 Daniel Aarão também assinala os dois eventos como pontos de inflexão para o que denomina ofensiva 
revolucionária das esquerdas. O autor é crítico dessa virada ideológica, apontando nela um dos fatores 
determinantes para o golpe, na medida que condutora à radicalização das forças políticas, à direita e à 
esquerda. Para ele, esquerdas e direitas instrumentalizavam a democracia ao que tinham como projeto de 
poder. A tese de Aarão não é inédita, sendo uma releitura da interpretação de San Tiago Dantas, para quem 
haveria no período uma esquerda negativa (radicalizada) e outra democrática (liderada por Dantas, disposta 
à conciliação).  
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O tema da reforma agrária ganha ainda maior relevo no pensamento de Schilling 

pela elevação do camponês migrante a ator fundamental na condução política do processo 

de libertação nacional e social do país. Não o camponês migrante que encontrou emprego 

estável nas regiões urbanas e conseguiu precariamente algum nível de ascensão social, 

mas o camponês migrante vivente de trabalhos precários e instáveis, biscate e até 

submetido à prostituição. Diferentemente do PCB e de boa parte dos marxistas ortodoxos, 

para os quais o papel revolucionário cabia exclusivamente ao proletariado, uma posição 

bastante criticada por Schilling, os nacionalistas revolucionários apostavam na ação 

política do lumpenproletariado para a libertação nacional do país.  

Schilling entendia que os trabalhadores rurais dos países periféricos compunham 

o segmento social mais marginalizado do sistema capitalista monopolista internacional.137 

Diferentemente dos trabalhadores urbanos, atendidos pela legislação trabalhista e 

gozadores de algum benefício advindo do desenvolvimento capitalista – bem-estar social, 

consumo de massas etc. –, os trabalhadores rurais viviam desassistidos e em realidades 

ainda mais bárbaras de sobrevivência. Essa situação de desigualdade deixava os 

trabalhadores urbanos, segundo ele, em condição relativa de privilégio, com status social 

superior ao do camponês sem-terra e trabalhador rural. Base da pirâmide social, sujeitos 

a relações “semifeudais de trabalho”, os trabalhadores do campo seriam, exatamente pela 

sua situação social degradante, a base de exploração da industrialização, tanto no nível 

nacional como internacional do imperialismo. Curioso que Schilling critique mais o 

engessamento dos marxistas no tema que o direcionamento que Vargas fez da legislação 

trabalhista ao trabalhador urbano, garantindo com isso as condições perversas de 

reprodução do capitalismo brasileiro. Nisso sua marca varguista falava alto.   

No Brasil, continua Schilling, proletarizar-se significava ascender na escala social 

capitalista subdesenvolvida, mesmo que ainda em situação de exploração. O incipiente 

processo de acumulação trazido pelo emprego estável fazia aflorar nestes trabalhadores 

migrantes um “potencial pequeno-burguês” reacionário, um traço que, conforme visto, 

Franklin Oliveira atribuía também ao pequeno camponês proprietário. Passando de 

camponês a pequeno burguês, não se chegava a formar neste novo trabalhador urbano 

                                                           
137 Se o meio urbano descarregava no setor rural seus problemas sociais – efeito de uma política que 
controlava os preços dos produtos alimentícios e da matéria-prima, mas liberalizava o dos manufaturados 
– isso significava que o crescente predomínio da burguesia e dos monopólios internacionais no condomínio 
do poder se sustentava na maior exploração da economia rural pela cidade. 
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uma consciência proletária, mas uma mentalidade pequeno-burguesa, de orientação 

política reacionária, e mesmo contrarrevolucionária, sinalizava Oliveira.  

Situação diversa vivia o camponês expulso do latifúndio e habitante das cidades 

em situação de desemprego. Desaparecido no “pântano capitalista”, o ex-camponês 

sobrevivia de trabalhos avulsos, vivendo o pior da sociedade industrial. Justamente pela 

situação precária de sobrevivência, esses migrantes apresentariam comportamento social 

mais rebelde, uma vez que motivados pelo inconformismo do migrante e pela rebeldia 

contra a sociedade capitalista e industrial. “Soma-se a isso um pouco de ideologia, mais 

um mínimo de organização e podemos ter um revolucionário”, apregoava um Schilling 

já claramente mais radicalizado Em como se coloca a direita no poder. 

Sociologicamente, esses subproletários em nada teriam a ver com o 

lumpenproletariado europeu das análises marxistas mais rigorosas, explicava ele. 

Enquanto o lúmpen europeu seria uma espécie de “refugo social”, os nossos 

subproletariados constituiriam uma “classe intermediária” entre a camponesa e a operária, 

dotada de grande potencial na condução do processo de libertação nacional e social do 

país. Apesar de valorizar a origem rural desses homens, Schilling permanece também 

referenciado pelo horizonte urbano da revolução, apostando numa situação limite entre 

os dois mundos. 

Sua leitura da situação da terra e do homem do campo se materializara em política 

pública na atuação política do Master, organizado pioneiramente em Encruzilhada do Sul. 

O objetivo inicial era conscientizar e organizar trezentos mil camponeses, contando o 

primeiro acampamento, estabelecido em Sarandi, com quatro mil agricultores da região, 

administrados por uma direção coletiva. Parte da estratégia política de Brizola, a 

expropriação da terra era propositalmente tarefa que tomava tempo, a fim de que 

promovesse concomitantemente uma campanha de conscientização dos trabalhadores e 

moradores locais. A vida coletiva no acampamento esperançava romper os laços 

individualistas dos camponeses, promovendo entre eles alguma consciência de 

coletividade. Não podendo dar conta de uma reforma radical, segundo Schilling, pela 

necessidade que isso demandava de alterações na Constituição, o Master organizara-se 

para criar condições subjetivas para a reforma agrária.  

Apesar de seus significativos pontos positivos, Schilling avaliava que o Master 

acabou constrangido pelo seu forte sentido oficial e institucional, o que limitava a 

espontaneidade e o alcance do movimento. Organizado como acampamentos situados ao 

lado de latifúndios na beira das estradas, o Master contava inclusive com proteção da 
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Brigada Militar, a guarda municipal do estado. Caso houvesse reações violentas dos 

grandes proprietários, a Brigada era acionada – o que evidencia a íntima relação do 

movimento com o aparelho do estado. 

As condições objetivas para a mudança da estrutura agrária eram secularmente 

sentidas, mas as condições subjetivas dependiam de alternativas concretas para aflorar. 

“Sem condições de êxito (...) a consciência de mudança continua estéril, não produz 

frutos, não se traduz em ação revolucionária”, daí a importância histórica das vanguardas 

revolucionárias e das estratégias de ação. Se não revolucionário nos seus objetivos, o 

nacionalismo revolucionário de Paulo Schilling se organizava como uma estratégia de 

ação para fazer aflorar a conscientização política.    

 

*    *    * 

Assinale-se que as teorias de Schilling e Franklin de Oliveira sobre a questão agrária e a 

situação econômica do Rio Grande do Sul foram escritas no início da década de 1960, 

sempre no sentido de propor soluções práticas para os problemas de que tratavam. Ambos 

emprestavam letras a um projeto de industrialização regional do Rio Grande do Sul, num 

contexto em que as economias locais eram sacrificadas e direcionadas para construção de 

um mercado nacional, cujo fluxo direcionava para São Paulo.  

Schilling foi intelectual do projeto de diversificação econômica do Rio Grande do 

Sul, sendo especialmente designado para pensar o setor agrícola do estado, assunto sobre 

o qual assessorou o governo Brizola. Era a primeira vez que a industrialização passava a 

ser uma questão-chave na política econômica gaúcha, comovendo técnicos, acadêmicos 

e políticos. Conforme Gerald Muller, a industrialização do estado se direcionava para dois 

objetivos imediatos: industrialização de matérias-primas regionais, o que agradava às 

classes agropecuárias e industriais dominantes; e criação de um polo industrial 

concomitante ao beneficiamento industrial da produção local – projeto que interessava 

politicamente às massas urbanas.138 

Nesse esforço de construir uma economia regional periférica, o governo Brizola 

teria imposto limites regionais ao projeto de industrialização do governo federal, 

buscando redefinir o modelo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ao mesmo 

                                                           
138 Citação ao trabalho de Gerald Muller por Marluza Harres. A economia política gaúcha nos anos 1930 
aos 1960. HARRES, Marluza Marques. O governo Brizola (1959-1962) e o problema rural no Rio Grande 
do Sul: leituras e interpretações. In: BRANDALISE, Carla; HARRES, ______(Orgs.). O PTB no Rio 
Grande do Sul e a experiência democrática (1945-1964). São Leopoldo: Oikos; Editora Unisinos, 2017. 
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tempo, impulsionado pela politização do período, sentida em âmbito nacional e 

internacional, Brizola foi conduzido ideologicamente na direção temática do 

marxismo,139 da qual a assessoria aqui apresentada é francamente um exemplo.  

Veremos que a temática rural de Paulo Schilling foi perdendo força durante o 

exílio, predominando nesse período estudos voltados para as relações de dependência e a 

geopolítica na América-Latina. É nesse contexto que Schilling entra em contato com a 

teoria marxista da dependência e com Vivian Trías, o segundo grande intelectual de sua 

formação como escritor. Segundo Flávia Shilling, datam desta época também leituras 

trotskistas e a formação intelectual do pai, quando então converte a escrita na sua prática 

exclusiva de militância.  

  

                                                           
139 “O PTB se separa entre conservadores e progressistas não em razão de disputas ideológicas e 
doutrinárias, mas em razão da situação e do comportamento da massa popular. E foi ela que exigiu do PTB 
a aplicação prática de sua doutrina de incorporação do proletariado à sociedade moderna, pressionou o PTB 
de Brizola em direção ao socialismo”. Muller, Geraldo apud HARRES, Marluza. O governo Brizola e o 
problema rural no Rio... op cit. p. 160. 
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PARTE 2  

Capítulo III 

O EXÍLIO E O NACIONALISMO REVOLUCIONÁRIO 

 

1 O EXÍLIO 

1.1 As ações de resistência    

Segundo relata João Carlos Guaragna, o assassinato de Che Guevara fora o fator decisivo 

para Brizola desistir da luta armada como estratégia de combate à ditadura brasileira. A 

partir de final de 1967, o ex-governador deixaria a opção da luta armada “pela tática e 

pela razão”. Já passavam pouco mais de três anos do exílio, quando, em janeiro de 1968, 

Brizola decreta findada a fase conspiratória, a qual, apesar de imensos esforços, até ali se 

mostrara pouco exitosa. É também Guaragna quem conta que o gaúcho bem como o grupo 

a ele vinculado chegaram a cogitar participar, naquele momento, das atividades do MDB, 

único partido de oposição permitido pela ditadura. filiando-se e disputando as eleições do 

Diretório Metropolitano de Porto Alegre. A ideia não foi para frente.  

A decisão de Brizola, conforme já se sabe, foi a causa da ruptura definitiva com 

Schilling, que o acusou de fazer mau uso do dinheiro conseguido junto a Cuba – para 

financiamento das ações de resistência armada – e abandonar os companheiros de 

Caparaó sem assistência. Duras acusações. Pesava também a mágoa de Schilling por 

Brizola jamais ter tomado parte no caso de Flávia, que relata não ter havido qualquer 

manifestação de ajuda ou pesar por parte do ex-governador à família durante a prisão 

dela.  

O exílio testemunha em Schilling grandes transformações pessoais. É lá que se 

consolida a sua veia jornalística e ocorre o aprofundamento de sua formação intelectual, 

na qual impõe grande marca o debate político travado pela esquerda latino-americana 

daquele momento. Os aportes intelectuais do nacionalismo revolucionário, Schilling os 

elabora em terra estrangeira, levando consigo a experiência política vivida no governo 

Brizola, mas tomando para si os horizontes ideológicos experimentados no Uruguai e na 

Argentina, eles também entusiasmados com a Revolução Cubana, mas violados por 

golpes militares. O exílio converte Schilling em escritor e jornalista, duas personalidades 

que aos poucos se comporão numa terceira, talvez ainda mais reconhecida. Torna-se então 

geopolítico, um ofício bem mais delimitado na segunda fase do exílio. Este capítulo trata 

das múltiplas facetas de Schilling, todas desenvolvidas como forma de sobrevivência no 
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exílio, material, psicológica e politicamente, e fundamentais para a formação latino-

americana do nacionalismo revolucionário.  

Como a essa altura já se sabe, o desterro do Alemão se insere numa trama 

trabalhista maior, corolário das tensões políticas que vinham desde a Campanha da 

Legalidade, quando se delinearam mais nitidamente dois trabalhismos dominantes no 

interior do PTB. Jango e Brizola, seus maiores líderes, no exílio se esquivam de vez, 

ficando os dois cunhados longos quinze anos sem se falarem. Os dois são as principais 

figuras do exílio no Uruguai, em torno das quais os demais desterrados se vão juntar, por 

precisão e afinidade. Ali, suas estratégias, já opostas, embora complementares desde antes 

do golpe, permanecem cada uma na sua angustiada missão. Seja pela ação armada, no 

caso de Brizola, seja pela organização cívica, no de Jango, ambas tentavam encontrar 

formas de retornar ao país e retomar o fio da história, brutalmente interrompido pelo golpe 

de 1964. 

Betinho foi dos que tipificou os exilados conforme o dramático enredo trabalhista, 

identificando um grupo liderado por Jango e outro por Brizola. Entretanto, é possível que 

tudo tenha se dado de maneira mais complexa, e muitos tenham se articulado ora com 

um, ora com outro político, havendo entre os asilados inclusive identidades outras que a 

de janguistas ou brizolistas. É o que identifica Maria Cláudia Leite, quando divide as 

redes de ação no exílio em quatro grandes grupos: o de João Goulart, o grupo militar de 

Cândido Aragão, o de Leonel Brizola e o dos sindicalistas. Indo mais a fundo nessas 

categorias, entretanto, a própria autora encontra a seguinte genealogia ideológica e 

itinerário de ação para os grupos: enquanto brizolistas e militares caminharam juntos até 

discordarem sobre os papéis e a melhor estratégia de ação, os sindicalistas mantiveram 

contato com todos os grupos, embora sua atuação tendesse mais para o projeto de Jango, 

de resistência pacífica à ditadura. No mapeamento de Maria Cláudia Leite140, Schilling 

aparece tanto no grupo dos brizolistas quanto dos sindicalistas, de cuja orientação 

soviética, aliás, era crítico. 

1) O grupo de Jango era composto por figuras de destaque, como Juan Alonso Mintegui, 

Amaury Silva, Ivo Magalhães, Faustino Moacyr de Souza, Humberto Menezes Pinheiro 

e Luiz Claudio Braga Duarte. Em estudo feito pelo CIEX em dezembro de 1966, a ligação 

dos integrantes a Goulart é muito associada à dificuldade financeira enfrentada pelos 

                                                           
140 LEITE, Maria Paula. A trajetória política de Leonel de Moura Brizola no exílio uruguaio (1964-1977). 
2015. (Dissertação) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Porto Alegre, UFRGS, 2015.  
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militantes no exílio – como relembra Maria Claudia Leite. Ela também assinala como 

fundamental o contato do ex-presidente com figuras importantes de partidos uruguaios, 

tanto no Partido Nacional como no Colorado. 

2) Os exilados liderados por Cândido Aragão compunham o grupo militar Movimento de 

Resistência Militar Nacionalista (MRMN), de início uma organização disposta a articular 

com Brizola, desde que o gaúcho assumisse a liderança direta de uma ação revolucionária 

que adentrasse o território brasileiro. Diante da recusa do ex-governador, observa-se um 

gradual afastamento entre o político e Aragão. O MRMN chegou a desenvolver ações 

subversivas em Pequim e Havana para obter pessoal treinado. A China, vivendo a 

“Grande Revolução Cultural”, adiou planejamentos de ação subversiva no campo 

externo, enquanto Cuba avaliou as reais possibilidades de atuação de grupos subversivos 

na América Latina no primeiro trimestre de 1966, elegendo Brizola o líder capaz de 

liderar a insurreição. Dessa ação resultou a doação de Cuba ao grupo do ex-deputado. Na 

busca por recursos, o grupo procurou o Partido Comunista Uruguaio (PCU), o qual 

forneceu ao grupo brizolista acomodações e recursos financeiros. Sendo a legenda 

seguidora das diretrizes soviéticas, quando o grupo brizolista planejou aproximar-se de 

Pequim e Cuba, optando pela luta armada, surgiram com o PCU inúmeros atritos. Maria 

Paula Leite141 afirma que a falta de estrutura e de condições financeiras levou ao relativo 

enquadramento do movimento pelos comunistas uruguaios. 

3) O grupo sindical tinha como principais integrantes Dante Pellacani, Oswaldo Pacheco, 

Demistóclides Batista, Djalma Maranhão, João Cândido Maia Neto, Humberto Menezes 

Pinheiro, Osmildo Stafford da Silva, Luis Claudio Braga Duarte, Neiva Moreira, Paulo 

Melo Bastos e o nosso Paulo Schilling. Núcleo comunista ortodoxo dos asilados no 

Uruguai, para Maria Cláudia Leite, o grupo não constituiu unidade isolada, imiscuindo-

se nas demais agrupações aqui tipificadas. O coletivo mantinha aproximação com Goulart 

e com Brizola, nesse caso principalmente pelas figuras de Paulo Schilling, Maia Neto e 

Neiva Moreira. Havia ainda os que, como Melo Bastos e Osmildo Stafford da Silva, 

identificavam-se com os círculos do grupo militar.  

Ainda seguindo o mapeamento de Maria Cláudia Leite, a função dos sindicalistas 

consistia em controlar e coordenar as atividades dos asilados, ajustando-as às diretrizes 

do PCB e de Moscou. No Uruguai promoviam o que os militares chamavam 

“desinformação” – termo que designava a campanha de denúncias que militantes faziam 

                                                           
141 Leite, Maria Cláudia. A trajetória política de Leonel de Moura Brizola no exílio uruguaio (1964-1977). 
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do governo brasileiro. Outra característica desse grupo foi sua inserção nos círculos 

políticos e intelectuais de Montevidéu, o que muito se deveu à ajuda de sindicalistas 

comunistas uruguaios. Também ali promoviam denúncias do que ocorria na ditadura 

militar brasileira.   

Maria Cláudia identifica no grupo sindical objetivos em geral coincidentes com o 

que queria o ex-presidente João Goulart – inclusive cita uma articulação de Jango com o 

PCB, por intermédio do grupo sindical, para uma recomposição das bases político-

sindicais de antes do golpe de 1964. Tabulando junto aos grupos de Brizola e Aragão um 

relacionamento discreto, a ação dos sindicalistas destinava-se, na sua estratégia política, 

a desencorajar a ação subversiva, marca do grupo de Brizola, ao qual Schilling manteve-

se alinhado. 

4) O grupo brizolista caracterizou-se, até certa altura, pela aposta na ação revolucionária 

contra a ditadura. Orbitavam no entorno do ex-governador asilados que seguiam suas 

orientações desde a época da Campanha da Legalidade, formando o que Maria Cláudia 

conceitua Estado-Maior brizolista, uma expressão retirada do jornalista Flávio Tavares. 

Max da Costa Santos, Neiva Moreira, o ex-coronel Dagoberto Rodrigues, Herbert de 

Souza – o Betinho –, Dagoberto Rodrigues, Paulo Valente, Nilo Silveira e Paulo Schilling 

formavam o núcleo político brizolista. O grupo contava também com ex-militares ligados 

às mobilizações nacionalistas ocorridas no governo de Jango, núcleo do Movimento 

Nacional Revolucionário – MNR. Havia ainda importantes contatos políticos no Uruguai, 

em sua maioria representantes da extrema esquerda do Partido Colorado e integrantes da 

Frente Izquierda de Liberación (Fidel). Cuba era a fonte dos recursos do grupo. 

Segundo Denise Rollenberg, a opção brizolista pela luta armada deve ser 

localizada antes do Golpe de 1964, quando da tentativa de formar os Grupos dos 11, época 

em que o político “agrupou em torno de si os sargentos e marinheiros expulsos das 

corporações e perseguidos pelos militares e formou uma espécie de Estado-Maior 

[novamente a expressão militar é citada] com o ex-deputado Neiva Moreira, o seu 

assessor no governo no Rio Grande do Sul, Paulo Schilling, o ex-deputado pelo PSB, 

Max da Costa Santos, e o coronel Dagoberto Rodrigues.” Schilling é o único citado que 

não exercia atividade pública ou era ligado às Forças, o que demonstra a sua dimensão e 

confiança para Brizola.  

 A passagem a seguir, um depoimento de Oscar Luís da Silva, que presidiu um 

inquérito policial-militar para apurar atividades do coronel Jeferson Cardim de Alencar 

Osório e de outros militantes presos durante um movimento armado contra o governo no 
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oeste no Paraná, dá a pista da trama de apoios de Brizola, incluindo em primeiro lugar o 

nome de Paulo Schilling: 

Brizola, além da ajuda de Paulo Schilling, Eliseu Torres, Cibilis Viana, Luís 
Alberto, Muniz Bandeira, ex-coronel Dagoberto Rodrigues, ex-capitão-
aviador Alfredo Daut, ex-tenente Wilson Silva, ex-coronel Átila Cavaleiro, da 
Brigada Militar, ex-deputados federais José Neiva Moreira e Max da Costa 
Santos, que estão com ele no Uruguai, recebe ajuda do ex-brigadeiro Emanuel 
Nicoll, que está na Bolívia. Outras ajudas, ele as recebe de Fidel Castro, de 
elementos do Partido Comunista da França e, ainda, de deputados, vereadores 
e oficiais das forças armadas.142 

 

O ex-governador contou com os chamados “pombos-correios”, exilados que 

cruzavam a fronteira entre Brasil e Uruguai com instruções de Brizola sobre o que fazer. 

Foram pombos-correios o jornalista Flávio Tavares, em Brasília, e o professor Bayard 

Boiteux, na Guanabara. No Rio Grande do Sul, o político contava com o apoio das Forças 

Armadas, da Brigada Militar, do Movimento dos Trabalhadores sem-Terra, dos 

assalariados do campo e da cidade etc. 

Nos primeiros anos de exílio, Brizola planejava agir contra a ditadura através de 

levantes populares e militares. Ao contrário da guerrilha, julgava que o levante prometia 

atrair mais apoio popular. A Operação Pintassilgo foi planejada nesses termos. Incluindo-

se ela, foram quatro as tentativas de ação armada contra a ditadura. 

1) Operação Pintassilgo, no final de 1964. A ação tomaria corpo a partir do Sul do Brasil, 

local das bases históricas do trabalhismo e onde se localizava o III Exército, fundamental 

para o sucesso da Campanha da Legalidade, anos antes. Com o apoio da Brigada Militar, 

planejava-se tomar o Palácio Piratini e atacar o quartel da Polícia do Exército numa 

tentativa de sublevação militar com a participação de grupos civis. A operação foi 

descoberta antes que pudesse ser posta em prática. Dificuldade de comunicação, falta de 

sigilo sobre as ações e improvisações contribuíram para o desgaste da articulação. 

2) Guerrilha de Três Passos, do grupo “guerrilheiro” de Jefferson Cardim Osório. Embora 

tenha sido uma dissidência do grupo comandado por Brizola, sendo incerto se o ex-

governador decretou ou não a deflagração do movimento, o grupo atuou inspirado na 

estratégia brizolista de ação. Os motivos que levaram Jefferson Cardim a romper com 

Brizola foram o ciúme que o ex-coronel sentia de exilados próximos ao ex-governador e 

a falta de ação do grupo brizolista (a espera pelo momento oportuno deixou os exilados 

inquietos e desestimulados). Esse foi o primeiro movimento armado contra a ditadura 

                                                           
142 CPDOC. Oscar Luís da Silva. Dicionário Histórico Biográfico. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/silva-oscar-luis-da 
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militar no Brasil – ação que ficou conhecida como Guerrilha de Três Passos. Em Três 

Passos, o quartel da Brigada Militar e um presídio foram atacados, levando-se 

armamento, munições e fardas. O movimento deixou a cidade sem comunicação 

telefônica e ocupou uma rádio local. Apesar da ação, aos poucos o grupo de Jefferson 

Cardim de Alencar Osório foi dispersando-se e seus membros, capturados e levados para 

o I Batalhão de Fronteiras, em Foz do Iguaçu.  

Conforme argumento de Maria Paula Leite, a despeito de constituir uma 

dissidência brizolista, a prisão dos envolvidos significou duro golpe para os exilados no 

Uruguai, inclusive para Brizola. Muitas pessoas ligadas ao ex-governador – e até ele 

próprio – foram indiciadas no Inquérito Policial Militar (IPM) da “guerrilha” de Três 

Passos. Nomes como Dagoberto Rodrigues, José Wilson da Silva, Darcy Ribeiro, Ivo 

Magalhães, Neiva Moreira, Cibilis Vianna, João Cândido Maia Netto, Alfredo Ribeiro 

Daudt e Aldo Arantes foram acusados de participação na operação.  

Diego Sherer, a quem agradeço imensamente pela generosidade com que me 

guiou no acesso ao Arquivo Schilling,143 não encontrou qualquer documento que 

elucidasse a relação de Schilling com Três Passos. Mesmo nas entrevistas que fez com a 

família, a operação não foi muito citada, apenas por Cláudia, uma das filhas de Schilling, 

que destacou mais o envolvimento do pai em Caparaó. De qualquer forma, Três Passos 

teve como consequência a culpabilização dos militantes que estavam no Uruguai, 

principalmente de Leonel Brizola, o que redundou no aumento da fiscalização aos 

exilados. Apesar dos fracassos da Operação Pintassilgo e da Guerrilha de Três Passos, os 

dois movimentos foram paradigmáticos para Brizola e a luta armada. A partir daquele 

momento, a estratégia de ação dos militantes passaria da insurreição para a fórmula do 

foco guerrilheiro – a teoria oficial da Revolução Cubana. 

Em 1965, o governo brasileiro começou uma pressão sobre o Uruguai para afastar 

fisicamente Leonel Brizola da fronteira brasileira. O Brasil exigia, e o Uruguai acatou, 

que o político ficasse a pelo menos trezentos quilômetros de distância da fronteira 

brasileira, oferecendo a ele a opção de viver noutra cidade, desde que respeitando-se a 

                                                           
143 Diego relata na sua tese como o arquivo de Schilling lhe foi cedido pela família e todo o processo de 
organização e translado do material para UFRGS, onde está generosamente acessível ao público. Por 
conta de seu contato mais próximo com os familiares de Schilling, iniciado durante sua pesquisa de 
mestrado, sobre Flávia, Diego escreveu uma tese bastante biográfica e dedicada à organização de acervo. 
Vale muito a leitura. SILVA, Diego Sherer. A trajetória militante de Paulo Schilling e a formação do seu 

arquivo pessoal (1956-2012). 2020. (Tese) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas Programa De Pós-Graduação em História, Porto Alegre, 2020. 
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distância estipulada pelos governos brasileiro e uruguaio. A cidade escolhida pelo político 

gaúcho foi Atlântida, situada a apenas 35 quilômetros da capital do Uruguai e no limite 

da proximidade permitida com o Brasil. É verdade que, embora mais distante, Brizola 

continuasse a se dirigir para Montevidéu quase diariamente para promover as habituais 

reuniões com os asilados. Um dos lugares escolhidos era a casa de Paulo Schilling.144 

3) A Guerrilha de Caparaó. A partir de 1965, Cuba passou a apoiar Brizola com dinheiro 

e treinamento guerrilheiro. O político liderava o Movimento Nacionalista Revolucionário 

(MNR), organização que agrupava militares de baixa patente expulsos das Forças 

Armadas, políticos e lideranças de movimentos sociais, todos exilados no Uruguai. Flávio 

Tavares145 me comentou da predileção de Brizola pela sigla Morena – Movimento 

Revolucionário Nacionalista – para designar o movimento, palavra que depois adquiria 

um conteúdo étnico no socialismo moreno de Darcy Ribeiro. O MNR recebeu 

organizações como a Polop e o Partido Socialista, mas a centralidade política do 

movimento era mesmo de Leonel Brizola e do grupo formado pelos marinheiros e pelos 

sargentos. Leonel Brizola tinha um esquema que enviava brasileiros a Havana para que 

lá recebessem treinamentos de táticas guerrilheiras. Segundo consta, a relação de Brizola 

com Cuba fora estabelecida ainda em 1965, por efeito da viagem de Herbert de Souza à 

ilha. 

O grupo liderado por Brizola mantinha contato com Havana por meio de 

brasileiros como Aluísio Palhano Pedreira e Neiva Moreira. Segundo Maria Paula Leite, 

tudo funcionava da seguinte maneira: eram recrutados militantes do exterior, a maioria 

exilados, e do Rio de Janeiro, esses sendo selecionados pelo brizolista Bayard Boiteux. 

Todos viajavam com passaportes falsos financiados pelo ex-governador. Os que vinham 

do Rio faziam parada em Montevidéu para depois seguirem viagem até Cuba. Da ilha, 

depois de treinados, os militantes retornavam para o Uruguai para que depois, conforme 

a necessidade, fossem infiltrados no Brasil. A parada no Uruguai contava com uma estada 

de 48 a 72 horas na casa de apoio mantida por Brizola, apelidada de vietcongue, de onde 

seguiam para a granja do Pando, também propriedade do ex-governador. 

Sobre a vietcongue, reproduzimos citação de Sherer a Araken Vaz: 

Voltei a Montevidéu em 1967 [...]. Inicialmente fiquei hospedado na casa de 
Neiva Moreira, passado a convalescença fui transferido para uma república 
situada no Boulevard Espanha, no bairro de Pocitos, mantida por Brizola, por 
onde passavam pessoas de extrato mais pobre – normalmente sargentos, 

                                                           
144 Arquivo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Embaixada do Brasil no Uruguai. Ofício 
enviado pela Embaixada brasileira em Montevidéu, nº 78. Montevidéu, 4 de maio de 1965. 
145 TAVARAES, Flávio. Entrevista concedida à autora em 9 de agosto de 2021.  
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marinheiros e eventuais operários do Rio Grande – que chegavam em busca de 
contatos com o grupo liderado por Brizola. Na época em que estive lá, 
moravam naquela república – a qual Neiva Moreira batizara com nome de 
vietcongue – três marinheiros [...]146 
 

Ainda de acordo com Sherer, a participação de Schilling no esquema de Brizola não foi 

pequena. De fato, na entrevista que o pesquisador fez com a família, consta a informação 

de que a primeira casa de Schilling no Uruguai serviu de ponto de recepção de inúmeros 

exilados que chegavam ao país. A residência teria sido alugada por Schilling a mando de 

direção do MNR, lá se constituindo o primeiro local de organização da guerrilha contra a 

ditadura. A família ali viveu até conseguir melhorar sua situação financeira, quando 

Schilling passou a escrever nos jornais do Uruguai, época em que todos se mudaram para 

um apartamento mais confortável. Cláudia Schilling contou a Diego Sherer que 

possivelmente a casa fora paga com o dinheiro recolhido para a organização do 

movimento armado e que, depois da mudança, o imóvel fora transformado em uma 

república, um centro de reunião e de organização do movimento de guerrilha rural, sendo 

batizada pelos exilados de vietcongue. A residência ficava situada na Boulavard España, 

2847 e era administrada pelo asilado Paulo Cavalcante Valente. 

Especula-se que, apesar da influência da Revolução Cubana e dos contatos que 

travou com o governo de Fidel Castro, de quem recebeu até telegramas com instrução, 

Brizola “nunca acreditou na guerrilha”.147 Ao que parece, acabou aceitando a tática de 

ação cubana, cujo resultado foi a Guerrilha de Caparaó, por pressão de auxiliares diretos 

no Uruguai e pelo fracasso das tentativas de insurreição anteriores. A resistência de 

Brizola à teoria do foco cubano e sua preferência pelo levante popular também aparecem 

citadas em Rollemberg, no trecho a seguir reproduzido:  

Brizola resistia à teoria cubana do foco, tão em moda na época, preferindo a 
tradição gaúcha: Falava [Brizola] de sua teoria do carvalho [guerrilha] e da 
batatinha [contragolpe, levante popular]. - O carvalho demora para crescer e a 
batatinha dá ligeiro. (...) [Entretanto, fracassado o projeto da quartelada e sem 
alternativa, Brizola acabou «aderindo» à teoria do foco guerrilheiro cubano 148 

 

A adesão de Brizola ao foco ora é considerada circunstancial, ora opção 

ideológica. Flávio Tavares testemunhou o entusiasmo do líder com a possibilidade de 

reeditar a experiência cubana no Brasil, mas admite que a rápida desistência do líder 

                                                           
146 GALVÃO, Araken Vaz. Lembranças das prisões e dos exílios: Disponível em: http://arakenvaz. 
blogspot.com/2007/05/lembranas-das-prises-e-do-exlio.html?q=schilling#!/2007/05/lembranas-das-
prises-e-doexlio.html. 
147 COSTA, 2007, p. 125 apud Maria Paula Leite, op cit. 
148 ROLLEMBERG, Denise. O apoio de Cuba à luta armada no Brasil. p. 22.  
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diante do fracasso de Caparaó, na verdade, poderia ser sintoma de uma adesão pouco 

engajada ao movimento. A citação de Flávio Tavares a seguir é reproduzida por Denise 

Rolleberg: 

Brizola estava literalmente inundado pela concepção de guerrilha, lia revistas 
do Vietnã do Norte e me contou, inclusive, que fazia exercícios de tiro e assalto 
a baioneta. (Seu instrutor, o coronel Atilo Escobar, da Brigada Militar gaúcha, 
com formação convencional de quartel, já estava lendo - ou prometera ler - o 
manual de guerrilhas do Che Guevara). Toda a veemência dos seus 43 anos 
concentrava-se em defender “o foco”. Nesse quadro, ele me apresentou aqueles 
dois moços recém-chegados “da ilha”, tão bem treinados que já não eram 
gente, “mas bichos como macacos, que ficam uma semana em cima de uma 
árvore, escondidos 

 

Rollemberg sustenta que Brizola aplicaria aqui uma espécie de versão adaptada 

do foco guerrilheiro, o qual contaria com um elemento surpresa, que seria a sua própria 

presença no país. Tudo seria tramado em três focos guerrilheiros controlados pelo MNR: 

Caparaó, Imperatriz/Marabá e Mato Grosso, etapa em que seria feito o levantamento 

geográfico e debatidas as questões logísticas e a formação de guerrilheiros. Assim que as 

três frentes fossem deflagradas, Brizola entraria no Brasil, sem que ninguém soubesse de 

sua localização. Acreditava que, com seu poder de mobilização, levantaria as forças 

populares, dividiria as Forças Armadas e efetivaria um contragolpe. 

O foco principal era Caparaó149, localizada na serra que divide Minas Gerais com 

o Espírito Santo. O local apresentava excelentes condições geográficas, justamente por 

ser região montanhosa, entretanto não fornecia ambiente político propicio, uma vez que, 

área de pouca importância econômica, Caparaó não contava com grandes massas de 

trabalhadores que aderissem à organização. A infraestrutura de apoio urbano ficava por 

conta dos dirigentes do PSB e era comandada por Bayard Boiteux, enquanto o transporte 

das armas, do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, ficava a cargo do subcomandante 

Araken Vaz Galvão. Sobre o tema do armamento, replica-se a seguir a citação de Maria 

a Consta (2007): 

Paulo Schilling confirma que muitas das armas de Caparaó eram dos tempos 
da resistência em Porto Alegre, quando os sargentos as tiravam dos quartéis. 
Em São Paulo, havia ainda, segundo ele, um esquema ligado a Carlos 
Marighella, que as tirava das unidades do Exército. Na Bolívia, também era 
fácil conseguir armas, e um suboficial do exército chegou a ser preso 
atravessando a fronteira do Uruguai para o Brasil com três fuzis para as frentes 
que estavam sendo montadas no país (2007, p. 136).  

 

                                                           
149 Para ver detalhes de todo movimento ver: Leite, Maria Cláudia. A trajetória política de Leonel de 

Moura Brizola no exílio uruguaio (1964-1977), op cit. 
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Rollemberg argumenta que o marinheiro Avelino Capitani, figura ligada a Brizola 

e que estava no centro dos acontecimentos durante o golpe de 1964, recupera a memória 

daqueles dias tendo como eixo mobilizador a democracia, e sinaliza que a aproximação 

com o modelo de Cuba, cuja expressão foi a criação do Grupo dos 11, significava não só 

a adesão a uma tática de ação, mas também um enraizamento dos nacionalistas aos ideais 

integradores da América Latina. A opção por Cuba indicava, assim, um novo caminho 

para as esquerdas, e não a simples restauração do estado de direito violado em 1964. 

Tratava-se, portanto, da construção de um novo modelo de sociedade e de integração a 

um projeto latino-americano de existência, marcado pela luta contra o imperialismo, a 

independência nacional e a superação da dependência. Os ideais socialistas apareciam em 

sugestões difusas e confusas. Rollemberg recupera a passagem de Capitani, reproduzida 

a seguir. 

O ideal libertário, a ideia de libertar o Brasil, criar um país, uma grande 
democracia, onde não houvesse mais injustiça nem pobreza 
Toda a América Latina estava convulsionada, pois os países que ainda não 
estavam sob as ditaduras viviam o rápido encurtamento da democracia. A idéia 
de uma revolução latino-americana vinha de longe, talvez desde Simon 
Bolívar. Era um plano global, onde cada um cuidava de seu país sob uma certa 
coordenação de Che Guevara. O desencadeamento da insurreição se daria em 
vários pontos e num mesmo período de tempo.   

 

Depois do fracasso das Ligas Camponesas, desorganizadas antes da queda de 

Goulart, Cuba depositou suas esperanças em Brizola como líder para conduzir a revolução 

brasileira. A partir desse apoio, surgia o Movimento Nacionalista Revolucionário, que, 

segundo Rollemberg, “não chegou a ser propriamente uma organização, mas um nome 

para designar o projeto que nascia.” 

Cronologicamente, o apoio de Cuba para a formação de guerrilheiros se iniciou 

no momento em que a ilha decidiu exportar o modelo de revolução cubana para o 

continente, ainda durante o governo Goulart – antes da instauração da ditadura, portanto 

–, prosseguindo o treinamento guerrilheiro até 1973. No início, o investimento fora feito 

às Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião. O subsídio da ilha não se reduziu 

ao treinamento de militantes, havendo também oferenda de suporte financeiro. 

Rollemberg conta que Paulo Schilling lhe revelara que os contatos com a ilha se deram 

através da embaixada cubana em Montevidéu, e que Flávio Tavares lhe relatara ter havido 

apoio em armas também por parte da Guiana, por intermédio do primeiro-ministro de lá, 

Chedi Jagan. Os armamentos seriam recebidos pelo foco da guerrilha no Brasil Central.  
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Rollemberg também enumera um suposto apoio da China ao movimento, ocorrido 

um pouco antes da queda de Caparaó, e relata que o acordo com o governo chinês teria 

sido arranjado numa viagem à China feita “por um integrante do MNR”. Sabe-se com 

Jorge Ferreira, Maria Paula Leite e a própria família, que em janeiro de 1966150, o 

nacionalista escolhido para ir a Pequim foi Paulo Schilling, numa missão para arrecadar 

recursos financeiros do país. O gaúcho ficou 47 dias por lá, metade deles ocupado com o 

Departamento de Relações Exteriores para conseguir reunir-se com o primeiro-ministro 

chinês, Chou En-lai. Ouviu discordância do dirigente chinês em relação ao foquismo 

cubano, mas elogios a Brizola – “maior líder político do Brasil, que, mesmo exilado, 

poderia alterar o quadro político brasileiro”.151 Conversando com Anivaldo Padilha, com 

quem Schilling trabalhou, já no período em que esteve no PT, na volta do exílio, soube 

que a viagem à China não era parte da biografia sobre a qual ele contava abertamente. O 

próprio Anivaldo Padilha, por exemplo, só teve conhecimento dos laços de Schilling com 

Cuba, para onde o militante foi por duas vezes, segundo me contou.152 

Seja como for, a viagem garantiu da China compromisso para fornecer armas e o 

apoio necessário, mas condicionados a que primeiro houvesse a deflagração de um 

movimento armado. Os chineses enviariam um navio carregado com armas e munições 

para Argel e, de lá, por intermediário de barcos pesqueiros, rumariam para o litoral 

brasileiro.153 Cláudia, filha de Schilling, e Bones, seu companheiro, falaram em entrevista 

a Diego Sherer sobre o assunto: 

Ele falou de procura de armas, busca de armas por aí e ele fez algumas viagens. 
Ele foi para a Argélia, onde foi visitar o Miguel Arraes e ficou chocado que 
era um burguês, porque ele [Paulo] era um espartano, eu não sei o que ele 
encontrou lá [...]. Mas a revelação que eu não esperava foi na China, ele foi 
buscar, teve contatos na China, nada público é claro, ele já no exílio, foi buscar, 
ele foi designado para ir para China para buscar armas e dinheiro para a 
Revolução. E aí, o que acontece é que os burocratas chineses não entendiam 
muito bem, não receberam ele bem e começaram a enrolar. Daí ele falou: isso 
aqui não vai. Aí pediam para ele voltar depois e tomavam nota de tudo, ele 
caiu em mãos erradas. Aí, de repente marcam com ele uma reunião e ele chega 
lá e é com Zhou Enlay, que ainda mandava, não era mais o tchan-tchan-tchan, 
não era o mandachuva, mas ficou na nomenclatura como um ministro e tal. Aí 
ele falou: “tudo mudou" o Zhou Enlay era um cara extremamente culto, 
formado no ocidente, falava não sei quantas línguas, tinha um interesse 
especial pela América Latina e perguntava a história do Brasil e falava isso, 
falava aquilo, se mostrou bem informado. Bom, quanto a coisa dele, era o 
pedido de armas e dinheiro, ele nunca falou para mim "dinheiro", [...], mas de 
armas ele falou: vamos ver, é uma coisa que precisa ver com calma, ou seja 

                                                           
150 Maria Paula Leite encontrou documentação do CIEX assinalando que a viagem de Schilling à China 
comunista fora em 1965, informação corroborada pelo depoimento da família Shilling a Diego Sherer. 
151 FERREIRA, Jorge. Jango. Uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 2011.  
152 PADILHA, Anivaldo. Entrevista concedida à autora em 13 agosto de 2021. 
153 FERREIRA, Jorge. Jango. Uma biografia..., op cit. 
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não bateu na mesa. Mas ficou pensando na possibilidade de triangular armas 
em um navio para a Argélia. Vai para Argélia e depois a Argélia exporta para, 
né. E ficou essa conversa, a única revelação maior foi essa.  
Cláudia: houve um financiamento das Guerrilhas, sobretudo do Caparaó. [...]. 
Houve armas e houve dinheiro.  
Bonas: Um envolvimento direto e assumido do professor [Paulo Schilling]. 
Cláudia: Ele foi enviado com essa missão... e foi em 1965, e não tinha homens 
assim, europeus, brancos e dizia que ele foi o centro de todas as atenções: 
alemão, altão, meio gordão, assim, sabe. 154 

 

Para Diego Sherer, o fato de Schiling encontrar-se com um dos nomes mais importantes 

da política chinesa e o seu envolvimento na busca por financiamento e armas colocam-

no como dos principais articuladores de Caparaó. A interpretação é corroborada por 

Flávio Tavares, que fez questão de ressaltar a forte confiança de Brizola em Schilling, 

eleito por ele para ir à China. Segundo o jornalista, a escolha por Schilling decorreu muito 

do fato também de ele não ser tão visado como Jeferson Osório, outro nome aventado 

para executar a missão.155   

Em Caparaó, nada foi fácil. O grupo guerrilheiro enfrentou dificuldades que iam 

desde o relacionamento difícil com camponeses da região, a insuficiência no 

abastecimento de suprimentos, os desentendimentos pessoais (pulverizando a hierarquia 

do movimento) até a inospitalidade da região. Fora isso, nascimento de filhos e saudade 

da família impunham dificuldades quase intransponíveis à ação. Acrescem-se a todos 

esses fatores a apreensão e a expectativa de todos em relação ao momento em que se poria 

o combate em prática – uma decisão que não se poderia calcular ao certo e que punha a 

todos numa angustiada expectativa.156 

O treinamento militar dos guerrilheiros não era realizado somente em Cuba, mas 

também no Uruguai. Tudo tomava lugar na granja de Pando, propriedade em que Leonel 

Brizola plantava tomates. Essa granja seria abandonada no início de 1967 a pedido do 

próprio ex-governador, uma vez que a polícia uruguaia investigava a possível ligação dos 

asilados brasileiros com as organizações terroristas do país. Segundo relato do ex-

dirigente do PTB e do PDT José Gomes Talarico a José Wilson da Silva, essa propriedade, 

assim como a vietcongue, também fora comprada com dinheiro enviado por Cuba, um 

total de US$ 1 milhão. 

Em abril de 1967, houve a queda de Caparaó e a desmobilização de todos os focos 

ensaiados pelo MNR. Conforme Maria Paula Leite, para muitos, o sonho da revolução 

                                                           
154 Entrevista concedida pela Família Schilling a Diego Sherer. Janeiro de 2019. 
155 TAVARES, Flávio. Entrevista concedida à autora em 9 de agosto de 2021. 
156 Almeida 2010 apud Maria Paula Leite, op cit. 
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findava ali. Instalaram-se o descontentamento e o desânimo entre os brizolistas, 

predominando a inação e a apatia. Para completar, um clima de suspeita se abateu sobre 

os seguidores de Brizola: muitos especulavam que o ex-governador deixaria o país e 

abandonaria os companheiros para trás.157 Esse abandono, real ou não, compõe o relato 

autobiográfico de Schilling, que acusou o governador também de ter roubado o dinheiro 

fornecido por cuba, conforme consta em seu currículo.   

Verdade ou mentira, parece que, de fato, de meados de 1967 em diante, de acordo 

com Leite, a postura do líder gaúcho sofrerá grandes transformação. Brizola dizia estar 

arrependido da participação nas atividades subversivas e mostrava-se disposto a mudar 

de tática. A partir daquele momento, atuaria única e exclusivamente no terreno político, 

pela recuperação de sua cidadania e pelo retorno ao Brasil, seus e de seus 

companheiros.158 A partir de 1969, já depois do ato Institucional n.5, começou a promover 

encontros e discussões políticas, havendo inclusive registros de uma aproximação sua 

com políticos do MDB. 

Acrescente-se ao aborto de Caparaó a desolação com o assassinato de Che 

Guevara, na Bolívia, alguns meses depois. A morte do líder argentino consternou os 

diversos grupos guerrilheiros espalhados pelo continente americano, e também aos 

nacionalistas. De acordo com Rollemberg, na América Latina dos anos 1960, a 

experiência na Bolívia e a tentativa de implantar o foco guerrilheiro no país trouxeram 

consequências profundas: levou à morte o símbolo do guerrilheiro sem pátria, deixou em 

evidência o isolamento de Guevara em relação à sociedade boliviana e à própria esquerda, 

e mostrou as diferenças nacionais como um empecilho real ao mito da pátria latina.  

Para além disso, o abandono da luta armada por parte de Brizola gerou 

indisposição com Fidel Castro, que fizera investimento em armas, treinamento e dinheiro 

na revolução brasileira, apostando em Leonel Brizola como seu grande líder. O resultado 

foi o rompimento definitivo das relações entre Fidel e Brizola. A partir dali, Cuba elegeria 

Carlos Marighella como o principal nome da revolução no Brasil, escolhendo a Aliança 

Nacional Libertadora como o mais bem preparado movimento para desencadeá-la.159,160 

                                                           
157 Arquivo Nacional. Acervos Regime Militar. CIEX/MRE, BR_AN_BSB_IE_002_005 p. 53 
158 Arquivo Nacional. Acervos Regime Militar. CIEX/MRE, BR_AN_BSB_IE_003_004 p. 35-37 
159 Rollemberg, Denise. O apoio de Cuba à luta armada no Brasil, apud LEITE, Maria Paula. A trajetória 

política de Leonel de Moura Brizola no exílio ... op. cit. 
160 Essa afirmação causa estranhamento porque Brizola e Fidel mantiveram contato público por ocasião 
da Rio-92, anos depois. Flávio Tavares relatou em entrevista a mim que Brizola organizou um churrasco 
para Fidel em Cuba, para onde enviou avião abastecido de muita carne gaúcha. Não revelou o ano, mas 
certamente foi no pós-exílio.  
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Ao longo de 1964, 1965 e 1966, foram inúmeras as derrotas nas tentativas de 

implantação de focos guerrilheiros no Brasil, levando à morte diversos guerrilheiros. 

Esses insucessos fizeram com que a ilha a desse um fim à ideia de exportação da 

revolução, em 4 de agosto de 1970. Cuba não atacaria os países vizinhos e os EUA não 

invadiriam a Ilha, mas o treinamento guerrilheiro a latino-americanos permaneceria até 

mais tarde, certamente em menor medida. 

No horizonte trabalhista, como se sabe, a decisão do ex-governador de abandonar 

a tática de guerrilha como forma de oposição à ditadura brasileira ocasionou o racha 

definitivo de Brizola com Schilling. O episódio foi considerado grave traição e inspirou 

em Paulo duras críticas a Brizola, de quem se afastou para sempre. A partir dali, o que se 

viu foi um Schilling teorizando a importância histórica do brizolismo, mas já sem a 

centralidade pessoal de Brizola. O rompimento, no entanto, foi mais pessoal que 

ideológico, já que o papel histórico do Brizola como líder revolucionário permaneceu 

referência para Schilling mesmo depois do exílio.161 

O fato é que, tanto para Schilling como Brizola, a opção pela tática de guerrilha 

chegara ao fim naquele momento. O trecho a seguir é da entrevista de Diego Scherer a 

Bones, companheiro de Andréia Schilling: 

Sobre o afastamento de Schilling da ideia de luta armada, Bones explicou em 
entrevista que estaria relacionada justamente com Caparaó. Schilling 
compreendeu que a teoria do foco estava errada, não só pelo fracasso das 
experiências vivenciadas no Brasil, mas porque percebeu, em viagem a Cuba, 
“que a guerrilha cubana não foi feita por um pequeno grupo de guerrilheiros 
da Sierra Maestra, ‘está claro que foi a luta de um povo todo’ 

 

O episódio de Caparaó aproximou definitivamente Schilling da experiência cubana e da 

tática de guerrilha, afirma Sherer em argumento corroborado pela família, que 

confidenciou ao autor que o nosso personagem teria inclusive cogitado juntar-se à Che 

Guevara na Bolívia na guerrilha rural. O fato é que, conforme já se argumentou, a adesão 

ao modelo cubano de revolução contagiava a esquerda mesmo antes do golpe, não sendo 

diferente entre os brizolistas. A interpretação de Schilling sobre o Grupo dos 11 vai nesse 

diapasão, estando reafirmada em inúmeros de seus livros, especialmente em Como se 

coloca a direita no poder?. Observe-se, entretanto, que o aborto de Caparaó e o 

rompimento de Schilling com Brizola afastaram ambos de qualquer prática que se 

                                                           
161 O tema da briga com Brizola é polêmico em função das graves acusações desferidas por Schilling ao 
ex-governador. Tavares me confirmou que a motivação para o rompimento fora mais política que pessoal, 
e teria ocorrido em função de Brizola não ter ajudado na resolução do rapto de Flávia Schilling. O tema 
será abordado no próximo capítulo. 
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assemelhasse à cubana, inaugurando, para os dois, novo tipo de militância. A partir 

daquele momento, Schilling se lançaria a alargar e adensar o nacionalismo revolucionário 

como teoria e doutrina, utilizando a trincheira das ideias também como espaço de 

militância e luta política contra a ditadura. Três de suas identidades são formadas nessa 

fase, jornalista, historiador e geopolítico, essa última conduzindo as demais.162  

Para Diego Sherer, foi na retomada do jornalismo que Schilling tornou-se um 

pensador e militante latino-americano, não só pelos contatos que estabeleceu, mas 

sobretudo porque, a partir daquele momento, seu engajamento político não mais se 

limitaria à luta pela emancipação e pela autonomia do Brasil, mas pela de todo o 

continente. A raiz latino-americana do trabalhismo e do brizolismo, ideologia brasileira 

que mais travou embates ao fenômeno da dependência e do imperialismo numa 

perspectiva continental, será tema para adiante.  

De qualquer forma, a virada epistemológica de Schilling rumo a um horizonte 

latino-americano teve muito o que ver com a materialidade da vida. Conforme Diego 

Scherer, e como a própria família revelou ao autor, alguma parcela do sustento dos 

Schilling provinha da arrecadação para os movimentos de resistência, de modo que o fim 

de Caparaó e o enfraquecimento da luta armada significaram o fim dessa fonte de 

recursos. Até aquele momento, além dessa ajuda, a família conseguira se manter da venda 

de dois apartamentos, um no Rio Grande do Sul e outro no Rio, e de uma arrecadação 

angariada nas redações dos jornais brasileiros – informação fornecida pela família a 

Diego Sherer. O abandono da luta armada e dessa ajuda acabaram redirecionando 

Schilling para o jornalismo, atividade que ele já havia exercido em O Panfleto.  

sabemos que os primeiros anos do exílio estão diretamente ligados à 
organização da luta armada e podemos supor que parte do dinheiro que 
mantinha a família Schilling também vinha do capital recolhido para as 
operações. O “dinheiro grosso” esperado por Paulo certamente estava 
vinculado às operações de guerrilha e não necessariamente era para seu 
sustento e de sua família. Quando ocorrem os insucessos da guerrilha de Três 
Passos e principalmente do episódio de Caparaó, o personagem desta tese 
assume um outro papel, o de jornalista e é a partir deste lugar que se precisa 
analisar a trajetória de Schilling no final da década de 1960 e ao longo da de 
1970 

 

Segundo Diego Sherer e a narrativa de Flávia Schilling, Marcha foi a porta de entrada de 

Paulo Schilling para outros jornais, como Prensa Latina. Com correspondentes 

internacionais e vinculação de notícias com a InterPress Service, a Prensa Latina e a 

                                                           
162 Essa tese foi fornecida por Flávia Schilling em entrevista concedida a mim.  
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France Presse, o Marcha trouxe-lhe novo ciclo de amizades, incluindo-se Eduardo 

Galeano, Vivian Trías e Enrique Erro. Com Erro, jornalista e político uruguaio ligado à 

Frente Ampla – movimento filiado à esquerda do país vizinho –, Schilling organizou a 

editora Diálogo, pela qual publicou: Brasil para extranjeros (1966), Brasil de los 

latifundistas (1968), Una historia sucia: el capital extranjero en el Brasil (1968) e La 

estrategia norteamericana em America Latina: de la Doctrina Monroe al informe 

Rockefeller (1970). Outros autores também ganharam espaço na editora, como René 

Zavaleta, político e pensador boliviano, e Juan Perón, presidente argentino.163 

Ressalve-se com justiça que a opção de Schilling pela militância escrita, pela 

trincheira das ideias, não foi exclusividade dele, mas de toda uma geração. Nos tempos 

de exílio e de golpes sucessivos na América Latina, fazer dos meios de comunicação 

importante arma de denúncia foi alternativa para muitos que experimentaram a dor do 

banimento, principalmente depois de fracassadas as tentativas de resistência armada. Isso 

foi particularmente mais evidente entre os exilados da primeira geração, integrada por 

militantes ligados às formas mais tradicionais de militância, como os partidos políticos e 

os movimentos sociais. Relativamente longe do alcance dos aparatos repressivos de seu 

país, no exílio uruguaio, os brasileiros se sentiam menos vulneráveis aos atos abusivos e 

desumanos praticados pela ditadura empresarial militar no Brasil, por isso se sentirem 

mais à vontade para denunciar as perversidades do regime.  

O espaço conquistado na imprensa uruguaia permitiu que o mundo, mas 

particularmente os países vizinhos, tivesse conhecimento dos horrores praticados pela 

ditadura militar. As denúncias que exilados faziam do regime constituíam uma barreira à 

campanha que o governo brasileiro fazia para converter países e opositores ao regime em 

“inimigos” do “desenvolvimento” do Brasil “grande”. Foram muitos os periódicos 

organizados por exilados, não só no Uruguai, de onde Marcha se destaca, mas também 

no Chile, caso das revistas Debate (também publicada na França) e Resistência, essa 

organizada por membros ligados à Aliança Libertadora Nacional (ALN) e pelo 

Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8).164 

                                                           
163 Diego Sherer A trajetória militante de Paulo Schilling e a formação do seu arquivo pessoal (1956-
2012)... op cit. As relações de Schilling no Uruguai e a forma como conseguiu ingressar em Marcha e 
demais periódicos permanece um mistério. Conversando com Tavares, especulei que Jango ou Brizola 
talvez o tivessem apresentado a Eduardo Galeano, editor de Marcha, ao que ele me confirmou. Nada é 
muito certo, no entanto. 
164 MARQUES, Teresa Cristina Schneider. Marcha e os exilados brasileiros no Uruguai: a oposição à 
ditadura militar através da imprensa. Territórios e Fronteiras, v. 2, n.1, jan./jun 2009.  
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Marcha sempre teve lado no campo político; cobriu com entusiasmo o projeto 

socialista da Revolução Cubana e chegou a entrevistar Che Guevara nas suas páginas. 

Diego Scherer especula juntamente com Flávia que, depois do fracasso de Caparaó, 

Schilling tenha conseguido reingressar na carreira como jornalista em Marcha por sua 

amizade com Enrique Erro. O fato, porém, é que o periódico manteve boa acolhida a 

muitas personalidades da esquerda brasileira, entre as quais, citam-se Brizola, João 

Goulart e Darcy Ribeiro. Marcha oferecia-lhes um espaço de escrita e de dignidade em 

que não só analisavam as razões do golpe de 1964 mas também faziam a defesa de suas 

atuações políticas nos promissores anos 1960. O governo chegou a inclusive proibir a 

circulação da publicação uruguaia no Brasil em face da repercussão e da ameaça que 

Marcha adquiriu naquele contexto pós-golpe.165   

Exilados brasileiros de outras tendências políticas também tiveram participação 

no periódico, casos de Celso Furtado, exilado na Europa, Miguel Arraes, refugiado na 

Argélia, de Padre Lage e Francisco Julião.  

Em Cuaderno Marcha, caderno especial de Marcha que começou a sair a partir 

de 1967 com artigos de maior fôlego, Schilling foi organizador de alguns números. 

Escreveu no número 37 o que seria também a diretriz de Como se coloca a direita no 

poder? e de quase toda a esquerda latino-americana: a busca por um caminho 

revolucionário nacional e com epistemologia própria, embora marxista. “Las izquierdas 

latinoamericanas han vivido a base de mitos, de mitos generalmente importados, 

transplantados mecánicamente y que en muchos casos, nada tienen que ver con nuestras 

realidades. Consecuencia del subdesarrollo cultural”.166  

A coletânea inaugural de Cuadernos foi organizada por ele, sendo intitulada A 

revolução brasileira, uma referência ao livro de Caio Prado Jr. Os textos selecionados 

abordavam aspectos do processo político brasileiro, entre os quais: os antecedentes do 

golpe de 1964, o papel da Igreja Católica na manutenção da ordem, a dificuldade de 

estabelecer um movimento social organizado e estudos sobre as diferentes correntes 

ideológicas do exército brasileiro.167 

                                                           
165 Pela repercussão e pelos problemas que poderiam causar ao Uruguai, país que os acolhera, Brizola e 
Jango mantiveram a discrição depois das denúncias dos primeiros números. Ambos queriam também 
ganhar espaço de manobra para suas articulações políticas. MARQUES, Teresa Cristina Schneider. 

Territórios e Fronteiras op. cit.  
166 Couto, Cristiano Pinheiro de Paula. Cuaderno de Marcha (Primeira época 1967-1974: uma trincheira 
de ideias, desde o Uruguai para o mundo. Santa catarina, 2008. 
167 MARQUES, Teresa Cristina Schneider. Marcha e os exilados brasileiros no Uruguai: a oposição à 
ditadura militar através da imprensa. Revista Territórios e Fronteiras, v. 2, n .1, jan./jun. 2009.  
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O segundo número de Cuadernos também foi organizado por ele, Torturas no 

Brasil, com artigos e documentos orientados para a denúncia dos poderes repressivos do 

Estado bonapartista – que era como ele entendia a ditadura militar.168 Schilling foi redator 

internacional de Marcha e de seus Cuadernos por seis anos, durante os quais produziu 

artigos e publicou inúmeros documentos sobre o endurecimento da ditadura militar 

brasileira.169 Nas suas páginas, foi pioneiro em denunciar a Operação Trinta Horas, plano 

de invasão brasileira ao Uruguai em caso de vitória da Frente Ampla  no país vizinho, 

tema depois abordado em seu livro O expansionismo Brasileiro. 

A tática de Jango e de boa parte dos exilados a ele ligados, na contramão do que 

queriam Schilling e Brizola, pelo menos até Caparaó, era lançar mão de meios 

democráticos e pacíficos para derrubar o regime militar brasileiro e, assim, conseguir 

regressar ao país. A solução “política” para o retorno ao Brasil levou Jango e seus 

simpatizantes a evitarem qualquer envolvimento direto com tentativas de subversão em 

território uruguaio. Valia mais promover uma campanha de denúncias contra a ditadura 

brasileira na imprensa internacional, naquilo que ficou conhecido como Frente Brasileira 

de Informações (FBI). A estratégia não se diferia muito da utilizada pelos brasileiros no 

Uruguai nas páginas de Marcha, também aderida por Schilling depois de Caparaó. Da 

FBI participavam Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, Márcio Moreira Alves, 

ex-deputado, e outros. Boletins com o mesmo nome eram publicados na Argélia, na 

França, na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, na Itália, no México e nos Estados 

Unidos.  

A política de repressão brasileira continuou fiscalizando a vida e a atuação de 

Paulo Schilling fora do país. Diego Scherer confirma que, nos primeiros meses de exílio, 

o alvo dos órgãos de repressão era Dr. Lewisngstein, advogado de Brizola e de Paulo 

Schilling. A justificativa encontrada por Sherer nos documentos era a seguinte: o 

advogado vinha “recebendo correspondência do Uruguai, não só relativa aos interesses 

econômicos dos seus dois constituintes, mas também para a disseminação de diretrizes 

políticas dos exilados”170  

A despeito do rompimento com Brizola, a política do Dops permaneceu no rastro 

de Paulo Schilling. Os relatórios do órgão continuaram a citar seu nome por suas 

                                                           
168 Idem. 
169 Couto, Cristiano Pinheiro de Paula. Cuaderno de Marcha (Primeira época 1967-1974: uma trincheira 
de ideias, desde o Uruguai para o mundo. Santa catarina, 2008. 
170 SCHERER, Diego. A trajetória militante de Paulo Schilling e a formação do seu arquivo pessoal (1956-
2012)... op cit. 
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atividades e proximidade com Brizola mesmo após o afastamento de ambos, tanto que 

em 1969 Schilling figura na lista de terroristas, sendo classificado nela como “jornalista 

subversivo”. Conforme Sherer, Paulo teve dois mandados de prisão decretados, sendo 

condenado no dia 16 de maio de 1967 a dois anos de detenção pela Auditoria da 1ª RM, 

como incurso no art. 33 nº I e IV do Decreto-lei 314/67. Meses depois, no dia 4 de julho 

de 1967, seria condenado a nove anos de prisão pela Auditoria da 5ª CJM, como incurso 

no Art. 3º da Lei 1802/53. O poder público o acusava de “promover insurreição armada 

contra os poderes do Estado”, uma acusação relativa à insurreição de Três Passos 

(Boletim informativo nº3/75 do Serviço de Polícia do III exército – confidencial), cuja 

participação de Schilling Diego Sherer não conseguiu comprovar.171 

Em junho de 1973, iniciou-se o período da ditadura militar uruguaia. O país, que 

ostentava a fama de ser a Suíça das Américas, em razão das tradições democráticas 

consolidadas e dos bons índices sociais, deixava de ser um lugar seguro e de acolhimento 

para os exilados. Os partidos e as organizações de esquerda foram postos na ilegalidade, 

e, conforme narra Maria Leite, iniciou-se, entre os próprios militantes brasileiros, uma 

campanha para que exilados fossem para o Chile, numa espécie de política de 

descompressão local. Essa política, considerada antirrevolucionária pelos subversivos 

mais à esquerda, foi posta em prática por Neiva Moreira, Paulo Schilling, Luiz Cláudio 

Braga e Ivo Magalhães, homens de confiança de Jango e Brizola.172 

 A partir daí, tem início o segundo exílio de Schilling, dessa vez na Argentina, fase 

sobre a qual os documentos são mais escassos. Tudo daquele momento é permeado de 

incertezas. A despeito dessa dificuldade, Diego Scherer reconstrói acontecimentos 

significativos do desterro de Schilling na Argentina e tece considerações pertinentes sobre 

o período. Buenos Aires foi eleita por Schilling por duas razões, relata Sherer: a Argentina 

ainda estava sob a experiência do governo Perón, com o qual Schilling simpatizava; e o 

país ficava perto do Uruguai, onde suas filhas mais velhas permaneceram – Flávia, por 

estar sequestrada e aprisionada pela ditadura de lá, e Cláudia, para manter-se atenta às 

notícias e ao socorro da irmã, sobre a qual enviava informações à família. Na Argentina, 

a militância escrita de Schilling torna-se proeminente, embora mais cautelosa. Ele chega 

ao país como um jornalista de reputação crescente pelas denúncias que fazia da ditadura 

                                                           
171 Ministério do Exército, Comando do III exército, Quartel em Porto Alegre. p. 3. 15 abr. 1971. “Arquivo 
DOPS”. Acervo Paulo Schilling. 
172 Arquivo Nacional. Acervos Regime Militar. CIEX/MRE, BR_AN_BSB_IE_013_004 p. 117-119 
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militar brasileira, muitas vezes de maneira pioneira, principalmente no que tange à 

atuação geopolítica do Brasil no continente.  

O cerco apertava e os horizontes de atuação política ficavam sombrios; 

pouquíssimo tempo depois da chegada de Schilling à Argentina, o país sucumbia à 

ditadura mais cruel e sangrenta de toda a América Latina. Perón acabou deposto meses 

depois que o brasileiro se refugiara no país, recaindo sobre os argentinos o mesmo regime 

de exceção que se impôs aos brasileiros e aos chilenos, mas em escala de horror ainda 

pior. Como se não bastasse, em 1975 representantes da inteligência militar do Brasil, da 

Argentina, do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia e do Chile se organizaram na Operação 

Condor, que generalizava medidas repressivas contra as mobilizações que combatiam a 

dominação norte-americana no continente e lutavam pela implantação do socialismo ou 

pelo restabelecimento de regimes democráticos. Na vida pessoal, Schilling enfrentava 

ainda o receio de que qualquer ato seu pudesse repercutir na vida e na segurança de sua 

filha Flávia, presa pelas forças de repressão uruguaia. Apesar desse cenário de horror, 

paradoxalmente, conforme Scherer, aquele foi um tempo em que a família experimentou 

alguma segurança financeira, já que Schilling, mesmo em solo argentino, permaneceu 

ostensivamente escrevendo na Prensa Latina e em Marcha, passando a contribuir 

também para a revista Estratégia, pela qual obteve reconhecimento por suas reflexões 

geopolíticas. As três publicações concentravam boa parte da modalidade de militância 

que ele priorizou após o aborto de Caparaó, dedicada às ideias e à escrita.  

É verdade, contudo, que Sherer encontra brechas de ação importantes em meio a 

esse universo de letras que marca o exílio argentino de Schilling. Ele relata que Paulo 

Schilling foi muito solidário ao apresentar a companheiros pessoas que pudessem ajudar 

nas dificuldades impostas pela ditadura, e que até encontrou e ofereceu meios de fuga a 

quem estivesse sob risco. Na Argentina foi tempo de ações em pequena escala, mas nem 

por isso menos determinantes, razão pela qual Scherer opta por reconhecer o peso da 

escrita nessa fase, mas sem deixar de enaltecer essa atuação prática de Schilling nos 

pequenos espaços encontrados em meio ao sistema repressor argentino.  

 Em 1978, no contexto da negociação da Lei da Anistia, o governo brasileiro 

autorizou que suas embaixadas nos países que haviam acolhido exilados emitissem 

passaportes para retorno desses militantes. A volta lenta e gradual dos brasileiros exilados 

estava prevista mesmo antes da Lei da Anistia, excetuando-se uma lista de oito 

personalidades, consideradas inimigas do regime: Luis Carlos Prestes, Francisco Julião, 

Miguel Arraes, Paulo Freire, Paulo Schilling, Márcio Moreira Alves, Gregório Bezerra e 
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Leonel Brizola. Alegava-se que todos tinham cometido crime contra a segurança nacional 

e que, portanto, o retorno deles poderia levar o país ao caos e à “subversão” do pré-1964. 

Segundo João Trajano Sento-Sé, todos os elencados, mas principalmente Brizola, tinham 

envergadura política para ocupar o lugar na lista de “ameaça” ao regime, excetuando-se 

Schilling e Márcio Moreira Alves, para ele, dois personagens menos relevantes no cenário 

político: “Schilling fora secretário do governo Brizola no Rio Grande do Sul, atuando 

com destaque no episódio de encampação das empresas ITT e Bond and Share. Fora isso, 

estava longe de ser uma liderança política de grande expressão em nível nacional”. 173 

No depoimento do jornalista Flávio Tavares à Comissão Nacional da Verdade, 

Schilling é citado com algum tom de crítica.174 Mais que isso, a passagem ilustra o clima 

de insegurança em que se vivia no exílio e expõe a relação de desconfiança entre os 

brasileiros no Uruguai. No contexto da entrevista, a interlocutora lia para o jornalista um 

documento do Ciex sobre os contatos dele no exílio e cita uma possível conversa de 

Tavares com Rui Mauro Marini sobre a ALN e a opção da organização pela guerrilha 

rural. Na ocasião da entrevista, a esquerda quase em consenso se mostrava arrependida 

da opção pela luta armada, o que explica a irritação de Tavares com a entrevistadora. O 

jornalista nega a veracidade de algumas informações contidas no documento lido, mas 

confirma a amizade com Schilling, um dos nomes citados como um de seus contatos no 

exterior.   

Flávio Aristides Freitas Tavares – Pai da Flávia Schilling. Ele foi assessor do 
setor agrário do Brizola como governador, depois foi assessor durante um 
tempo do João Goulart aqui na Presidência da República, no setor agrário. Era 
muito amigo, ia todos os dias no... Ele estava exilado, primeiro no Uruguai, 
depois na Argentina. Ia todos os dias no meu escritório. Ele era muito falastrão, 
muito [trecho incompreensível] o Paulo Schilling, pode ser que através dele... 
dizia tudo pra qualquer pessoa, qualquer pessoa que chegasse lá ele não tinha 
cuidado, mas eu acho que hoje, eu posso ver esses documentos [trecho 
incompreensível], eu vejo que na comunidade brasileira, tanto no Uruguai 
como na Argentina havia espiões infiltrados. Agora, esses informes do Ciex, o 
serviço de espionagem do Ministério das Relações Exteriores, são totalmente 
falsos. Falsos não, mentirosos, que a falsidade é sobre algo real, isso aí não, 
eles inventavam, é invenção que não tinha... Eu acho até que o Ruy Mauro 
Marini nunca esteve em Buenos Aires, se esteve eu nunca fiquei sabendo, eu 
morava no Chile nessa época.175 

                                                           
173 SENTO-SÉ, Trajano. Brizolismo. FGV: Rio de Janeiro. p. 54. 
174 Depois, Tavares me explicaria que ele e Schilling possuíam temperamentos muito distintos. Enquanto 
ele oferecia um relato realista, mais pé no chão, Schilling era otimista e sonhador, vendo consagração 
em tudo. TAVARES, Flávio. Entrevista concedida à autora em 9 de agosto de 2021. 
175 Comissão Nacional da Verdade (CNV). Tomada de testemunho. Flávio Tavares. 20 out. 2014. 
Disponível em: 
https://cnv.grauna.org.br/images/pdf/depoimentos/vitimas_civis/Flavio_Aristides_Freitas_Tavares_-
_20.10.2014_-_rp.pdf 
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A seguir, ele explica o que entende por “falastrão”, contextualizando isso nas 

angústias do exílio.  

Agora, o que me leva à impressão de que realmente havia na comunidade de 
exilados alguém ou infiltrado ou então alguém que dava informações por 
essas... Por serem falastrões, por falaram demais. Há uma... É difícil explicar 
a quem não tenha estado exilado o problema dos exilados, dos estrangeiros, 
porque se sentir estrangeiro em todos os sentidos, então as pessoas são levadas, 
muitas delas, a falarem demais, falarem demais e fantasiarem também: “Não, 
eu estava lá então houve o tal diálogo, 001%, não era 01%, era 1%.” Há uma 
fantasia da irrealidade do exílio. O exílio é uma coisa muito dura, viu? Saber 
que nós não podíamos voltar, no nosso caso não podíamos voltar eternamente, 
ad eternum, pela eternidade. Nós tínhamos sido banidos do Brasil, perdemos 
de fato a nacionalidade brasileira. Então, isso era muito duro. E esse espírito 
de... Insalubre, passava pro resto da comunidade [trecho incompreensível] 
“Olha, nunca mais vamos voltar.” Então, se fantasiava muito. Agora, mostra 
que o serviço de espionagem brasileira era um... Estavam presentes. Isso 
mostra, toda essa documentação aí que pra mim é até uma surpresa, eu não 
pensava que chegasse a tanto.176 

 

 

1.2 Paulo Schilling e a América Latina: a descoberta da Pátria Grande e do 

nacionalismo revolucionário 

O exílio testemunha em Schilling importantes mudanças: o afastamento de Brizola; a 

descoberta da América Latina; a redefinição da militância na retomada do jornalismo, a 

composição de toda uma obra, e, na maturação de sua formação intelectual, a passagem 

do brizolismo ao nacionalismo revolucionário. Impossível em tão pouco tempo e espaço 

executar qualquer análise que se possa considerar uma exegese da obra de Schilling, 

afinal, para além dos milhares de boletins que escreveu, o autor lançou por volta de trinta 

livros ao longo dos quinze anos em que esteve banido. Diante da impossibilidade de dar 

conta de um manancial tão grande de fontes e bibliografia, optou-se por analisar sua obra 

por recortes temáticos e conceituais importantes, respeitando-se as seguintes chaves de 

compreensão: i) a interpretação brizolista da história e a luta contra a espoliação; iii), o 

conceito de subimperialismo e a participação brasileira no domínio imperialista na 

América Latina; iv) o diálogo do nacionalismo revolucionário com o socialismo nacional. 

O mapa intelectual de Schilling é traçado principalmente ao longo de três de suas 

obras: Como se coloca a Direita no Poder, Brasil para estrangeiro e Una historia sucia: 

el capitalismo extranjero em el Brasil. Não por acaso, são livros escritos no eixo do 

tempo, organizados, portanto, em torno de uma interpretação histórica de Brasil. Brasil 

                                                           
176 Idem. 
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para estrangeiro e Una historia sucia são escritos em fôlego longo, indo desde a 

colonização portuguesa até o golpe de 1964, tendo como direção de análise o papel 

histórico e predatório das potências hegemônicas sobre o Brasil. Prevalece neles uma 

interpretação histórica guiada pela luta anti-imperialista e pela perspectiva da revolução 

brasileira nos horizontes ideológicos do nacionalismo revolucionário, nascido da pratica 

política de Brizola.  

Há nas obras um escrito histórico assumidamente tendencioso e parcial, 

orgulhosamente brizolista, e está nesse uso flagrantemente militante da história a 

originalidade e a importância das duas obras, mas inevitavelmente algumas das suas 

limitações. Como se sabe, o sentido político da história manifesta-se também na forma 

como os historiadores enxergam e organizam as linhas de continuidade e ruptura do 

encadear histórico.  

Notada por Vívian Trías no prefácio de Brasil para estrangeiros, outra marca da 

interpretação histórica de Schilling é o seu flagrante apreço pela conjuntura e a forma 

como isso se relaciona com o que o uruguaio denomina uma “leitura marxista 

verdadeiramente dialética”. O sentido da produção dele, afirma Trías, é uma revisão 

crítica e implacável do vivido para traçar um caminho doutrinário correto e fecundo, 

dotado de realidade, numa direção que revitalizasse a revolução brasileira. Para Schilling, 

doutrina é sentido de presente e tem latitude certeira no espaço, sendo obrigatoriamente 

brasileira e latino-americana. 

 É nessa direção que Schilling cita Lenin, para dizer, como ele, que a doutrina não 

deve ser dogma, mas um guia para ação. Conclusões teóricas e práticas são e devem ser 

condicionadas a uma etapa concreta do desenvolvimento do sistema capitalista. O 

marxismo, como dogma, sustenta ele, perde sua força e vigor, sua alma, que é a dialética. 

“Vira uma coisa unilateral, que perde de vista a doutrina do desenvolvimento multilateral 

e cheio de contradições”. Para ele, em acordo com Lukacs, “a ortodoxia em matéria de 

marxismo se refere exclusivamente ao método”, e mesmo este deve ser submetido à 

prática: “materialismo deve ser um método dinâmico sempre aberto ao progresso”177  

Em Brasil para estrangeiros e em Una historia sucia prevalece uma linha de 

continuidade que marca a nossa tragédia histórica, a espoliação que nasceu da relação 

entre a metrópole e o Brasil colônia permaneceu perversa na ação do imperialismo sobre 

o Brasil moderno, de economia dependente. Potência atrás de potência, com suas bombas 

                                                           
177 SCHILLING, Paulo. Brasil para estrangeiros... op cit, p. 20. 
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de sucção a desidratar as riquezas da terra e o sangue de homens e mulheres, selaram o 

trágico e secular destino do Brasil como país dependente.  

Essa determinação predatória das potências estrangeiras na formação do Brasil 

desencadeia duas outras perspectivas, igualmente importantes e marcantes na 

interpretação histórica de Schilling: 1) a defesa de categorias e análises adaptadas à nossa 

realidade, já que, como país colonial, o Brasil nasceu de processo histórico particular, 

diferente do europeu: e 2) a evocação do nacionalismo como etapa inexorável para a 

superação do nosso destino histórico de nação espoliada.  

Assim, toda a estrutura analítica e narrativa de Brasil para estrangeiro e Una 

historia sucia se organiza em torno do domínio econômico e político das potências 

estrangeiras sobre o Brasil, primeiro Portugal, depois Inglaterra e por último os EUA. 

Importa muito pouco a mudança que levou o país da colônia à independência e depois à 

República, ou do regime escravocrata ao de trabalho livre; as continuidades sombreiam e 

dominam as rupturas na concepção de história de Schilling, e muitas vezes a linha do 

tempo se achata diante do núcleo dessa marca histórica, a exploração econômica operada 

pela potência estrangeira da vez. O recurso ao anacronismo é estilístico e proposital, 

sendo uma estratégia para enaltecer o papel político do nacionalismo como ruptura 

histórica da dependência. Cita-se um exemplo desse salto no tempo e do humor ácido 

com o qual Schilling escrevia no trecho a seguir: “é inegável que a burguesia mercantil 

lusitana tinha uma visão imperialista global. Rockefeller, quatro séculos mais tarde, teve 

muito pouco o que inovar...” 178 

A mudança nesse padrão aparece como indício pela primeira vez na sua 

interpretação histórica na revolução de 1930, quando Vargas, num governo paternalista e 

responsável por uma revolução industrial tipicamente brasileira, esboça ações de cunho 

nacionalista e anti-imperialista, e só surge como ruptura e possibilidade de revolução nas 

mãos de Brizola com o nacionalismo revolucionário, nascido da Campanha da Legalidade 

e dos atos fundadores do brizolismo: Grupo dos Onze, Master, Panfleto, Frente 

Parlamentar, todos já analisados no capítulo 2.  

Para Schilling, portanto, desde a conquista do território, passando pela formação 

econômica e política do país, tudo foi um processo cuja a principal característica “foi e 

continua sendo a preferencial atenção prestada aos cuidados dos interesses estrangeiros e 

de seus aliados internos (oligarquias)”. O processo se rompe quando “finalmente surgiu 

                                                           
178 SCHILLING, Paulo. Uma historia sucia: el capital extranjero em el Brasil. LYS: Montevidéu, 1968. p. 14. 
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uma consciência nacional, que, submetida ao processo dialético, evoluiu até o 

nacionalismo revolucionário”, o qual, ele acreditava, conduziria o país ao caminho de sua 

libertação. 

A escrita da história passa então a ser redigida a partir de dois planos interligados: 

o supermacro (geopolítico, traçado a partir das relações entre países na divisão 

internacional do trabalho, abordadas a partir desse capítulo) e o individual, determinado 

pela ação dos grandes personagens e líder políticos, tema tratado anteriormente. O 

bonapartismo industrializante, nacionalista e responsável pela legislação trabalhista 

interliga esses dois planos. Categorias como classe aparecem enviezadamente, porque, 

para Schilling, elas seriam determinações incompreensíveis no país dependente se 

desinseridas da luta anti-imperialista. O quadro teórico dele nessa interpretação são as 

ideias maoístas de Vívian Trías, para quem a contradição principal do capitalismo na fase 

imperialista seria mais a tensão entre as potências imperialistas e os países dependentes 

do que a luta de classes – o que não quer dizer que descartasse a polarização capital versus 

trabalho na realidade da vida. A primazia da divisão internacional do trabalho sobre a luta 

de classes será marcante no pensamento de Schilling, justamente pelo papel determinante 

que ele atribui na nossa formação histórica à espoliação estrangeira, ou às perdas 

internacionais, que é como o brizolismo as designa.  

Fato é que, para ambos, Schilling e Trías, sem a mais-valia dragada dos países 

dependentes, forma conceitual pela qual são definidas as perdas internacionais, o 

capitalismo na sua fase imperialista deixaria de existir como sistema. Neste quesito os 

teóricos da teoria marxista da dependência (TMD) são igualmente importantes, não tanto 

por concordarem com esse viés geopolítico da relação trabalho/capital que marca tanto 

Trías quanto Schilling, mas principalmente porque sistematizaram o fenômeno da 

dependência na relação centro-periferia do capital imperialismo, apontando como único 

ponto de escape a revolução socialista imediata, nas condições que fosse. No caso de 

Trías, a saída estaria numa revolução colonial que antecedesse a etapa socialista. Para 

Schilling, o populismo/bonapartismo de Vargas foi o precedente histórico do 

nacionalismo revolucionário de Brizola, promessa de nossa libertação nacional. 

Pela importância da luta anti-imperialista, alguns dos teóricos da teoria marxista 

da dependência se juntarão ao brizolismo anos depois, nos governos Brizola no Rio de 

Janeiro, caso de Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos. Apesar de jamais centralizar no 

nacionalismo a ação revolucionária, a TMD fará do brizolismo a sua expressão política, 

embora mantenha com ele relação crítica. Talvez isso se explique pelo fato de que, depois 



114 
 

da democratização, a espoliação estrangeira e a luta anti-imperialista tenham se tornado 

temas obsoletos no debate político e na academia, permanecendo vivos prioritária e quase 

exclusivamente no brizolismo. Fato é que o nacionalismo, na sua vertente anti-

imperialista, foi das vítimas principais de 1964. Depois, já no contexto neoliberal, se 

juntará a esse destino a própria ideia de Estado, resultado de uma má leitura de Gramsci 

que desvirtuava a relação estado-sociedade numa polarização condenatória do Estado e 

vitimizadora da sociedade civil. Alheio a esses efeitos, com todos os seus desvirtuamentos 

e potencialidades, o brizolismo permaneceu a corrente política mais nacionalista e latino-

americana de nossa história recente, e a trajetória de Schilling revela algumas das razões 

disso. No nacionalismo revolucionário, Schilling costurou uma bricolagem criativa do 

brizolismo, da Pátria Grande e da teoria marxista da dependência, unindo na sua 

interpretação histórica conceitos e interpretações improváveis.  

Assim, por inúmeras aproximações, o uruguaio Trías será o principal quadro 

teórico de Schilling no exílio. É dele o prefácio de Brasil para estrangeiros; e em Uma 

historia sucia, o primeiro nome a ser citado no prefácio escrito por Cesar Sevane é o do 

uruguaio. Noutro ponto, contudo, ainda que não cite expressamente o nome de Rui Mauro 

Marini, os escritos geopolíticos de Schilling são guiados pelo conceito mariniano de 

subimperialimo. Presente em Uma historia sucia, mas também em O expansionismo 

brasileiro, obra em que esse conceito é mais bem explicado, são claras as marcas de 

Marini em sua bibliografia. Toda a análise da geopolítica brasileira no continente latino-

americano é feita com a moldura de Rui Mauro Marini. Trata-se, porém, de uma leitura 

geopolítica de sua obra, estando, portanto, a economia em segundo plano. Uma heresia, 

para muitos admiradores de Marini.   

No exílio dá-se, enfim, o encontro definitivo de Schilling com a Pátria Grande, 

conceito político idealizado por Manuel Ugarte, que concebia a América Hispânica como 

uma só unidade política; Pátria Grande designa a América Espanhola ou toda a América 

Latina e o Caribe. Historicamente, o conceito tem sua origem na ideia de integração 

latino-americana de Simón Bolívar e José de San Martín, cujo projeto era a integração 

política latino-americana como contraponto à balcanização do Império Espanhol nas 

Américas após as guerras de independência.  

Nos horizontes redefinidos pelo desterro, a revolução brasileira já não se limitava 

às fronteiras da sua terra pátria, mas interligava todos os povos irmãos, agora 

fraternizados na luta anti-imperialista: “latinoamerica ahora o nunca”, é o epílogo de 

Historia sucia. Na descoberta da Pátria Grande muitos intelectuais foram fundamentais 
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para Schilling, como Jorge Abelardo Ramos, que o cita na análise histórica que faz do 

Brasil e de Vargas179, e principalmente Vivian Trías, sobre o qual já se escreveu. Ambos 

são a baliza teórica para sua conceituação de nacionalismo, o qual, moldado 

originalmente nos horizontes de Franklin Oliveira, ganha ossatura teórica e maior 

horizonte geográfico e ideológico na descoberta do continente. Schilling se consolida 

como intelectual, jornalista e geopolítico nesses encontros, oferecendo informação do 

desconhecido Brasil para a América Latina, que se torna, nas dores e descobertas de seu 

banimento, um tanto mais brasileira. Vívian Trías escreveu no prefácio de Brasil para 

estrangeiros sobre o país desconhecido da América: 

 

O Brasil é um grande desconhecido para os latino-americanos, muito 
especialmente para os rio-platenses. A incomunicação com o gigantesco país 
do Amazonas é um fato, apesar de contrariar, a olhos nus, a natural corrente da 
história; é, diríamos, um vazio intelectual na contramão do decurso 
histórico”180 

 

Nascido dos cenários política e ideológico dos anos 1960, nos marcos do governo Brizola, 

e das leituras clássicas do marxismo, o brizolismo de Schilling vai se adensando 

teoricamente à medida que se entranha na América Latina, e, ancorado nos conceitos 

acima listados – nacionalismo, Pátria Grande, bonapartismo e subimperialismo –, mas 

também numa determinada interpretação histórica, converte-se no nacionalismo 

revolucionário. O próximo capítulo aborda essa elaboração.  

  

  

                                                           
179 Ramos, Jorge Abelardo Ramos. História da nação latino-americana. Florianópolis: Insular, 2011.  
180 SCHILLING, Paulo. Uma historia sucia: el capital extranjero em el Brasil... op.cit. p. 7. 
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Capítulo IV 

 ENCRUZILHADA TEÓRICA: BONAPARTISMO, NACIONALISMO E 

SUBIMPERIALISMO 

 

1 BONAPARTISMO 

Schilling elege o conceito marxista de bonapartismo para entender a Revolução de 1930 

e o próprio trabalhismo. Recorde-se, no entanto, de que o autor jamais usou o termo 

trabalhismo para designar o governo ou os líderes políticos do PTB. Falava sempre em 

populismo, paternalismo ou bonapartismo para se referir a Vargas e Jango, e 

nacionalismo revolucionário, para Brizola. Em ramo da historiografia de inspiração 

materialista, bonapartismo marcará a Era Vargas como um regime burguês de orientação 

política conservadora, porque assegurou direitos sociais importantes como forma de 

intimidar a consciência autêntica e revolucionária dos trabalhadores. Surgido de um 

contexto de crise de hegemonia e de fragilidade das classes sociais, o Estado bonapartista 

se consolida em um pacto policlassista aparentemente neutro, mas burguês na orientação 

de suas políticas. Com autonomia relativa diante de classes sociais em conflito e 

incapazes de assegurar a hegemonia política, o Estado se legitima e se representa como 

união nacional. Discursivamente, dilui-se seu caráter classista, ainda que sua função 

histórica seja preservar a propriedade capitalista e os interesses das frações burguesas, 

consolidando a passagem do país agroexportador para uma nação urbano-industrial.181 

A autonomia relativa do Estado diante de classes e frações de classe incapazes de 

exercer a hegemonia política, argumento que sustenta o bonapartismo, foi moda nas 

interpretações sociológicas das décadas de 1960, 1970 e 1980, sendo predominante nas 

produções que entenderam o período 1930-1945 pela chave explicativa do populismo. 

Nesta acepção, citam-se os casos de Otávio Ianni, Luiz Werneck Vianna, René Dreifuss, 

entre tantos outros, e mais recentemente, Sônia Regina de Mendonça.  

Para Felipe Demier, de cuja diretriz teórica aqui se serve, a categoria bonapartismo 

permite melhor entendimento da dinâmica política que, sob a engrenagem do populismo, 

acompanhou e produziu a retardatária modernização industrial brasileira. Na sua 

passagem de país agrário-exportador para urbano-industrial, o Brasil experimentou uma 

via bonapartista de dominação capitalista. 

                                                           
181 DEMIER, Felipe. O longo bonapartismo brasileiro. Rio de Janeiro, 2013. p. 24-33  
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Distinta da revolução democrático-burguesa, caso clássico da França de 1948, a via 

bonapartista brasileira teve sentido contrarrevolucionário porque se orientou para 

bloquear a auto-organização do proletariado. O bonapartismo nada mais seria que a 

modernização típica de países periféricos e atrasados, marcados pelo conflito da 

burguesia industrial com o proletariado antes mesmo daquela se estruturar como classe.182 

Adiante, veremos como o contraponto a Marini desmistifica essa ideia.  

 Segundo Demier, a autonomização do Estado diante das classes sociais ocorre em 

contexto de ameaça real ao domínio do capital por parte do operariado e quando não há 

chance de qualquer fração de classe impor seu projeto como interesse de toda a sociedade. 

Tem lugar uma crise de hegemonia, fruto de uma aguda divisão social e de impasse 

político, o que faz com que o Estado se apresente por cima dos grupos. Legitimado por 

um discurso de unidade e paz nacional, seu objetivo é salvaguardar a ordem capitalista. 

O Bonapartismo é, assim, uma forma particular do Estado capitalista em crise, sendo 

caracterizado por um domínio político indireto da burguesia sobre as demais classes. 

Noutros termos, nele, a burguesia abdica do domínio político direto do Estado para manter 

seu domínio social no regime, pondera o autor. Em condições bonapartistas, o Estado não 

representa o interesse particular de nenhuma das frações de classe em disputa, de 

nenhuma das frações burguesas, mas mantém, conforme Demier, o que lhes define e é 

comum, a propriedade privada. “O fenômeno bonapartista se refere a um dialético 

processo pelo qual a burguesia ‘abdica’ das funções de domínio político da nação para 

ver mantida a dominação social no seu interior”.183 

Assim sendo, o bonapartismo harmoniza a sociedade burguesa em disputa numa 

dupla estratégia. Numa ponta, ataca o movimento operariado nas suas representações 

políticas, nos seus partidos e nas suas organizações sindicais, para torná-lo base das 

“massas capitaneadas pelo Estado”. E, na outra ponta, mas em medida desproporcional 

se comparado ao que é feito ao operariado, ele priva a burguesia de sua liberdade política.  

Demais frações de classe, lumpemproletariado e elementos operários pequeno-

burgueses (campesinatos) também ofereceram apoio ao regime, mas por razões distintas. 

O primeiro para solapar a resistência operária e o segundo para conter o seu avanço. Nessa 

tática, o clima radicalizado se desfaz. No argumento de Demier, o regime bonapartista 

desfaz a conexão entre os segmentos sociais e suas instâncias de representação de modo 

                                                           
182 DEMIER, Felipe. O longo bonapartismo brasileiro... op cit. 
183 Idem, p. 34. 



118 
 

a erigir-se como árbitro sobre os campos em luta. Na prática, fragiliza o parlamento, o 

Judiciário e os partidos políticos para ancorar-se politicamente na burocracia e nas Forças 

Armadas.  

Demier se afasta de interpretações que vêm a relação Estado e sociedade de 

maneira reconciliada, como se houvesse entre os dois níveis uma espécie de pacto cujo 

efeito político seria reabilitar o populismo e a ditadura militar. Para entender a relação 

Estado-sociedade, Demier é fiador de dois intelectuais que ele curiosamente considera 

“marxistas não oficiais”, referindo-se aos consagrados sociólogos Otávio Ianni e  

Florestan Fernandes. Noutra ponta, guia-se por Ruy Mauro Marini (que o inspirou a 

escrever sobre o tema), autor pouquíssimo referenciado pelos dois marxistas que escolheu 

acima.184 No plano teórico, para uma teoria do bonapartismo, cita Trotsky, Engels, 

Gramsci e Marx. 

Na comparação que faz entre o bonapartismo brasileiro e o da a França oitocentista, 

algumas especificidades brasileiras aparecem. Lá, a ordem fora rompida com sublevação 

das massas em articulação passiva com a burguesia; aqui, sucedeu-se o inverso. Sem 

protagonismo popular, como acontece nas revoluções passivas, a Primeira República, 

regime em que a burguesia exerceu exclusivamente o domínio político, foi derrubada por 

ação das oligarquias dissidentes com ajuda passiva do proletariado e das camadas médias. 

No lugar de uma república parlamentar democrática, como na França, surgiu aqui um 

semibonapartismo oligárquico, o qual Demier entende ser regime político não 

hegemônico de natureza combinada, expressão-jargão que usa para dizer que a burguesia 

não exerceu nele diretamente o poder.  

A conjuntura histórica em que o bonapartismo brasileiro nasceu não foi de 

radicalismo de luta de classes, como na Franca de 1848, razão pela qual o fenômeno aqui 

teve atuação preventiva e contrarrevolucionária, promovendo a incorporação controlada 

da classe trabalhadora à vida institucional.185 Essa particularidade de serem os anos 1930 

um contexto de fragilidade e não de disputa aguda de classes também foi notada por 

Schilling, conforme se verá. O bonapartismo manifestou a situação contraditória do 

regime político brasileiro: ele foi a forma política apropriada para a manutenção da ordem 

burguesa em situação de crise de hegemonia, mas contraditoriamente a burguesia 

                                                           
184 O contrário não é verdadeiro. Ruy Mauro Marini cita e reverencia Florestan Fernandes com alguma 
frequência. O ostracismo de Marini nas ciências sociais marxistas de São Paulo e do Rio de Janeiro 
merece um estudo aprofundado.   
185 Exemplo disso seria a criação de um ministério especial para o Trabalho. 
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continuava politicamente oligárquica (federalista e contraria à extensão da cidadania aos 

setores populares). 

Demier identifica uma gama de bonapartismos no decorrer do tempo. Essa 

complexidade do fenômeno importa porque, apesar de propor leitura distinta, também 

Schilling estabelece diferenciações entre esses regimes.  

1) Entre 1934-1937, a burguesia teria abdicado totalmente de qualquer exercício de 

poder político direto para tentar manter a ordem capitalista e, contraditoriamente, 

o seu domínio. O regime de 1934 (governo constitucional) foi de bonapartismo 

semiparlamentar porque o Executivo esteva autonomizado, mas ainda em 

convivência com um parlamento frágil e declinante de democracia burguesa. 

2) O Estado Novo consolida o bonapartismo como forma ótima de dominação 

burguesa no país, pois a ditadura estadonovista promoveria um salto de qualidade 

na retardatária modernização capitalista brasileira.186 Tratou-se, contudo, de um 

golpe bonapartista contra a burguesia para salvar o capitalismo, passando de um 

regime inteiramente governado por ela para outro em que ela exerceu o poder 

indiretamente, numa forma de dominação não hegemônica. 

O conceito de bonapartismo aparece em inúmeras obras de Schilling para avaliar o regime 

Vargas, um bonapartismo de país dependente de sentindo industrializante e nacionalista 

que, no seu sentido histórico, fora fundamental para promover a revolução industrial 

brasileira, dar contorno às nossas frágeis classes sociais, e, com isso, acirrar a luta de 

classes. Tanto em Como se coloca a direita no poder? como em Brasil para estrangeiros 

esse argumento persiste, sendo reproduzido a seguir em algumas das suas ideias centrais.  

Para Schilling, diferentemente do que ocorreu em alguns países europeus, as 

fraquezas e as contradições da burguesia no Brasil a impediram de conduzir uma 

revolução industrial nos moldes europeus. Comparadas às europeias, as burguesias 

nacionais de países dependentes apresentariam um papel muito limitado na revolução 

industrial, já que seriam “burguesias sem capital”, “burguesias artificiais”, porque 

“criadas sob o manto de um estado paternalista”. Por outro lado, por sua origem 

latifundiária, nesses países a burguesia industrial estaria atrelada à grande propriedade, o 

que a impediria, segundo Schilling, de promover mudanças efetivas no campo e gozar de 

independência para conduzir a revolução industrial ao modo clássico.  

                                                           
186 DEMIER, Felipe. O longo bonapartismo brasileiro, op. cit, p. 136. 
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Assim é que, para Schilling, a única saída aparente para romper o 

subdesenvolvimento – aqui se sobressai a sua lógica desenvolvimentista – foi o Estado 

paternalista, o qual assegurou os meios necessários à burguesia para a realização de uma 

revolução industrial possível: proteção contra a concorrência internacional, créditos, 

liberalismo econômico interno (o que possibilitou rápida acumulação de capitais), 

indústria de base (assegurando-lhe matéria-prima e energia elétricas baratas), e 

intervencionismo social por parte do Estado (garantindo paz social).  

Pelas facilidades e oportunidades oferecidas ao processo de industrialização, a 

revolução de 1930, no dizer de Schilling, teria criado as bases para o surgimento da 

burguesia nacional, daí ele concluir não ter sido a burguesia nacional a fazer a revolução 

de 1930, mas exatamente o oposto, foi esta que “fez” a burguesia nacional. Nesse sentido, 

sendo liderada pelas oligarquias dissidentes e pelo líder proprietário de terra, Vargas, os 

protagonistas da revolução industrial brasileira não foram as burguesias, como ocorreu 

no modelo clássico europeu, mas os latifundiários. 

O Estado bonapartista, na sua interpretação, por sua natureza amálgama e 

policlassista, pacificaria os conflitos sociais e a própria luta de classe, rebaixando-a até o 

limite, mas agudizando-a ao mesmo tempo, pelas políticas efetivas de industrialização. 

Todo o arranjo bonapartista manteve-se possível até o momento em que a mesma 

burguesia formada pela mão do Estado paternalista traiu as bases nacionais do regime 

para aliar-se ao imperialismo. Na outra ponta, as lutas sociais empurravam os 

trabalhadores para planos mais audaciosos. 

Ainda argumentando pela fragilidade da burguesia em países de passado colonial, 

ele demarca as contradições internas desta classe e também as suas polarizações regionais 

como fatores dessa fraqueza. Antes de lançar mão do conceito de bonapartismo, que não 

aparecia nos seus primeiros livros, Schilling já sinalizava as diferenças regionais da 

burguesia como determinantes para os problemas da miséria brasileira, sentida de maneira 

diferenciada em cada quadrante do Brasil. Assim, como já visto no segundo capítulo, o 

desenvolvimento desigual das regiões do país fazia São Paulo e Rio ostentarem um 

desenvolvimento econômico equivalente ao da Europa, enquanto o Nordeste vivia o 

desenvolvimento de uma “zona de miséria asiática”. Com os paulistas recebendo imensa 

massa imigratória e 80% dos investimentos estrangeiros, predominava uma superioridade 

absoluta de São Paulo, que somada à do Rio, representava 61% da produção industrial 

nacional (números citados por ele). Isso possibilitava à burguesia paulista aplicar, 

segundo ele, estratégia interna equivalente à do capital financeiro internacional, 
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aniquilando as economias das outras regiões com sua sobrepujança parasitária. Cada 

burguesia regional possuía uma potência diferente e determinava o papel das demais, 

reproduzindo na sua relação a mesma lógica que predominava entre países ricos e pobres 

na divisão internacional do trabalho. 

Assim, uma das sequelas do desenvolvimento econômico desigual será o desnível 

exorbitante entre as regiões, ameaçando inclusive a costura do pacto nacional. 

os interesses divergentes, quando não contraditórios entre os distintos setores 
regionais da burguesia brasileira, mais as contradições existentes entre aqueles 
grupos que já capitularam frente ao capital alienígena e os que ainda resistem 
ao mesmo são tão grandes que se torna cada vez mais irreal falar de burguesia 
nacional. Cremos que a classificação burguesia associada corresponde muito 
melhor à realidade.187  

 

Por outro lado, as próprias frações de classe no interior da burguesia dificultavam 

a realização de uma revolução industrial nos moldes clássicos no Brasil. Como o poder 

político estava nas mãos dos latifundiários e da burguesia mercantil exportadora, 

privilegiava-se uma política econômica livre-cambista, orientação que contrastava e se 

opunha aos interesses da burguesia industrial, cujo projeto de industrialização dependia 

de uma política alfandegária e tarifária protecionista.  

O resumo de tudo seria, no seu conjunto, uma burguesia nacional com baixa 

capacidade de acumulação de capital, de modo que foi o sistema financeiro do Estado, 

por oferta de créditos facilitados e um conjunto mínimo de garantias, que supriu esta 

incapacidade. Para Schilling, foi esse socorro estatal que permitiu a formação da 

burguesia como classe, resultando disso um processo de industrialização conduzido pelo 

Estado, mas com orientação burguesa. 

Outras classes também foram beneficiadas por esse protagonismo do Estado, 

argumenta Schilling. Precisado do apoio das classes trabalhadoras para o seu ideário 

político e econômico, notadamente o nacionalismo econômico, o Estado paternalista 

assegurou ganhos sociais aos trabalhadores. Cita especificamente a legislação trabalhista, 

que considera uma das mais avançadas do mundo capitalista, capaz de dar forma, segundo 

ele, a um processo de acumulação de capital menos brutal que o europeu. Certamente 

nisso amenizava dores e agruras de todo um passado colonial e do brutal regime de 

trabalho brasileiro. Mais: indo ao encontro das aspirações operárias, diz ele, a Revolução 

de 1930 atrelou a questão nacional à social.  Vejamos como isso aparece nas palavras de 

|Schilling: 

                                                           
187 Schilling, Paulo. Como se coloca a direita no poder... op cit, p. 63. 
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Contrariamente à situação descrita por Lenin [ao definir o conceito de 
bonapartismo], a luta de classes entre a burguesia e o proletariado no Brasil 
‘não havia se agudizado até o insustentável’. Assim como a burguesia 
industrial, o proletariado surgia timidamente no cenário social e político do 
país. 

E continua no argumento, recorrendo a uma citação feita a Lenin: 

Por isso a classe operária está interessada no desenvolvimento mais amplo, mais 
livre, mais rápido do capitalismo (...). Por isso a revolução burguesa é 
extremamente benéfica para o proletariado (...). Em certo sentido, a revolução 
burguesa é mais benéfica para o proletariado do que para a burguesia” 

 

Ele explica em seguida:  

O fato de que a revolução industrial brasileira não tinha sido dirigida 
efetivamente pela burguesia e sim conduzida pelo Estado paternalista facilitou 
o avanço do proletariado. O que as classes trabalhadoras europeias e norte-
americanas conseguiram através de duras lutas, em um século ou mais, as 
brasileiras obtiveram em poucos anos, graças ao paternalismo estatal. Em 
consequência, o processo de acumulação de capital – a exploração de mão de 
obra – não foi tão brutal como o verificado em Inglaterra e demais países 
centrais no início da revolução industrial. 

 

  Apesar de valorizar a experiencia histórica do bonapartismo varguista, escrevendo 

abertamente como intelectual orgânico do desenvolvimento industrial paternalista e, 

portanto, capitalista, Schilling reconhece alguns limites históricos do movimento de 1930. 

Sabendo que foi a crise de café que liberou recursos para o setor secundário, Schilling 

admite que foram os homens e o capital do latifúndio que financiaram a revolução 

industrial brasileira, resultando disso uma relação menos conflitiva entre burguesia e 

latifundiários. Por basear-se nessa aliança classista, a industrialização brasileira ocorreu 

sem romper com a estrutura latifundiária e alterar as relações semifeudais do campo, 

afinal burguesia e latifundiários se ligavam umbilicalmente, inclusive pela mesma origem 

de classe, com ambos provindo do campo.188 

 Assim, o poder do latifúndio permaneceu intacto depois da Revolução de 1930, 

sendo até mesmo fortalecido, admite Schilling. Ele cita a política protecionista do café, a 

concessão de feudos, as moratórias e o perdão de dívidas, os créditos privilegiados no 

Banco do Brasil aos grandes proprietários e, sobretudo, a exclusão dos trabalhadores 

rurais dos benefícios alcançados com a legislação trabalhista como exemplos do 

favorecimento de Vargas aos grandes proprietários. Apesar desse reconhecido compadrio 

aos latifundiários, no seu sentido geral e histórico, o bonapartismo varguista acabou por 

                                                           
188 SCHILIING, Paulo. Brasil para estrangeiros. p. 134. 
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dialeticamente diminuir o poder da aristocracia rural, sustenta, pois assentou-se num 

governo federal forte, o que teria inibido o coronelismo nos seus ditames regionais.189  

 Schilling conclui também que o motivo maior para a intocabilidade do latifúndio 

naquele contexto foi que a grande propriedade ainda apresentasse possibilidades de 

desenvolvimento no interior do capitalismo brasileiro – “los maestros marxistas ensenãm 

que ningúm tipo de explotación econômica desaparece antes que agote sus possibilidades 

de desarrolho.”190 A grande propriedade, diferentemente do que se vivenciou na Europa, 

não significou um entrave ao processo de industrialização, ao contrário. Foi fonte de mão 

de obra e de terras para produzir a matéria-prima necessária à industrialização, de modo 

que o capitalismo brasileiro precisou da grande propriedade e nasceu dela, razão pela qual 

aqui a revolução industrial não foi precedida pela revolução agrária.191 

Também compunham a palheta de erros de Vargas os Acordos de Washington, 

que significaram, para Schilling, a submissão da economia nacional à norte-americana, 

uma vez que, por efeito desses acordos, os preços dos produtos brasileiros (matéria-prima 

e produtos normais) foram congelados, o que resultou em grande acúmulo para os EUA. 

O congelamento dos preços trouxe grande perda para nossa economia, pois aumentou o 

custo da produção, levando ao aumento dos preços no mercado interno. Schilling criticava 

ainda a falta de visão latino-americana de Vargas, pois, em vez de se unir aos países 

vizinhos, Getúlio, em contradição com sua política nacionalista, serviu o país como 

instrumento dos EUA.192  

 Se a crítica parece aguda num ponto, ele, no entanto a ameniza noutro, ao admitir 

que a liquidação do latifúndio parecia impossível em um contexto de debilidade de forças 

dos setores progressistas – burguesias, classes médias, proletariado e campesinos, todos 

ainda estavam incipientes, de modo que a fragilidade desses setores não permitia o 

enfrentamento ao latifúndio. Embasa a opinião numa citação a Marx que sintetiza o seu 

argumento, aqui reproduzida: “Las reformas sociales no se conseguem nunca por la 

debilidade de los fuertes, sino por la fortaleza de los débiles”.193 

 Assim, as debilidades das classes progressistas e a complementariedade entre a 

burguesia industrial e exportadora e o latifúndio teriam limitado o alcance das 

                                                           
189 Idem, p. 133. 
190 Idem, p. 134. 
191 Idem, p. 135. 
192 SCHILIING, Paulo. Brasil para estrangeiros. op cit, p. 149. 
193 Idem, p. 134. 
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transformações operadas pela Revolução de 1930. As políticas obtidas com Vargas, ele 

também marcado por sua origem fazendeira, foram, admite Schilling, muito mais 

reformistas que revolucionárias, o que não significa minorar o papel das reformas 

políticas e o seu caráter decisivo na história. Embasa-se na seguinte frase de Mao tsé Tung 

nessa orientação: “cuando las superestruturas, como la politica, la cultura etc., impidem 

el desarrollo de la base econômica, las reformas politicas y culturales pasan a ser los 

factores principales y decisivos.”  

 Mesmo com seus limites, Vargas teria, no entender de Schilling, “corrigido o que 

estava mais evidentemente equivocado”, removendo os obstáculos ao desenvolvimento 

do país. Nessa direção, o presidente satisfez anseios da burguesia industrial; atendeu a 

necessidades imperiosas das classes populares e, por fim, trouxe barreiras à dominação 

imperialista. Por isso tudo, conclui, o saldo da Revolução de 1930, embora autoritária, foi 

positivo.194  

Perpassa, assim, a ideia de que o Estado bonapartista ou o paternalismo acelerou 

o processo histórico brasileiro, uma vez que persistia, antes de 1930, um país eclipsado 

pela espoliação estrangeira, em que as classes sociais sequer existiam como tais. Dessa 

revolução industrial em condições brasileiras de formação, germinariam as bases sociais 

do nacionalismo revolucionário. Submetido à agudização da luta de classes – classes 

essas que o próprio varguismo ajudou a engendrar – o bonapartismo policlassista e o seu 

nacionalismo amálgama transmudaram-se em experiência política comprometida com os 

interesses dos trabalhadores e do país, convertendo-se no nacionalismo revolucionário. 

Com o tempo, a unidade nacional que dava sustentação ao regime bonapartista e 

à revolução industrial já não era possível. O desenvolvimento econômico agravara as 

contradições entre as classes sociais; entre os interesses das burguesias e os das classes 

trabalhadoras, que “já mais definidos, eram inconciliáveis”195. A realidade excludente do 

campo gritava alto, sendo impossível ignorá-la – “havia que tomar partido entre o 

latifúndio e os camponeses da terra. Já não era possível ser presidente dos brasileiros”196. 

A entrada do capital monopolizador estrangeiro ampliava a participação do imperialismo 

no Brasil, atraindo o apoio da burguesia. Se antes o Brasil era fonte de matéria-prima para 

os projetos bélicos americanos, em 1954 o Brasil nada mais era que “centro de ganancias 

                                                           
194 Idem, p. 136. 
195 SCHILIING, Paulo. Brasil para estrangeiros, op cit.  
196 Idem. 
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fáceis para os monopólios americanos”, sendo os brasileiros considerados “o proletariado 

externo” dos americanos.197  

Diante dessa agudização, as bases de resistência de Vargas e do regime foram 

frágeis. A classe operária estava mais forte quantitativamente, porém ainda frágil 

qualitativamente, com “índice baixo de consciência de classe e de organização”. Por outro 

lado, o sindicalismo cooperativo estava mantido pela “máquina corruptora do Ministério 

do Trabalho”, o que reduzia sua capacidade de resistência. Os camponeses não dispunham 

de consciência de classe ou organização, e as classes médias mantinham-se vacilantes. 

Em 1954, o PTB, embora partido das massas getulista, nacionalista, era legenda, 

de “caráter eleitoral, sem estrutura orgânica capaz de promover uma grande mobilização 

das massas”. E o PCB, com sua estrutura revolucionária e capacidade de apoiar o governo, 

dominava-se pelo “sectarismo antigetulista”, razão pela qual não “quis compreender” a 

“situação revolucionária” criada pelas medidas e pelos pronunciamentos de Vargas. Por 

essas razões, “Não havia condições objetivas e subjetivas para poder levar a luta anti-

imperialista até o fim”, conclui Schilling.198  

Inibido por sua origem de classe e pelo temperamento conciliador, Vargas não 

podia convocar o povo a resistir, para a Revolução; diante da ação combinada entre 

imperialistas e setores reacionários da oligarquia (burguesia e latifundiários), Vargas, 

entretanto, “caiu de pé”. Sua “herança política transformou o Brasil semifeudal em 

nascente economia capitalista”. Aqui gritava alto e em franca evidência a esperança 

desenvolvimentista de Schilling na revolução burguesa.  

 

Do brizolismo ao nacionalismo revolucionário 

Nascido como uma leitura do brizolismo, o pensamento de Schilling vai enraizando-se na 

América Latina a partir do exílio. É lá que ele teoriza e define o que seria uma teoria do 

nacionalismo revolucionário, esforço que dá sentido a toda a sua obra. Se Franklin 

Oliveira foi o intelectual de maior envergadura na sua fase brizolista, será Vívian Trías199 

o mais importante quadro teórico na constituição do nacionalismo revolucionário, já no 

exílio. São múltiplas as marcas de Trías no pensamento de Schilling: a conceituação do 

nacionalismo e a leitura geopolítica do conceito de subimperialismo são as mais 

aparentes, mas também são visíveis diretrizes teóricas mais amplas.  

                                                           
197 Idem, p. 163. 
198 Idem, p, 64. 
199 TRÍAS, Vivian. Por um socialismo nacional. Montevidéu: Banda Oriental, 1985. 
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Ideólogo de um socialismo nacional, o uruguaio Trías foi deputado e secretário-

geral do Partido Socialista e escritor de vasta obra de denúncia contra o imperialismo 

americano, sendo referência para vasta parte da esquerda latino-americana. Vívian Trías 

teve relação próxima com Schilling, havendo, entre a obra dos dois, citações mútuas e até 

contribuições mais efetivas, como o prefácio escrito por Trías a Brasil para estrangeiros, 

de Schilling. Mais do que isso, pela similaridade conceitual, temática e até teórica, é 

possível que Schilling tenha lido por intermédio de Trías a obra de Marini, a quem o 

brasileiro jamais citou nominalmente nos seus escritos, mas cujas ideias estão 

francamente aplicadas no seu O expansionismo brasileiro.200 Trías e Schilling foram 

reconhecidos não sem crítica por Marini como divulgadores e vulgarizadores de seu 

conceito de subimperialismo no continente.  

Citam-se algumas diretrizes teóricas do socialismo nacional de Trías, transpostas 

aqui ao nacionalismo revolucionário de Schilling: 1) a premissa de que o 

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo implicaria o desenvolvimento 

desigual e combinado da revolução proletária e a especificidade do socialismo de cada 

processo; 2) a centralidade da relação países periféricos-países centrais como contradição 

principal do capitalismo, daí ser necessária uma etapa colonial que precedesse à revolução 

socialista nos países subdesenvolvidos, tendo em vista que a luta contra o 

subdesenvolvimento seria a luta contra o imperialismo; 3) o entendimento de que o 

imperialismo associa o latifúndio a economias laterais, interligadas numa mesma lógica 

exploratória que, no seu conjunto, compõem o que Trías denomina constelação do 

latifúndio; 4) subproduto do item 3, a interpretação de que o subdesenvolvimento tem 

representação política e social no “sistema oligárquico-imperialista”, na aliança das 

burguesias metropolitanas com as oligarquias coloniais, intermediárias do imperialismo. 

Ambos os itens colocam o combate ao latifúndio no centro da luta contra o imperialismo.  

Perspectiva teórica muito marcante no pensamento de Trías é atribuir como 

contradição principal do capital imperialismo não mais a luta de classe, mas a divisão 

internacional do trabalho como expressão dela. Com alguma polêmica, Trías, argumenta 

que a disputa burguesia versus classe operária deixara de ser a contradição principal de 

nossa época porque, atenuadas por uma série de leis e benefícios sociais, a massa 

trabalhadora dos países desenvolvidos alcançara nível de vida “satisfatório”, o que teria 

                                                           
200 O reconhecimento dessa influencia é citação no prefácio de Stédile a Colonialismo, latifúndio e 
escravidão, último livro de Schilling. 
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diluído como contradição principal, naqueles países, a luta histórica entre trabalhadores 

e burguesia.  

A referência nessa premissa é Mao-Tsé-Tung, para quem haveria entre a 

contradição principal de uma época e as contradições secundárias, igualmente 

importantes, não só um papel de determinação mas também algum dinamismo histórico. 

Uma vez resolvida a contradição principal, as contradições particulares, determinadas por 

ela, estariam diluídas. Em termos práticos, isso significava, para Trías e Schilling, que a 

luta imperialista no plano externo e os benefícios sociais, no interno, operavam esse 

deslocamento da contradição principal, retirando do centro da sua determinação a luta de 

classes. 

Em Brasil para estrangeiros, Schilling faz sobre o tema a seguinte citação a Mao:  

[quando o imperialismo lança uma guerra de agressão contra um país 
subdesenvolvido], a contradição entre o imperialismo e esse país passa a ser a 
contradição principal, enquanto as contradições entre as diferentes classes 
dentro do país, inclusive a contradição principal entre o sistema feudal e as 
massas do povo, ficam relegadas a uma posição secundária e subordinada. 201 

 

É nesse horizonte entre Lênin e Mao-Tsé-Tung que tanto o uruguaio como Schilling 

deslocam a contradição principal do capitalismo monopolista, da luta de classe para o 

movimento revolucionário das colônias e semicolônias contra o imperialismo. É 

exatamente nesse deslocamento que a obra de Trías se organiza, razão pela qual se reveste 

de um caráter evidentemente geopolítico, também marcante em Schilling a partir do 

exílio. 

A mesma posição esta francamente expressa em Schilling quando ele afirma que, 

na luta contra o imperialismo, classes contraditórias, desde setores progressistas da classe 

dominante a categorias mais politizadas do povo, teriam se unido no Estado bonapartista 

de Vargas para combater a espoliação estrangeira, momento em que “a contradição entre 

os interesses nacionais e os do capital financeiro internacional passa a ser a [contradição] 

principal”.  

Incapaz de existir a não ser como imperialismo, o capitalismo dependeria das 

colônias e das semicolônias, de modo que a libertação dessas significaria o fim do próprio 

capitalismo. Imperialismo e subdesenvolvimento seriam facetas da mesma moeda: “o 

subdesenvolvimento é a expressão interna, na intimidade das sociedades dependentes, do 

                                                           
201 SCHILLING, Paulo. Brasil para estrangeiros, op. cit.  
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imperialismo. Superar o subdesenvolvimento é libertar-se do imperialismo”, afirma 

Trías.202  

É precisamente o protagonismo da contradição entre imperialismo e países 

coloniais que situa a América Latina no centro histórico das lutas sociais, pois é aqui o 

“cenário onde se radica o mais profundo antagonismo” do capitalismo203, argumenta 

Trías. São algumas as razões que ele enumera para isso. Sendo colonizada pelos EUA, 

potência maior e integradora de todo o sistema capitalista, a América Latina recebia as 

maiores inversões americanas, aqui superiores às feitas na África e na Ásia. Oitenta 

porcento dos produtos importados indispensáveis para a economia americana daqui 

provinham (ocasionando um aumento exponencial da dívida externa latino-americana, de 

3 milhões a 9 milhões entre 1945 e 1964). Por tudo isso, “a [...]América Latina não só é 

onde se localiza o antagonismo mais profundo da contradição principal, mas é a [área] de 

maior capacidade determinante, a de mais decisiva influência sobre o conjunto do 

processo”.204 Economicamente indispensável ao sistema, o reduto latino-americano 

garantiria a hegemonia dos EUA como potência capitalista principal do sistema. 

Se a morfologia do subdesenvolvimento apresenta sintomas clássicos, o seu 

epicentro é o latifúndio; estruturada na divisão internacional do trabalho, o domínio das 

nações opressoras sobre as oprimidas impõe a estas o papel de provedoras de matérias-

primas, de maneira que o latifúndio experimenta o desenvolvimento capitalista, mas de 

forma limitada e orientado para financiar o desenvolvimento dos países centrais. O 

latifúndio é, conforme Trías, “o cordão umbilical que nos une ao sistema imperialista, 

sendo o fator determinante da monocultura.”205  

O mesmo argumento norteia as obras de Schilling, estando nelas a injustiça da 

estrutura da terra e a luta anti-imperialista protagonizadas e enlaçadas como aspectos 

estruturantes do capitalismo imperialista. O latifúndio se associa a “economias externas 

indispensáveis”, muitas delas servidas para facilitar a produção ou o escoamento da 

matéria-prima produzida nas grandes propriedades, explica Trías. Essas economias 

complementares, mas essenciais ao latifúndio, são denominadas por ele “capitalismo 

limitado”, sendo compostas pelo segmento de transporte, como as ferrovias, e pelo setor 

energético, de gás, água etc.  

                                                           
202 TRÍAS, Vivian. Por um socialismo nacional... op cit. p. 39. 
203 TRÍAS, Vivian. Por um socialismo nacional... op cit. p. 41. 
204 Idem, p. 43. 
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Nos países periféricos, o imperialismo valoriza de propósito o latifúndio e todos 

os ramos econômicos que são necessários para ele executar a sua complexa “operação de 

saqueio”, deixando secundarizadas as necessidades produtivas que de fato são 

importantes ao país que exploram. Assim, por exemplo, as ferrovias criavam necessidades 

econômicas e industriais complementares e fundamentais para o seu funcionamento, 

como indústrias de carbonos, trilhos, elas também provindas de terras estrangeiras. Nessa 

soma de indústrias necessitadas de capital estrangeiro aumentava-se ainda mais a 

dependência dos países semicoloniais e coloniais em relação aos países centrais, que 

atuavam como “bombas de sucção financeira”206 – metáfora amplamente utilizada 

também por Schilling e por todos de orientação brizolista para explicar as perdas 

internacionais.  

Conforme Trías, as importações dos países coloniais ou semicoloniais giram todas 

em torno do bom funcionamento dos serviços que servem à exportação, de modo que o 

imperialismo freia o desenvolvimento autêntico do capitalismo nacional,”207 uma vez 

que funciona aumentando a dependência econômica dos países subdesenvolvidos em 

relação aos países imperialistas. Toda a estrutura que é acionada para esse fim 

exploratório é chamada pelo uruguaio “constelação do latifúndio” (ao qual se ligam o 

minifúndio, as economias capitalistas assessórias, a lumpemburguesia, e os bancos). 

Subjacente ao latifúndio, experimenta-se, portanto, um desenvolvimento industrial 

deformado e orientado a beneficiar o imperialismo, entendido como uma industrialização 

restringida. As estruturas de dominação novas e necessárias para o imperialismo 

enrijecem, com essa estrutura complexa, toda a “ortopedia do subdesenvolvimento.”208 

Em Uma historia sucia essa ideia aparece numa citação de Schilling a Caio Prado 

Junior, referência brasileira muito marcante em sua obra. Ela é muito próxima ao que 

depois Trías definiria como constelação do latifúndio, provavelmente por que o uruguaio 

também tivesse lido as obras de Caio Prado Júnior. Cita-se a passagem de Schilling: 

Dessa internacionalização da vida econômica brasileira restou um punhado de 
atividades marginais que vegetam ao lado e em torno das grandes iniciativas 
internacionais nas quais o país é levado a participar. Não as alcançaram ainda 
os tentáculos do imperialismo porque não interessam agora. Sua existência é 
obscura e precária: são como esses pequenos talheres de artesanatos que 
sempre conseguem sobreviver, por mais antiquados que sejam, ao lado da 
fábrica poderosa e absorvente. Mas, assim mesmo, não se podem de todo 
autônoma. Se concentram em torno aos grandes eixos imperialistas que cruzam 
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o país e convergem necessariamente neles, servindo-lhes em última instancia, 
subordinando-se a seus caprichos e interesses209 
 

Com o argumento de que a constelação do latifúndio seria uma draga do excedente 

econômico do país subdesenvolvido tendo em vista a impedir o seu desenvolvimento, 

Trías desfaz a ideia de que a causa do atraso dos países coloniais ou semicoloniais seria 

a escassez de capitais. Sua orientação nesse assunto é retirada de Paul Baran e, baseando-

se nele, defende que o excedente potencial nesses países foi inutilizado pelas “bombas de 

sucção”: “os países subdesenvolvidos não são pobres, e sim sistemática e artificialmente 

empobrecidos pelo saqueio imperialista.”210 Nessa mesma direção, Schilling defende que 

a espoliação estrangeira estruturou o empobrecimento e a formação histórica do Brasil 

como país subdesenvolvido.  

Outro ponto de acordo entre ambos é entender que a expressão política e social do 

subdesenvolvimento estaria no “sistema oligárquico-imperialista”, isto é, na aliança das 

burguesias metropolitanas com as oligarquias coloniais, verdadeiras intermediárias na 

engrenagem exploratória do imperialismo.  

A conclusão de Trias é a impossibilidade de haver, nos países coloniais, no âmbito 

do capitalismo imperialista, revoluções democrático-burguesas, já que as metrópoles são, 

nessa etapa de desenvolvimento, os centros privilegiados de uma organização 

internacional que acumula riqueza às custas do atraso das nações submetidas e marginais. 

Imperialismo e subdesenvolvimento são a dupla-face de um mesmo fenômeno do qual 

não haveria escapatória senão por uma revolução colonial, mas com vistas ao socialismo. 

Na sua primeira etapa, o objetivo geral desse caminho histórico terceiro-mundista rumo 

ao socialismo seria liberar as forças produtivas do país dependente. Assim, para Vívian 

Trías, referência teórica mais forte de Schilling no exílio, a revolução colonial aparece 

conceitualmente associada a uma revolução socialista, ao mesmo tempo singular e 

desigual em nível mundial, e orientada teoricamente pelo que o marxismo designa como 

revolução permanente.  

Se a ortopedia do capitalismo em sua fase imperialista impediria um trajeto 

histórico nos países pobres semelhante ao dos centrais, então convinha, por essa lógica, 

conforme Trías, considerar a passagem do subdesenvolvimento ao socialismo não como 

uma etapa democrático-burguesa, mas como uma via direta ao socialismo. No entanto, ao 
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mesmo tempo, e com um pouco de contradição, ele militava por uma primeira etapa de 

revolução colonial que seria o que chama “a infância da revolução socialista”.  

Essa primeira fase da revolução colonial seria uma etapa transitória para criar as 

bases do socialismo, uma fase de maturação de novas estruturas, de índole híbrida e 

contraditória, sendo período de luta entre “o capitalismo agonizante e o comunismo 

nascente.”211 Nela, pautas socializantes e socialistas deveriam submeter a formação 

capitalista-imperialista, ao mesmo tempo em que as vanguardas das classes operárias 

substituiriam o domínio do Estado das oligarquias. No aspecto econômico, cumpria 

transformar o excedente econômico potencial em excedente planificado, de modo que se 

financiasse o desenvolvimento do país colonizado. Trías não descartava a necessidade do 

crédito exterior, mas tinha em mente que o principal fosse mesmo fazer uso do excedente 

econômico planificado.  

Para quebrar a estrutura do subdesenvolvimento, calcada na constelação do 

latifúndio que absorvia todo o excedente real e potencial do país dependente, era 

indispensável à revolução, na sua etapa colonial, duas medidas combinadas; 

nacionalização de bancos, comercio exterior e monopólios; e execução de reforma agrária 

profunda, radical e anticapitalista – uma vez que, apesar de conjugar praticas semifeudais, 

o latifúndio tinha na sua engrenagem uma economia capitalista. Em resumo, Trías afirma 

assim: “os fatores principais da constelação dos latifúndios devem ser expropriados das 

classes dominantes e passar para o controle do Estado popular. Só assim se poderá dispor 

do excedente potencial e planificá-lo em benefício do desenvolvimento.”212  

Ainda que essa primeira fase da revolução colonial não fosse socialista, visto que 

diversos setores permaneceriam em mãos privadas, Trias argumenta que, nela, todos 

estivessem submetidos a uma estrutura subordinante e socializante, a qual, no seu 

conjunto, levasse à libertação, à construção da nação e à reconquista da pátria, etapa 

preparatória fundamental para o socialismo. 

 

2 NACIONALISMO REVOLUCIONÁRIO 

Seguindo o ponto de partida do nacionalismo, Schilling o classifica em dois tipos, o das 

potências, agressivo e reacionário, utilizado para a disputa dos mercados mundiais, e o 

dos povos periféricos, progressista e defensivo, instrumento de libertação nacional e 
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forma primária de justiça social. Suas bases teóricas mais clássicas são de Lenin, que foi, 

entre os marxistas europeus, o pioneiro a pensar a questão nacional nos países coloniais 

e semicoloniais como legítima e fundamental na luta contra o imperialismo, ainda que 

pensasse os Estados Nacionais e o próprio nacionalismo como recursos de reprodução do 

capitalismo. A questão nacional dos países coloniais, diferentemente do que sucedeu aos 

países ricos, foi debatida já num momento de capitalismo imperialista, razão pela qual 

adquiriu função econômica defensiva, ainda que burguesa. Para se manterem como 

potências, as nações imperialistas impediam o desenvolvimento industrial dos países 

pobres de modo a tê-los como mercado. Por consequência, a burguesia desses países 

permaneceu fraca e o operariado, desorganizado e incipiente. 

Schilling seguia as ideias de Lênin, mas discordava dele na atribuição 

necessariamente burguesa que fazia aos movimentos de libertação nacional. As razões 

para essas discordâncias já foram debatidas ao longo do capítulo, mas devem ser 

relembradas: i) a revolução industrial e a consolidação do empresariado no Brasil 

nasceram conduzidos não pela burguesia, mas por outras classes, no estado paternalista 

de 1930; e 2) beneficiada por esse estado paternalista e nacionalista, a burguesia manteve 

posição anti-imperialista e nacionalista por oportunismo e não por posição ideológica 

efetiva. O fim do Estado Novo teria marcado sua associação definitiva ao imperialismo e 

o abandono do nacionalismo. 

A referência teórica mais forte de Schilling no tema do nacionalismo é o uruguaio 

Vívian Trías, um encontro que foi sumariamente apresentado no capítulo anterior. 

Veremos como Trías também se baseia nas ideias de Lênin, mas apresenta sobre ele 

leitura bastante peculiar. Como o russo, Trías entendia o nacionalismo periférico como 

uma arma de libertação nacional, e de superação da miséria e do próprio 

subdesenvolvimento. Schilling cita textualmente a definição do uruguaio sobre o 

nacionalismo periférico em Como se coloca a direita no poder: 

Este nacionalismo da periferia colonial exibe características peculiares. Em 
primeiro lugar, é um requerimento inadiável de justiça social. O melhoramento 
do nível das massas é um dos objetivos fundamentais do novo nacionalismo. 
É quem sem a libertação nacional não se pode superar o subdesenvolvimento, 
não se pode resolver o problema da miséria popular. É um nacionalismo de 
massas, não um nacionalismo burguês... (grifo nosso)213  
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Por Trías ser sua referência mais forte no tema, vejamos como a teorização do 

nacionalismo aparece em Socialismo Nacional, obra em que o uruguaio lança as bases de 

um socialismo nacional e periférico.  

O primeiro ponto que chama atenção é o fato de Trías admitir historicidade ao 

nacionalismo, assim como fizera Lênin, no início do século XX, porém, diferentemente 

dele, o uruguaio descontinuava a sua função burguesa no tempo. Nascido no século XIX 

como ideologia de cunho burguês, no contexto de luta contra o feudalismo e de construção 

do Estado Nacional, o nacionalismo, nesse momento, alicerçou ideologicamente a 

ascensão do capitalismo. 

Mas a nação e o nacionalismo não permanecem imutáveis através da evolução 
histórica. Não são coágulos políticos e ideológicos. Estão sujeitos, ao 
contrário, a leis da dialética e, ainda que suas formas permaneçam, mantêm 
uma continuidade indubitável, seu conteúdo se transforma qualitativamente 
nos avatares da luta de classes.214  

 

Mas fazendo a análise histórica do nacionalismo, Trías decompõe o fenômeno em etapas 

e em funções ideológicas distintas no tempo, o mesmo fazendo para a nação e o Estado. 

A nação e o nacionalismo nasceram como superestruturas da primeira Revolução 

Industrial, tendo como caráter histórico a luta contra o feudalismo215, mas, na dinâmica 

do tempo, assim que o capitalismo e as burguesias passaram à fase imperialista, também 

o nacionalismo passou a ser outro, um nacionalismo “chauvinista, agressivo e 

conquistador”, garantidor de impérios. Para este nacionalismo, argumenta Trías, não se 

tratava mais de organizar a nação, mas de avançar sobre soberanias alheias tendo em vista 

atenuar as contradições “de classe na entranha da sociedade metropolitana”. Trata-se de 

um nacionalismo “belicoso”, usado para destruir a independência dos demais países.216   

Esse nacionalismo, ao contrário do da fase de formação do capitalismo, já não é 

progressista, pois não mais atua como ferramenta ideológica de superação do Estado 

feudal pelo Estado Nacional. Sua função é, pelo contrário, reacionária, afirma ele, pois 

“organiza a sobrevivência do feudalismo nas sociedades coloniais” e impede nelas o 

desenvolvimento industrial, impossibilitando a criação de um Estado Nacional próprio. 

Pela necessidade do próprio sistema capitalista, do qual é ideologia, nesta etapa, o 

nacionalismo seria retardatário e conservador, tendo como função “frear o avanço da 

história”. Vê-se nesse argumento que a ideia de um arcaísmo feudal nos países pobres e 
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periféricos ainda marca as formulações de Trìas, contrariando as interpretações que já 

consagravam a existência de um capitalismo de feitio subdesenvolvido nos países da 

periferia mundial.217  

Essa permanência aparece vacilante nas formulações de Schilling. Há momentos 

em que ele argumenta pela sobrevivência do feudalismo, mas há outros em que reconhece 

o pacto de complementação antagônica entre latifúndio e a indústria no capitalismo 

dependente, recuperando tanto as ideias de Caio Prado Júnior como as de Vívian Trías, 

que desenvolve o conceito de constelação do latifúndio. Uma consequência evidente 

dessa dubiedade está no seu entendimento sobre a revolução de 1930 e na negação de 

uma burguesia industrial consolidada antes da década de 1930. Para ele, como visto na 

primeira parte deste capítulo, conduzido por oligarquias dissidentes e pelo latifundiário, 

Vargas, num pacto policlassista com classes médias e trabalhadores urbanos, conduziu o 

movimento revolucionário para tornar possível a revolução industrial brasileira e a 

própria formação da burguesia no país.   

A réplica ao nacionalismo imperialista, repressivo, conservador e violento, seria 

o nacionalismo revolucionário das colônias e das semicolônias. A impossibilidade de as 

burguesias exercerem o papel revolucionário de promover, nesses países, uma revolução 

industrial nos marcos do capitalismo clássico (revolução democrático-burguesa) 218, não 

esvaziaria, no entanto, a validade histórica dos Estados Nacionais (formados, 

originalmente, como supestrutura do capitalismo). Para o uruguaio, esses ainda seriam a 

arquitetura político-jurídica que melhor serviriam ao crescimento industrial, desde que 

fosse conquistado e direcionado para a organização da própria nação, livre e soberana. 

Sendo a burguesia das colônias e das semicolônias incapaz de obter um ou outro – a 

industrialização ou a nação soberana –, somente a classe operária, como vanguarda de um 

amplo movimento de massas, estaria em condição de guiá-los. Logicamente, conduzida 

por um arranjo político popular, a nação deixaria de ter cunho burguês para ostentar 

conteúdo e significação popular.  

Para Trías, além do mais, haveria Estados escravista, feudal, capitalista e o 

operário. Com essa palheta de possibilidades, o uruguaio argumentava que a conquista e 

a esfera institucional do Estado pareciam fundamentais no caminho revolucionário dos 

                                                           
217 Idem, ibidem. O primeiro a pensar no subdesenvolvimento latino-americano como parte integrante do 
mesmo processo capitalista que enriquecia os países ricos foi André Gunder Frank no livro Capitalismo y 
subdesarollo em América Latina, de 1965. 
218 Posto que o imperialismo só sobrevive do subdesenvolvimento que impõe aos países atrasados. 
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países dependentes, tanto na revolução colonial como na etapa socialista. O “Estado seria 

instrumento a serviço dos interesses e das necessidades das classes que o controlam, 

apresentando, portanto, ininterrupta mudança dialética no [seu] conteúdo.”219 Esse 

mesmo caráter instrumental do Estado ele atribui à nação – nação burguesa, capitalista, 

popular e até proletária e socialista: “a nação é, em nossa época, a superestrutura da 

Segunda Revolução Industrial e esta não é uma tarefa burguesa, uma realização 

capitalista, mas sim popular e proletária.”220,221  

Para Trías, a nação ou a pátria, na lógica dos países dependentes, não se 

conquistaria sem “quebrar os fatores do subdesenvolvimento”, citando, entre outras 

medidas, a constituição do mercado interno e a nacionalização do excedente econômico. 

Nesse ponto, Trías se assume claramente seguidor das diretrizes cubanas da revolução, 

ela também feita a partir de uma primeira fase de revolução colonial (constituída para 

eliminar a dominação imperialista e conquistar a pátria popular), e outra de construção 

do socialismo. Sem escapar das visões etapistas da revolução, mas vendo o caminho dos 

países coloniais num rumo próprio em relação às potências europeias, Trías entende essa 

primeira fase de Revolução Nacional [revolução colonial] como condição prévia, 

preparatória à revolução socialista.222 Não se pode separar a independência política da 

independência econômica, “são a mesma coisa”, sintetiza. A nação, nesse sentido, repleta 

de conteúdo ideológico, seria a expressão política do desenvolvimento econômico, 

pondera.  

O nacionalismo revolucionário deveria ser movimento de massas (incluindo-se, 

portanto, classe operária e campesinos) e organizado para o desenvolvimento econômico 

e a justiça social, sendo, no plano político, a base da nação. Além disso, por ser anti-

imperialista, o nacionalismo revolucionário seria necessariamente anticapitalista. 

 Inspirado na ideia de Pátria Grande, era também unificador, não só porque o 

Estado Nacional abrangesse espaços econômicos amplos, mas porque devesse congraçar 

toda a América Latina. Como uma força continental, o nacionalismo “não somente 

consiste na expulsão do imperialismo, mas na [composição da] unidade continental, 
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superando a balcanização imposta de fora e retomando as raízes americanas de José 

Artigas e Simón Bolívar.”223 

Na sua valorização do nacionalismo e da nação, Trías acaba por se posicionar 

contra duas verdades marxistas, por ele consideradas descontextualizadas da realidade 

dos países dependentes: a de que os operários não teriam pátria e que, portanto, deveriam 

atuar por uma revolução socialista desatrelada da questão nacional; e a de que o 

nacionalismo mascararia a luta de classes. Sobre o tema, afirma “o nacionalismo não 

encobre a luta de classes, e sim, ao contrário, a expressa nitidamente, a clarifica.”224  

O nacionalismo foi tema controverso e espinhoso entre as esquerdas, 

particularmente para as de corte marxista. Em artigo recente, Lúcio Flávio Almeida 

recupera posições de Lenin sobre o tema – referência teórica tanto para Trías como para 

Schilling – e propõe nova posição dos marxistas em relação ao nacionalismo e às questões 

nacionais.225  

Segundo Almeida, é o estudo da ideologia nacional que possibilita a 

inteligibilidade teórica do nacionalismo. E a ideologia nacional pressupõe e se assenta na 

existência de um igualitarismo que apresenta os membros da comunidade nacional como 

indivíduos-sujeitos de uma comunidade cuja soberania se expressa no Estado-nação. Para 

Almeida, em acordo com Poulantzas, este igualitarismo não tem outra função que de 

reprodução da dominação capitalista de classe. Isto é, para ele, a partir do momento em 

que conquistam o aparelho estatal, as lutas nacionais tendem a instaurar uma dominação 

de classe burguesa, ainda que sob forte presença do Estado na economia – o que muitas 

vezes é erroneamente atribuído como socialismo.  

Almeida recupera a abordagem de Lênin sobre o nacionalismo das potências e o 

nacionalismo das nações oprimidas para entender como essas noções relatam a 

dificuldade que o marxismo teve de entender a questão nacional dos países coloniais e 

semicoloniais, mas sobretudo dependentes. Almeida propõe possíveis diálogos entre o 

marxismo e o nacionalismo, aproximando-se, ironicamente, de uma posição já sinalizada 

pelo próprio Lênin.  

Almeida relata que as formulações de Lenin sobre o direito à autodeterminação 

nacional levavam em conta prioritariamente nacionalidades sem Estado “próprio”, já que, 
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no contexto em que escrevia, havia poucos Estados-Nações. Assim, sua escrita tinha 

sentido de estender o igualitarismo burguês ao campo das relações interestatais.   

As teses que diferenciam os nacionalismos da nação oprimida do da nação 

opressora bem como as que tematizam o apoio aos movimentos burgueses de libertação 

nacional dos países coloniais são debatidas na época da Segunda Internacional, época em 

que aparecem as três terminologias para os países pobres, colônias, semicolônias e países 

dependentes. Nesse contexto surge pela primeira vez a particularidade das formações 

sociais estatais nacionais dependentes.226 Apesar disso, foi só no contexto do VI 

Congresso da I. C que Lênin se dedicou com algum afinco à América Latina, mesmo 

assim é consagrado que a estratégia leniniana  deu bem maior atenção às formações 

sociais coloniais e semicoloniais que às dependentes – formações que, embora estatais, 

ocupavam posição subordinada no universo das relações internacionais – caso dos países 

latino-americanos.  

A explicação para essa “negligência” estaria no fato de que Lenin considerasse 

que, uma vez constituído o Estado, estariam esgotadas as tarefas nacionais, o que significa 

dizer que o nacionalismo enquadrado pela formação estatal (burguesa) tenderia a ser 

menos antissistêmico do que o nacionalismo das formações sociais pré-capitalistas. 

Apesar dessa descrença, o mérito de Lenin, segundo Almeida, foi articular tarefas 

democrático-burguesas às socialistas, imprimindo às lutas nacionais um rumo anti-

imperialista e, portanto, contrário ao capitalismo do século XX. Lênin escrevia movido 

pela expectativa de uma revolução socialista internacional, a qual, uma vez desencadeada, 

combateria juntamente com o imperialismo o sistema de Estados Nacionais. 

Todavia, ao contrário do que o russo pensava, o sistema imperialista constituiu-se 

pela crescente substituição do colonialismo por formações estatais nacionais dependentes, 

um reordenamento do capitalismo que obrigatoriamente redefiniu o teor das questões 

nacionais, até mesmo nos países centrais. Nos países periféricos, tema que mais interessa 

aqui, as questões nacionais foram reformuladas, segundo Flávio Almeida, pela 

articulação, no interior de cada formação social, do capital imperialista com o Estado.  

No imperialismo pós-colonial, particularmente nos países dependentes, Almeida 

observa que a questão nacional vem se desvinculando da etnicidade para se definir pela 

posição subordinada desses países na divisão internacional do trabalho. Segundo essa 

                                                           
226 Jorge Abelardo Ramos relata de maneira magistral esse mesmo processo em História da nação 

latino-americana. Florianópolis: Insular, 2011. 
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lógica, a má inserção no sistema imperialista explicaria a impossibilidade desses Estados 

de implementar políticas indispensáveis à soberania nacional. Para Flávio Almeida, trata-

se, no caso das formações sociais capitalistas dependentes, de questões nacionais 

“fracas”, porque regidas pelo objetivo de reproduzir a estrutura jurídico-política adequada 

à reprodução do capitalismo (alicerçada na ideia de todos como membros da uma 

comunidade nacional). Me parece ser o caso do brizolismo. 

No caso do nacionalismo de corte étnico, estariam as nacionalidades e os 

movimentos sociais antissistêmicos do México, do Equador e da Bolívia, por exemplo. 

No extremo, esses movimentos se reivindicam como nações e questionam o ordenamento 

estatal-nacional criado pelos movimentos de independência criollo. Comparados aos 

nacionalismos da Europa, Almeida reconhece o caráter progressista e mesmo civilizatório 

desses movimentos latino-americanos, especialmente quando inevitavelmente se chocam 

com dois gargalos do sistema capitalista: a estrutura de um Estado burguês excludente e 

as políticas neodesenvolvimentistas prejudiciais aos interesses indígenas.  

Ainda que burgueses, Almeida reconhece aqueles nacionalismos que denunciam 

as grandes potências como desestabizadoras de governos e Estados dependentes cujos 

interesses vão na contramão do dos países centrais. Para escapar do rearranjo sistêmico 

do capitalismo, cumpre reivindicar outro tipo de nacionalismo e de questão nacional, 

milita Almeida. Primeiro, diz ele, é preciso superar a histórica indistinção entre povos 

coloniais e semicoloniais, por um lado, e dependentes, por outro. Segundo, sugere 

reavaliar o que teria sido um erro histórico (e talvez acadêmico): o movimento operário 

revolucionário deveria ter reconhecido, no período pré-estatal, a reivindicação por uma 

comunidade nacional (mesmo baseada numa igualdade jurídica policlassista e, portanto, 

burguesa) como legítima – “Todas as vezes em que este princípio foi “pragmaticamente” 

abandonado, o internacionalismo e, com ele, o socialismo, foram seriamente atingidos”, 

afirma. Terceiro, já no contexto de dominação burguesa, defende o aproveitamento do 

que é possível da articulação entre as lutas operárias e populares:  

[essas lutas] nem sempre se realizam e, quando isto ocorre, assumem diferentes 
concretudes, que, obviamente, não são indiferentes à correlação de forças 
político-ideológica entre as classes sociais. Inclusive, sob variadas refrações, 
no plano internacional. 
Repõe-se, para os marxistas, neste turbulento início de século, a necessidade 
teórico-política de articular os dois eixos: o do nacionalitarismo e o da 
transformação social. 

 

Do próprio Lênin, ele cita: “a participação do proletariado nas lutas políticas nacionais só 

pode adquirir peso se o proletariado e necessariamente o partido revolucionário se fazem 
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intérpretes das reivindicações das classes não proletárias que constituem a maioria da 

nação”.  

Algum aspecto disso está presente em Trías quando ele argumenta: “a rigor, o 

nacionalismo revolucionário e o internacionalismo proletário não só se contrapõem mas 

também se complementam, integram no mesmo termo a contradição fundamental do 

nosso tempo”.227 Retomando a centralidade da luta anti-imperialista no cenário do 

capitalismo imperialista (segundo Mao-Tsé Tung, a contradição principal de nosso 

tempo), Trías situa a luta pela pátria como condição prévia para o socialismo: “o 

nacionalismo revolucionário conduz ao socialismo e só o triunfo deste assegura as bases 

objetivas para a existência de um verdadeiro internacionalismo proletário”; “o 

internacionalismo proletário passa pelo nacionalismo revolucionário, mas desde que este 

contribua vigorosamente para a vitória do socialismo em escala mundial, e só através 

dessa vitória se poderá praticar um autêntico e efetivo internacionalismo proletário.”228  

A conscientização sobre a importância do nacionalismo, nessa perspectiva de 

Trías, deve promover o reencontro do povo com suas raízes históricas, posto que, nas 

palavras dele, não há ação sem interpretação histórica.229 O nacionalismo revolucionário 

seria, portanto, um reencontro do povo com sua própria história, entendida como oposta 

à história oligárquica, edificada na negação das autênticas tradições populares. Como 

exemplo dessas interpretações mistificadoras cita as sucessivas tentativas de apagar a 

centralidade histórica da experiência varguista, justamente por seu enraizamento no 

imaginário popular. Assim como o povo brasileiro segue venerando Getulio Vargas, é 

inegável o esforço sistemático, longevo e acadêmico de acabar coma Era Vargas naquilo 

que ela representa para os trabalhadores, argumentava ele.  

 

3 SUBIMPERIALISMO 

O conceito de subimperialismo estrutura O expansionismo brasileiro, livro de 1981, no 

qual Schilling reúne uma série de denúncias acerca da política externa brasileira. Quando 

Marini cunhou a noção subimperialismo, atribuiu-lhe dimensões econômicas e 

geopolítico-militares, aplicando ambas ao caso do Brasil do pós-1964. Um dos principais 

denunciadores do subimperialismo brasileiro, Schilling escolheu privilegiar a dimensão 

geopolítica do termo, aproximando-se nisso novamente de Vívian Trías, que também 

                                                           
227 TRÍAS, Vivian. Por um socialismo nacional... op cit. p. 116. 
228 TRÍAS, Vivian. Por um socialismo nacional... op cit. p. 117. 
229 Idem, p. 120. 
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elegeu a categoria de Marini para analisar as estratégias do imperialismo na América 

Latina. Apesar de divulgadores importantes do conceito, muitos os acusam de fazer um 

uso equivocado da teoria do subimperialismo por prescindir da economia e do corte de 

classe em suas análises. Mathias Seibel Luce, estudiosos do tema, reforça essa crítica, 

apesar de reconhecer que o próprio Marini deixou lacunas no conceito que abrem brecha 

para essas “interpretações equivocadas”. Seibel, aliás, argumenta que a sobrepujança do 

geopolítico em Trías e Schilling aparece inclusive quando ambos muitas vezes escolhem 

usar a expressão satélite privilegiado como sinônima da categoria de subimperialismo.   

De todo modo, a tarefa de divulgar um conceito ou teoria é sempre um exercício 

criativo, sendo bastante esperados esses vieses de análise. Mais ainda porque Schilling 

escrevia quando Ruy Mauro Marini ainda formulava sua teoria, o que naturalmente impôs 

a ele desafios maiores que aos estudiosos recentes do tema, os quais se debruçam sobre 

uma obra de Marini a posteriori.230 É preciso reconhecer, no entanto, que essa leitura 

geopolítica do conceito e da teoria do subimperialismo encontra coerência com o lugar 

que tanto Trías como Schillling situavam a luta de classe na dinâmica do imperialismo. 

Recorde-se que, numa leitura maoísta de mundo – no caso de Schilling, isso parece mais 

uma marca brizolista do que teórica – ambos entendiam a relação metrópole-país 

dependente como a maior contradição de uma época, deslocando a luta de classe como 

forma de expressão dela. Schilling chega a afirmar que a análise de classe sem levar em 

conta a espoliação estrangeira resulta ineficiente em países de passado colonial, dado o 

peso dessa relação exploratória na nossa formação. Nossas classes se formaram num 

processo histórico de exploração colonial e imperialista, daí não poderem ser entendidas 

da mesma forma que as europeias. O argumento se apresenta repetidamente dessa maneira 

em toda as suas obras. 

Também no brizolismo essa primazia das relações internacionais em relação à 

classe é evidente, sendo a denúncia da espoliação estrangeira sobre o Brasil, as chamadas 

bombas de sucção ou sanguessugas, a marca de sua coerência ideológica. É como se a 

classe se revelasse mais nitidamente, no país subdesenvolvido, na divisão internacional 

do trabalho que na luta local entre capital e trabalho. Nascido das práticas políticas do 

governo Brizola, o brizolismo se estrutura no tema do nacionalismo anti-imperialista, de 

                                                           
230 Mesmo hoje, o subimperialismo é conceito que desperta grande debate. Não só porque Marini o 
formulou recortadamente em várias obras, mas também porque muitos o consideram um fenômeno 
histórico datado e não uma categoria de análise. Enquanto Mathias Seibel argumenta por uma teoria do 
subimperialismo, advogando a dupla função do termo (histórica e analítica), Virgínia Fontes o situa no 
tempo como um fenômeno datado e questiona, inclusive, a validade de uma teoria da dependência.  
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modo que, levando isso consigo, Schilling encontrou nessa leitura geopolítica do 

subimperialismo de Trías algum refúgio e familiaridade com sua origem política e 

ideológica. Enquanto Trías reivindicava o socialismo nacional, Schilling militava e 

defendia o nacionalismo revolucionário, de modo que talvez haja até uma exasperação 

ainda mais evidente desse viés geopolítico no brasileiro que no uruguaio. Afinal, o 

nacionalismo abre a expectativa revolucionária em Schilling e na sua concepção de 

história, enquanto em Trías o socialismo é que deve ter bases nacionalistas. Se Cuba 

inaugurou um horizonte revolucionário socialista em Schilling, em Trías e em boa parte 

das esquerdas marxistas, demonstrou a importância de uma etapa nacional para a 

revolução. De todo modo, o subimperialismo marca o encontro de Schilling com a Pátria 

Grande porque é no uso do conceito e com sua perspectiva que ele situa o Brasil no 

continente, mesmo que de maneira a criticar a relação dos brasileiros com os povos 

irmãos. O conceito de subimperialismo despertou a sensibilidade dos brasileiros para a 

latino-americanidade. Denunciando a atuação conjunta de Brasil e EUA na exploração 

imperialista que ambos executavam na América Latina e em outros continentes, Schilling 

tece laços de solidariedade aos povos irmãos, revelando-se ele também um latino-

americano.  

A seguinte passagem fundamenta o argumento: 

Quando, com bastante atraso, chegou a ser conhecido no Uruguai um editorial 
de O Estado de S. Paulo [sobre a intenção de invadir o Uruguai], amigos 
uruguaios e argentinos entenderam que a réplica deveria partir de um 
brasileiro. Evitar-se-ia, assim, que a natural reação dos povos irmãos afetasse 
o Brasil em conjunto; que o ódio gerado pelos planos e ações dos militares de 
direita fosse dirigido contra o povo brasileiro. Ter-se-ia de aclarar que o povo 
brasileiro não é inimigo; é igualmente vítima (como os bolivianos e, 
igualmente, outros povos irmãos do amanhã) do fanatismo e da brutalidade dos 
ultras brasileiros. 
Absolutamente conscientes das consequências (amigos que chegam do Brasil 
nos advertem sobre as possíveis represálias a cargo dos serviços de inteligência 
III Exército a que estaríamos expostos; os militares de direita nos consideram 
traidores e estaríamos condenados à morte etc), não hesitamos sequer um 
momento em assumir a responsabilidade das denúncias. Há que ser 
consequente com trinta anos de militância anti-imperialista. Não iríamos 
mudar de ideia sobre o imperialismo justo agora, quando – infelizmente – 
nosso país, pela mão de governantes fanatizados a serviço do capitalismo 
mundial tenta atuar também de forma imperialista. 
Isso não significa que não nos sintamos cada vez mais brasileiros, mais 
identificados com o nosso povo (depois de nove anos de exílio, continuamos 
sonhando e pensando em português). É bem verdade que nos sentimos 
igualmente cidadãos da Pátria Grande. Enfim, uma “dupla nacionalidade” 
que, seguramente, em poucos anos – depois da libertação da América Latina – 
estará vigente para todos nós, latino-americanos.231 
   

                                                           
231 Schilling, Paulo. O expansionismo brasileiro... op cit., p. 12.  
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O conceito de subimperialismo inaugura uma faceta desconhecida de Schilling. A partir 

dele, o militante torna-se um analista das relações internacionais, uma marca que ele leva 

consigo ao chegar ao PT, no qual passa a analisar temas convenientes a esse recorte, seja 

o Mercosul, seja a dívida externa. Persiste, desde sua fase brizolista, passando pelo 

nacionalismo revolucionário até o PT, essa mesma coerência ideológica que foi a marca 

do brizolismo como um todo e que aqui já foi exaustivamente repetida: o peso da 

espoliação estrangeira, das perdas internacionais, na nossa formação histórica. Mas agora, 

no exílio, a atuação do Brasil passa a integrar uma relação não tão passiva na lógica do 

imperialismo global, e novamente Schilling volta no tempo para buscar a origem dessa 

cooperação antagônica do Brasil com o imperialismo.  

 

    *      *     * 

A aliança com o capital imperialismo em 1964 foi uma estratégia das nossas frações 

burguesas para salvar o capitalismo brasileiro, que vivia uma grave crise industrial. Os 

elementos dessa crise eram, conforme argumentou Marini: tecnificação do mercado de 

trabalho, desemprego de massas rurais sem especialização, inflação e preços elevados dos 

produtos alimentares provenientes do campo, e, fundamentalmente, falta de capital 

estrangeiro – recurso que mantinha estável a aliança entre latifúndio e burguesia 

industrial.232 

A agudização da luta de classes levou a um vazio de poder que foi ocupado pelo 

grupo militar da Escola Superior de Guerra (ESG). O conceito básico da diplomacia 

brasileira passou a ser a doutrina emanada da ESG, sob responsabilidade de Golbery do 

Couto e Silva. Também chamada Barganha Leal, essa doutrina assumia a influência 

norte-americana como inescapável: o Brasil aceitava conscientemente a missão de se 

associar à política dos EUA tendo como contrapartida o reconhecimento, por parte dos 

americanos, de que o domínio no Atlântico Sul seria brasileiro. Nessa lógica, o governo 

nacional buscou substituir o conceito de fronteiras físicas pelo de fronteiras ideológicas 

(o limite não se restringia mais às fronteiras físicas do Brasil, mas aos desenhos 

ideológicos do mundo ocidental, naquela época cindido entre o modelo capitalista e o 

comunista). Nessa lógica, uma série de ofensivas, fossem econômicas, militares ou de 

                                                           
232 Marini, Ruy Mauro. Dialética da dependência. Uma antologia da obra de Rui Mauro Marini. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 
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infraestrutura, foram tomadas, articulando objetivos geopolíticos e econômicos, de 

reprodução do capitalismo e de contenção ao comunismo.  

Para muitos, tratava-se de um regresso à política de submissão do Brasil aos EUA, 

marca do período político anterior a Jânio Quadros. Para Marini, no entanto, a nova 

diplomacia sinalizava a aceitação consciente da burguesia brasileira de sua integração ao 

imperialismo americano. “Não se trata de aceitar passivamente as decisões norte-

americanas, mas de colaborar ativamente com a expansão imperialista, assumindo nela a 

posição-chave.”233 

Ao associar-se ao imperialismo, reavivando a antiga esperança de reativar a 

expansão econômica por ingressos do capital estrangeiro, essa burguesia aceitava 

intensificar a renovação tecnológica da indústria, aderindo, com isso, aos interesses da 

indústria americana, cujo propósito era instalar aqui um parque industrial que absorvesse 

equipamentos obsoletos dos EUA. O efeito disso, associado à industrialização brasileira, 

foi um grave problema de desemprego, uma vez que, como toda economia 

subdesenvolvida, o Brasil não dispunha de mão de obra qualificada necessária, apesar de 

contar com excedentes de mão de obra grandiosos. Lá, nos EUA, como cá, os limites dos 

respectivos mercados internos se impunham, razão pela qual ambos os países lançavam-

se em expansão pelo continente, mas em posição diferente na mesma lógica imperialista. 

Por sua histórica aliança com o latifúndio (que produzia excedente de mão de obra 

e, com isso, reduzia o salário) e por sua integração ao imperialismo (que renovava a nossa 

industrialização, mas produzia desemprego, pela exportação de tecnologia), a burguesia 

“brasileira” deixou de contar com o crescimento do mercado interno. Restava-lhe de 

imediato garantir reserva de mercado para a sua produção de manufaturados fora do 

Brasil.  

Marini lembra que Jânio e Goulart também buscaram mercado externo na África 

e na América Latina como solução para esse gargalo – afinal, o problema de realização é 

característica das economias dependentes –, mas se tratou, segundo Marini, de medida 

ocasional, tomada enquanto as reformas não desobstruíssem as limitações do mercado 

interno brasileiro. A exportação era, portanto, solução provisória. A guinada ocorreu 

mesmo a partir de Castelo Branco, quando a burguesia tentou compensar os limites do 

mercado interno pela conquista de mercados externos já formados (por exemplo, o 

uruguaio). Assim, constata Marini, a expansão comercial deixava de ser provisória e 

                                                           
233 Idem, p. 67.  
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complementar à política reformista para se tornar a própria alternativa às reformas.234 

Dito de outra maneira, a partir daquele momento, ocorreu a expansão imperialista do 

Brasil na América Latina, o que corresponderia a um subimperialismo brasileiro ou a uma 

extensão indireta do imperialismo americano no continente, dada a aliança estratégica da 

nossa economia aos interesses econômicos dos EUA. 235 

Marini nota que, com Castelo Branco, a economia brasileira se integrou 

aceleradamente à economia americana, e converteu-se em centro de irradiação da 

expansão do imperialismo na América Latina, inclusive com um poderio militar próprio. 

O Brasil colaborava ativamente para a expansão imperialista em troca de um melhor 

posicionamento entre os vizinhos e de garantias econômicas para si, assumindo nesse 

processo posição-chave. Ditado na órbita da cooperação antagônica, estruturado numa 

lógica de submissão, mas também de autonomia, esse posicionamento era efeito do peso 

americano na balança de países como o Brasil e a Argentina (nações em que as burguesias 

locais eram mais fortes). Politicamente, a colaboração foi necessária às classes 

dominantes, diz Marini, para conter a ascensão revolucionária das massas, que tendia a 

se acentuar à medida que avançava a integração imperialista e seus efeitos sociais 

devastadores.  

No aspecto econômico, o subimperialismo dá conta de um momento de 

superprodução dos países centrais e de transferência desse excedente para os países 

vizinhos, uma vez que os próprios mercados das potências não conseguiam absorver toda 

essa produção. Os efeitos dessa transferência para a economia dependente são múltiplos, 

mas principalmente dois: industrialização e agudização dos conflitos sociais (por conta 

do desemprego que ela causa).   

No aspecto internacional do fenômeno, Marini constata um papel protagonista do 

Brasil, que passou a atuar fora das fronteiras com métodos prussianos, principalmente 

orientados para tornar o país uma potência regional e combater o comunismo nas pátrias 

vizinhas. O país atuava nisso conforme e em sintonia com o Pentágono, num contexto 

guiado pela dicotomia ideológica da Guerra Fria: era preciso combater o comunismo e 

manter o país nos marcos da democracia e da civilização cristã. 

                                                           
234 Idem, p. 70. 
235 Esse argumento é endossado por Schilling: Em vez de incorporar ao mercado de consumo a massa 
rural brasileira (como pretendiam os setores nacionalistas populares), tentar-se-ia conseguir clientes 
além-fronteiras”. SCHILLING, Paulo. O expansionismo... op cit, p. 28. 
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Schilling sintetiza as facetas econômicas e políticas do subimperialismo conforme 

o trecho a seguir.  

O que preocupa à burguesia associada brasileira, e aos monopólios 
internacionais instalados no Brasil, é a obtenção de mercados para a colocação 
de bens de consumo duráveis. E parece evidente que a América Latina continua 
sendo o mercado para a indústria ianque localizada em São Paulo. Fracassada 
a tentativa do Mercado Comum Latino-Americano, a diplomacia brasileira 
hoje busca, com base em acordos bilaterais e outras manobras inteligentes, 
expandir as fronteiras econômicas. 
 
A outra causa fundamental do expansionismo brasileiro tem características 
distintas: é essencialmente política e somente de forma indireta, econômica e 
social. As classes dominantes brasileiras, seus associados, os monopólios 
internacionais estabelecidos no Brasil e os militares que os representam no 
poder podem chegar às últimas consequências em sua política expansionista, 
debaixo da bandeira do combate a ideologias estranhas, em defesa dos 
princípios da civilização cristã Ocidental.236   

  

Cláudio Katz237 destaca que foram subimperialistas as economias dependentes 

intermediárias, em vias de industrialização e que mantinham relação singular com o 

imperialismo central – de cooperação, autonomia mas também de submissão.238 No 

campo geopolítico, a ação subimperialista desses países intermediários implicava projetos 

expansionistas, mas desde que em consonância com o fortalecimento imperialista dos 

EUA. Para atuar como subimperialista, os países precisavam de requisitos básicos: coesão 

política da burguesia ao redor do Estado; desenvolvimento industrial e militar; projeção 

geopolítica e condições de influência regional; e consonância com os interesses 

econômicos dos EUA. Ou seja, só eram subimperialistas os países cujo projeto de 

hegemonia regional mantivessem conexão com a estrutura global do imperialismo e com 

o fortalecimento dos EUA. Na prática, argumenta Katz, esses países agiriam por um 

imperialismo coletivo liderado pelos EUA, sendo o fenômeno do subimperialismo um 

recurso do capitalismo para solucionar suas próprias crises.  

Em termos econômicos, as empresas multinacionais lucravam com a extração da 

mais-valia dos trabalhadores de nações vizinhas ao Brasil, utilizando os brasileiros como 

veículos dessa exploração. Ou seja, cientes dos limites que tinham à realização do valor, 

os países capitalistas compensavam esses desequilíbrios ultrapassando suas fronteiras. 

Isso acontecia simultaneamente aos EUA e ao Brasil, com ambos atuando na mesma 

                                                           
236 Schilling, Paulo. O expansionismo brasileiro...., op cit., p. 58. 
237 KATZ, Claudio. A teoria da dependência. Cinquenta anos depois. São Paulo: Expressão Popular, 2020.  
238 A noção de subimperialista ainda é utilizada como chave de entendimento do capitalismo mundial 
por muitos estudiosos, sendo motivo de debate sobre os critérios de adaptação que nela se deva fazer 
para analisar atual fase do capitalismo. O livro de Katz explora essas novas possibilidades. 
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lógica exploratória e expansionista para superar os gargalos de seus respectivos mercados, 

mas em posições diferentes no imperialismo global. O Brasil era o intermediário, o sócio 

menor dessa exploração. No cenário brasileiro, a expansão para os países vizinhos foi a 

saída para salvar o capitalismo nacional, encurralado pela fragilidade de mercado interno 

e pela pressão social aguda. 

Em O expansionismo brasileiro, Schilling denuncia as várias estratégias 

brasileiras desse subimperialismo. O livro é um compêndio das suas colunas e trechos de 

livros dos anos 1970, quando ele denunciava de maneira pioneira as estratégias 

subimperialistas do Brasil em relação à América Latina, principalmente na Bolívia, no 

Uruguai, mas também em relação a Portugal e à África.  

O expansionismo narra como, a partir de Castelo Branco, o Brasil começou a 

protagonizar “o papel de delegado do Departamento do Estado, do pentágono e de Wall 

Street na América do Sul – base preferencial de operação do capitalismo internacional no 

hemisfério”, época em que, não por acaso, o país consolidava-se como potência industrial. 

Poderio militar e econômico se conjugaram na atuação subimperialista do Brasil, fazendo 

nascer inclusive uma indústria bélica. A partir daí, o conceito básico da diplomacia 

brasileira passava a ser a doutrina emanada da ESG sobre a hegemonia brasileira, 

conforme Marini já havia sinalizado, mas também da Escola do Estado Maior das Forças 

Armadas e do Itamarati, conforme desmembra Schilling. Ele elenca uma série dessas 

teorias, além da de satélite privilegiado: a de fronteiras ideológicas (no lugar das 

fronteiras físicas); a da Força Intermaericana de Paz para constituição de um exército 

regional; a do Brasil como gerdame mantenedor da ordem continental; a de um destino 

manifesto para o Brasil ao Sul do Caribe; o da vocação rio-platense do Brasil; a de que as 

fronteiras do país deveriam seguir até os Andes; a ideia de abertura de um porto livre no 

Caribe; a de um controle brasileiro do Atlântico Sul; o da instalação de uma base na 

Antártica; e até a ideia de o Brasil herdar – mediante integração com Portugal – as 

colônias lusas na África etc.  

Como se vê, os planos eram ambiciosos e pareciam delírios de um país aspirante, 

“sonhos de pobre”, escreve Schilling no seu estilo ácido. Entretanto, tornando-se base 

preferencial do imperialismo americano, o Brasil se consolidava como potência industrial 

e convertia essas teorias sobre a hegemonia brasileira em práxis expansionistas a favor 

do imperialismo, comandado pelos EUA. O livro O expansionismo trata da história dessas 

práxis, das que se efetivaram e das que sucumbiram. 
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Nesse contexto, o Brasil passa, então, a atuar na região mais incisivamente: 

interfere no golpe na Bolívia; ameaça invadir o Uruguai na Operação Trinta Horas e 

depois sateliza o país de inúmeras formas; promove manobras na fronteira brasileira; 

concentra tropas no Sul do Brasil; pratica terrorismo ideológico contra os governos 

progressistas do Chile e do Peru; constrói estradas no Sul e as estratégicas 

Transamazônica e Cuiabá-Santarém, a fim de usurpar matéria-prima e riquezas minerais 

de países vizinhos; inaugura a maior base Aérea da América do Sul, em Santa Maria; 

constrói o superporto no Rio Grande; e desenvolve programas de integração em Portugal. 

As inúmeras estratagemas obedeciam à mesma divisão de tarefas expostas anteriormente: 

satelizando o Brasil, os EUA usavam o país para invadir e explorar os países vizinhos, 

terceirizando a mais-valia. Nessa parceria com os EUA, o Brasil salvava o capitalismo 

brasileiro, estrangulado na complementariedade latifúndio-indústria. 

Schilling detalha em documentos, sobretudo em vasta pesquisa em jornais – todos 

considerados por ele intelectuais orgânicos da política subimperialista brasileira –, o papel 

do Brasil como representante do imperialismo americano. A teoria do sócio menor ou 

satélite privilegiado foi produzida nos salões da ESG, sendo, para Schilling, a 

racionalização da práxis bandeirante na política externa brasileira, na medida em que 

formalizava de maneira consciente a conjugação entre interesses brasileiros e 

imperialistas. Lembrando-se que o paralelo entre a relação Brasil-EUA e a dos 

bandeirantes com os portugueses estabelece-se porque, incapazes de ocupar e povoar a 

extensão do Brasil, os portugueses usaram os bandeirantes como intermediários de seus 

interesses, assim como depois os americanos fariam com os brasileiros para expandir seu 

domínio imperialista, numa aliança que beneficiaria a ambos em medidas diferentes. 

Daquela parceria original teria surgido um “fenômeno geopolítico inédito na história”, o 

qual, segundo Schilling, teria persistido como modelo nas relações entre o Brasil o e 

imperialismo da vez. Destaca-se aqui o uso conceitual que Schilling sempre faz da 

história, dos tipos sociais, dos fatos e do próprio tempo para a montagem de um ethos 

exploratório que nos define, agora com a participação ativa dos brasileiros na desgraça 

dos países vizinhos. 

A dualidade entre interesse particular (nacional) e interesse metropolitano 

(imperialismo) foi marca da história brasileira, argumenta Schilling, havendo momentos 

em que prevaleceram os interesses brasileiros, das classes dominantes, e noutros em que 

foram imponentes os do imperialismo - aqui fica evidente a mesma lógica de cooperação, 

autonomia e subserviência identificada por Katz no fenômeno do subimperialismo.  
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Schilling cita duas estratégias americanas para dominar o continente. A primeira 

consistiu em integrar os países em organizações supranacionais; e a segunda, diante do 

fracasso da primeira, foi promover acordos bilaterais e políticas de desnacionalização.  

No primeiro caso, cita a tentativa de organizar as Forças Interamericanas de Paz e o 

Mercado Comum Latino-Americano, assim como a de aumentar o poderio da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) diante de seus Estados-membros. No Brasil, 

especificamente, o complexo industrial norte-americano instalado em São Paulo teria 

obedecido à finalidade de abrir o continente aos interesses americanos.  

Apesar dos esforços, os planos iniciais integracionistas fracassaram por razões que 

Schilling enumera nos tópicos a seguir. 1) O antagonismo entre EUA e URSS era mais 

dinâmico e permeável do que supunham os teóricos da entrega –  a coexistência pacífica 

mostrava na prática que a submissão aos EUA para evitar uma terceira guerra e manter-

se na órbita do cristianismo e da sociedade ocidental revelava-se sem cabimento real. 2) 

Os choques entre as estratégias dos impérios ingleses e americanos na América Latina 

dificultaram o domínio dos EUA aqui –  enquanto a dominação inglesa buscava dividir o 

continente para melhor explorá-lo, a estratégia americana, diametralmente oposta, tentava 

unir e integrar o continente para submetê-lo. 3) Os efeitos da balcanização teriam 

direcionado os nacionalismos dos povos vizinhos uns contra os outros. 4) Houve 

resistência argentina aos planos integracionistas, os quais prejudicavam o 

desenvolvimento industrial do país e o deixavam incapaz de competir com o Brasil.239 

Sobre esse último item, em Imperialismo y geopolitica em America Latina, Vívian 

Trías, – a quem Shilling cita em O Expansionismo –, demonstra como, para Spykman240, 

as estratégias imperialistas na América Latina sempre se concentraram na relação 

imperialismo-Brasil/Argentina para ou dividir ou unir o continente, conforme fosse a 

conveniência do país imperialista em jogo. Os demais países latino-americanos apenas 

funcionavam como peças amortizadoras desse quadrilátero, composto de Brasil, EUA, 

Inglaterra e Argentina. O objetivo prioritário dos países centrais do imperialismo, ao se 

aproximarem de brasileiros e argentinos, muitas vezes empurrando-os uns contra os 

outros, consistia em manter o subdesenvolvimento e frustrar o desenvolvimento 

                                                           
239Schilling, Paulo. O expansionismo brasileiro...., op cit., p. 26 e 27. 
240 Segundo Trías e Schilling, as orientações teóricas do imperialismo americano na América Latina 
nasceram de um dos teóricos geopolíticos mais influentes dos EUA, N. J. Spykman, para quem era 
necessário um grande espaço vital americano no continente, tendo por base uma economia planificada 
e comércio centralizado. Imperialismo y geopolítica em America Latina. Montevideo: [sem editora], 
1967. 
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nacionalista de qualquer região que resistisse à dominação imperialista. 241 Assim caíram 

Perón, Vargas e Jango, alijados do poder por sua resistência aos EUA. Trías analisa a 

estratagema do imperialismo de se associar a um país local para melhor explorar o 

continente por todo o século XX, não se limitando, portanto, ao fenômeno do 

subimperialismo, que se inicia em 1964.  

Schilling lembra com ironia que a integração planificada conduzida pelos 

americanos aqui nada tinha que ver com o ideal da Pátria Grande, sonhada por San Martin, 

Bolívar, Ugarte entre outros. Ele afirmava sobre o Mercado Comum Latino-Americano, 

ao lado da OEA e da FIP, a estratégia americana para explorar o continente: “o que surgia 

do mercado comum não seria a Pátria Grande, mas apenas a ‘Colônia Grande’, a colônia 

integrada”.242  

Os fracassos dos planos ianques de integração política, militar e econômica para 

América Latina conduziram os americanos para uma nova forma de obter a hegemonia 

no continente. Schilling menciona uma complexa infraestrutura integracionista como 

parte da estratégia subimperlialista-imperialista, composta de estradas, ferrovias, portos 

e pontes. Exemplifica com, entre outros, a ferrovia Santos-Arica e o Porto brasileiro em 

San Lorenzo, no Equador, o qual daria acesso brasileiro ao Pacífico, ficando próximo ao 

Panamá. No mesmo intuito de chegar a esse Oceano, cita a rodovia Transamazônica. 

Apesar dessas investidas, a principal preocupação dos teóricos geopolíticos brasileiros 

era mesmo o controle do Atlântico Sul e o controle do Rio da Prata. Rodovias, ferrovias 

e pontes tomavam aquele rumo, principalmente na direção do Uruguai. Sob orientação de 

uma suposta vocação rio-pratense do Brasil, a satelitização uruguaia, por exemplo, se 

materializou numa estratégia de várias frentes: compras de suas terras por particulares 

(mais baratas e melhores que as nossas); aquisição de suas indústrias; e controle 

financeiro do país, pela expansão do Banco do Brasil e por meio da Petrobrás, que 

assenhorava o subsolo uruguaio. 

 Schilling menciona projetos expansionistas brasileiros em todos os quadrantes do 

continente: base na Antártida, controle do gás natural e do petróleo da Bolívia; 

monopolização do Rio Paraná pelo Tratado de Itaipu; extração do petróleo da Colômbia; 

apoio a golpes na Bolívia e no Chile etc. Revela ainda planos de integração além-mar, 

entre Brasil e Portugal, por meio dos quais o regime castrense buscou entrar no Mercado 

                                                           
241 Um momento importante de superação desse usufruto brasileiro e argentino pelo imperialismo teria 
sido o Tratado de Uruguaiana. 
242 Idem, p. 26. 
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Comum Europeu e herdar colônias portuguesas na África, especialmente Guiné Bissau, 

Angola, Moçambique (que significava um salto para o oriente), Cabo Verde e Açores. O 

objetivo do regime era grandioso: transformar o Atlântico Sul em um mar brasileiro.  

A aproximação do Brasil com o regime racista e colonial português significou, 

segundo Schilling, mais que uma ambição econômica, o abandono do país às causas do 

Terceiro Mundo, uma traição à diplomacia brasileira anticolonial e antirracista243, e a total 

ignorância às dívidas históricas do país com o continente africano. A ocupação brasileira 

da África se deu por meio de uma série de projetos financeiros, industriais e mercantis 

dos quais Schilling cita como exemplo: pesquisa de petróleo da Petrobrás, supermercado 

em Portugal, compra de bancos portugueses, tentativa de fazer de Luanda um porto livre 

do Brasil etc. 

A fim de diminuir as resistências das burguesias nacionais ao domínio americano 

e ao mesmo tempo disfarçá-lo, os EUA elegeram um satélite privilegiado, um testa de 

ferro que, dentro do Mercado Comum Latino-Americano, representasse os interesses 

estadounidenses. Nesse esforço, estabeleceu-se uma base territorial para os monopólios 

internacionais:  

repetia-se em âmbito regional a experiência protagonizada por São Paulo – a 
grande base territorial do capital estrangeiro no Brasil. A situação privilegiada 
que o estado bandeirante ocupa hoje dentro do contexto brasileiro (uma grande 
parte da mais-valia gerada no resto do país aflui em São Paulo, assegurando 
aos paulistas – inclusive os trabalhadores – um nível de vida muito superior ao 
nacional) é uma amostra do que seria a posição que ocuparia o Brasil dentro 
de uma América Latina, ou ao menos, uma América do Sul integrada segundo 
os planos ianques-brasileiros.244  
 

As razões para eleger o Brasil como satélite privilegiado e não a Argentina, uma opinião 

também presente em Trías seriam cinco: posição equidistante do Brasil em relação à 

África, à Europa e aos EUA; nossas vantagens naturais, econômicas e sociais, de matéria-

prima e siderúrgica; nosso enorme potencial hidrelétrico, proletariado menos politizado, 

enorme exército de reserva e massa camponesa semiocupada. A vantagem política do 

Brasil sobre a Argentina estaria, além do mais, no regime militar repressor às liberdades 

políticas e às lutas sociais.  

Tendo como referência as análises de Fred J Cook, em O estado militarista, 

Schilling denunciava a associação entre a burguesia industrial e os militares desde o 

governo Goulart e suas reformas de base, uma aliança que se intensificou no pós-golpe 

                                                           
243 Desde Jânio Quadros o Brasil tinha estabelecido com os países independentes da África uma política 
de solidariedade e aliança. 
244 Schilling, Paulo. O expansionismo brasileiro...., op cit., p. 28. 
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no duplo objetivo do subimperialismo, de combater o comunismo e obter novos 

mercados.245 Seguia nisso a tese de Marini de que o expansionismo brasileiro fora uma 

mudança na estratégia brasileira de resolver o velho problema de um mercado interno 

reduzido. 

A partir de 1968, acontece o milagre econômico, calcado principalmente no setor 

de bens de consumo duráveis (automóveis e eletrodomésticos) para a classe média. A 

experiência desenvolvimentista do milagre econômico se revestia de grande importância 

para o mundo capitalista, pois o modelo brasileiro de capitalismo industrial, o 

neocapitalismo do Brasil, escrevia Schilling, serviria como exemplo para os países 

subdesenvolvidos. A função brasileira no continente também tinha essa faceta política: 

“fazer reviver a hipótese de que o liberalismo econômico tiraria os países do Terceiro 

Mundo da miséria”. Dá-se então uma ofensiva dos monopólios na economia brasileira, 

algo que é tratado por Schilling e Trías em minúcia, nos mais variados setores – 

mineração, siderurgia, bancos, construção civil, presença religiosa na Amazônia, 

oligopolização empresarial. As fontes consultadas são fartas, indo de periódicos nacionais 

e internacionais a documentos oficiais. Expansionismo brasileiro é, nesse aspecto, um 

primor, ao revelar o rigor metodológico e jornalístico de Schilling. Tudo sinalizava a 

internacionalização econômica do Brasil. Indício disso seria o volume de crédito externo 

oferecido aos brasileiros, que em poucos anos passou de 8,7% a 24%, deixando o Brasil 

em primeiro lugar da América Latina nesse quesito. O país saltou do quinto ao primeiro 

lugar em créditos externos recebidos.  

Na síntese, a complementariedade antagônica – expressão usada por Marini –, 

entre Brasil e EUA consistia numa divisão de tarefas: o imperialismo americano tornava-

se hegemônico no continente por intermediação brasileira – através da Petrobrás, do 

Banco do Brasil, da invasão de terras, das grandes estradas, da exploração mineral etc. 

Por outro lado, ao associar-se aos militares num modelo de industrialização antinacional 

para o Brasil, os monopólios estrangeiros tornavam-se onipotentes no nosso país.246 

                                                           
245 Idem. 
246 “O controle ianque das estruturas brasileiras – e muito especialmente da siderurgia – permite pensar 
em uma expansão exterior do capitalismo brasileiro no mercado latino-americano e [é] aproveitando 
recursos naturais de seus vizinhos (gás e ferro bolivianos, potencial hidrelétrico paraguaio etc.) que, a 
rigor, cobrirá os monopólios de Wall Street. Isso significa uma espécie de divisão do trabalho em escala 
continental, em que o Brasil será o empório industrial, particularmente no campo da indústria pesada. 
Quer dizer, um subimperialismo intimamente conectado aos supremos interesses dos Estados Unidos”. 
TRÍAS, Vívian. Imperialismo y geopolítica em America Latina. El Sol: Montevidéu, 1967.  
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Apesar das taxas oficiais de crescimento, Schilling denunciava as bases elitistas e 

entreguistas do Milagre Econômico247, guiadas pela receita do FMI, e questionava a 

própria realidade delas.248 Aliás, algumas das características que Marini entende como 

típicas do capitalismo dependente, Schilling atribui ao Milagre ou à receita do FMI: 

consumo direcionado para elites, desnacionalização da economia, crescimento da dívida 

externa249 e brutal exploração de mão de obra. Mas num ponto o acordo é total: a limitação 

do mercado interno brasileiro, tanto para Marini como para Schilling, foi o motivo 

econômico indutor do subimperialismo brasileiro. 

Para o brizolista, a realidade brasileira condicionou esse enfoque social elitista do 

Milagre. Metade da população brasileira vivia no campo, inexistindo politicamente; outro 

enorme contingente dela era constituído de subproletariado e classe trabalhadora, que, 

lutando exclusivamente pela sobrevivência diária, semianalfabeta, não apresentava 

qualquer consciência de classe ou condição de organização sindical. Nesse contexto de 

impossibilidades, as classes médias tornaram-se fundamentais ao governo, sendo 

incorporadas à sociedade de consumo em troca de apoio político aos seus projetos. O 

consumo delas garantia estabilidade política para a ditadura castrense. Se, no Brasil, a 

classe média foi a solução para o alicerce do regime, ao lado de toda a sua máquina 

repressiva, na Argentina e no Uruguai, lembra ele, a pauperização dessas mesmas classes 

foi dos principais fatores para a crise política e social das ditaduras militares de lá. 

Medidas efetivas foram desenvolvidas para angariar o apoio dos segmentos 

médios, e Schilling cita especialmente o seguro-desemprego para financiar apartamentos 

de BNH e os empréstimos da Caixa Econômica. Na contramão disso, se os produtos de 

                                                           
Argentina deverá conformar-se com sua condição agropecuária e postergar seus anseios de possuir uma 
pujante indústria siderúrgica [Trías fala de manobras do Brasil e dos EUA contra a Argentina, e de uma 
divisão de tarefas, com o Brasil industrial e a Argentina agopecuária].   
247 Diferentemente de Marini, no entanto, Schilling não reconheceu que as causas mais profundas para o 
elitismo do Milagre estava na própria economia de capitalismo dependente do Brasil. Segundo Marini, a 
industrialização feita a partir dos equipamentos obsoletos americanos lançava produtos suntuosos que 
exigia uma mão de obra especializada inexistente no Brasil (o que aumentava o desemprego e a renda da 
população). Fora isso, com essa massa de desempregados, o país via seu mercado interno cada vez mais 
restrito, incapaz até de consumir produtos alimentares básicos (o latifúndio encarecia o cultivo). A solução 
para esse impasse foi o avanço sobre mercados externos, numa política subimperialista, mas também a 
criação de uma indústria armamentista brasileira (cujo comprador era o próprio Estado). Essa indústria 
bélica deixa evidente a aliança entre os industriais e os militares. Sobre o mercado suntuoso como marca 
da economia dependente, ver SEIBEL, Mathias. Teoria marxista da dependência 
248 Algumas das bases desse questionamento: as taxas de consumo elétrico não correspondiam às do 
crescimento da indústria; e o números de trabalhadores na indústria de transformação diminuiu ao invés 
de aumentar.  
249 Segundo Trías, a dívida brasileira cresceu 516 milhões de dólares em três anos, entre 1963 a 1966. 
Imperialismo y geopolítica em America Latina, op cit. 
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luxo aumentavam, aqueles destinados à classe trabalhadora minguavam, revelando um 

milagre direcionado para pequena parcela da população. Prova desse direcionamento foi 

a falta de aumento do salário mínimo em relação ao custo de vida, resultando num 

aumento brutal da taxa de exploração da força de trabalho. 

A associação dos militares com os monopólios obedecia ao objetivo de conseguir 

novos mercados e controlar política e ideologicamente os vizinhos. Assim, inclusive por 

seu expansionismo no continente, o regime castrense seria interpretado por Schilling 

como exemplo de um fascismo sui generes: subdesenvolvido e com métodos de repressão 

fascista, com eliminação de direitos políticos e humanos, e a instituição da censura, da 

tortura e do assassinato político. A diferença com o modelo alemão estaria na dupla 

característica do nacionalismo de Hitler e Mussolini: ainti-imperialista em relação aos 

países capitalistas mais fortes, mas imperialista em relação aos povos mais fracos. No 

caso brasileiro, a situação era invertida: submissão às grandes potências, mas política 

agressiva e imperialista em relação aos países adjacentes. Na falta de um fuher e de um 

partido formal, as próprias Forças Armadas atuariam como partido nazista.  

A tese de Schilling, já exposta aqui como mantra, é que o expansionismo 

governamental brasileiro pela América Latina, mas também na África e em Portugal, 

foram planejados pela ESG, pelos cursos de Estado Maior das Forças Armadas, pelo 

Itamarati, pela direção do Banco do Brasil e pela Petrobrás, em associação aos 

monopólios internacionais radicados no Brasil e com segmentos do que ele chamou 

burguesia nacional – setor empresarial, sobretudo. Postas em prática a partir do golpe de 

1964, a teoria sobre a vocação rio-pratense do Brasil e sobre o destino manifesto do Brasil 

no Cone Sul apareceram formuladas, contudo, pela primeira vez no livro de Golbery do 

Couto e Silva, Geopolítica do Brasil, editado já 1957.  

Ao lado dessa ofensiva governamental, Schilling identifica um expansionismo em 

nível privado, originado historicamente no ciclo bandeirante e que se manteve ao longo 

dos séculos – o recurso ao anacronismo de novo aparece para dar sentido à denúncia que 

ele fazia da atuação e da determinação imperialista sobre a nossa formação histórica de 

país subdesenvolvido, espoliado e fonte de mais-valia para os países centrais. Esse 

argumento vinha desde os primeiros livros, mas agora, a partir de seu contato com Trías 

e a cultura latino-americana de irmandade continental, ele observa que a conivência 

brasileira com o imperialismo, antes desempenhada por São Paulo e manifesta pela 

supremacia do estado em relação às demais regiões, passaria a se materializar em escala 
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maior; o Brasil, a partir de 1964, atuaria em conluio com o imperialismo, sendo uma São 

Paulo para os vizinhos e suas regiões-alvo.  

O expansionismo privado, conceitualmente denominado bandeirante, ao contrário 

do governamental, seria anárquico, não planificado e individual, sendo praticado por 

seringueiros que invadiam a Bolívia; pelos madeireiros e cafeicultores que invadiam o 

Paraguai em busca de terra roxa; e pelos fazendeiros do Rio Grande do Sul, que expulsos 

pela plantation capitalista, invadiam o Uruguai. Em relação ao que ocorria no Sul, 

Schilling previa com razão que a tecnificação agrícola e a rotatividade de plantios 

transformariam a agricultura de lá num empreendimento capitalista.  

 

*       *       * 

Tanto Trías como Schilling entendem que o uso de um país satélite pelo 

imperialismo na América Latina não seja fenômeno iniciado no subimperialismo. Trías 

percorre as relações entre Inglaterra e EUA com Argentina e Brasil, respectivamente, até 

chegar ao fenômeno do subimperialismo. Essa é a tese em Imperialismo e geopolitica na 

América Latina, livro citado por Schilling, e no qual também Vívian Trías referencia o 

brasileiro, especialmente pelas denúncias que ele fazia às políticas de desnacionalização 

levadas a cabo pelo regime militar brasileiro no setor da siderurgia.  

Segundo cronologia estabelecida por Trías, a dinâmica de domínio imperialista no 

continente americano teve, na sua primeira fase, predomínio do domínio soberano da 

Inglaterra. Nas décadas de 1950-1960, vivenciou-se um tempo de ambivalência entre 

EUA e Inglaterra, com ambos os países se aproximando de Brasil e Argentina para 

garantir o domínio da região. Na terceira fase, observou-se a hegemonia americana no 

continente, época em que se estabeleceu o fenômeno do subimperialismo brasileiro.  

Na fase de disputa entre EUA e Inglaterra pelo domínio latino-americano, o 

uruguaio destaca a política de barganha desenvolvida por Vargas em relação aos Estados 

Unidos em troca do apoio do Brasil aos americanos na Segunda Guerra, principalmente 

no setor militar. Mais de dois terços de toda a ajuda de guerra oferecida pelos americanos 

à América Latina foram para os brasileiros, o que fez do Brasil a primeira potência da 

América do Sul em termos militares. Por tudo isso, localiza o Brasil como o “campo de 

operação do imperialismo”, indicando, além do mais, uma “Operação Brasil”, quando se 

verificaram empréstimos e créditos vindos de bancos e empresas americanas (resultando 

deles a construção de Volta Redonda), além de amplo apoio técnico. Schilling também 

reconhece barganha e conciliação de Vargas com o imperialismo nos Acordos de 
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Whashington. Ocorreu ali o que Trías denomina “satelização do Brasil” por parte dos 

americanos, um plano geopolítico liderado pelos EUA para enfrentar a Inglaterra, que, 

naquele momento, realizava esforços de recolonização da Argentina para garantir a 

hegemonia inglesa no continente. Os dois países latino-americanos seguiam se 

posicionando numa disputa interimperialista, obtendo ganhos secundários e sendo 

joguetes dela. Depois, as forças populares e nacionalistas lideradas por Getúlio teriam 

freado, com sua política nacionalista, a satelitização brasileira, em seguida reiniciada nos 

governos seguintes, abertos ao capital estrangeiro. Para a avaliação do governo Vargas, 

Trías cita Schilling, o que demonstra a aproximação de ambos na significação histórica e 

política de Getúlio diante do imperialismo, inclusive sinalizando nela algumas de suas 

ambiguidades e seus limites. 

Esse deslizamento temporal que tanto Trías como Schilling efetuam do conceito 

de Marini, atrelando-o ao de satélite privilegiado e à barganha leal, temas que aparecem 

mais bem explicados por Trías que por Schilling, talvez sejam a razão para as críticas que 

lhes direcionaram tanto Marini como seus seguidores. Conforme já se disse, segundo 

essas críticas, Trías e Schilling seriam excessivamente geopolíticos e descuidados do 

aspecto econômico do fenômeno do subimperialismo. A justificativa para esse enfoque, 

no entanto, é encontrada em Imperialismo y geopolítica em America Latina, no qual Trías 

toma duas diretrizes teóricas: 1) a defesa da cientificidade da geopolítica (ele escrevia 

num contexto em que a palavra e a ciência por ela designada adquiriam sentido negativo 

em função do nazismo); e 2) uma necessária interpretação marxista da geopolítica. 

Nesse sentido a influência dos dois no tema é menos Marini que Gunder Frank, a 

quem o uruguaio cita para explicar o termo satelitização, também usado largamente por 

Schilling. A expressão é criticada por Seibel como um desvirtuamento ao 

subimperialismo de Marini:  

O satelismo é característico do fenômeno colonialista desde o início. Mas o 
satelismo da época da integração mundial é muito mais profundo e orgânico que 
o que se observa, por exemplo, na experiência colonial da Inglaterra da primeira 
metade do século XIX. O termo satélite para aplicar à equação metrópole-
colônia foi desenvolvida brilhantemente por André Gunder Frank.250  

 

Vejam-se alguns exemplos desse uso por parte do próprio Gunder Frank, em seu 

famoso artigo “Desenvolvimento do subdesenvolvimento da América Latina”251, e outras 

                                                           
250 Trías, Vivian. Imperialismo y geopolítica... op. cit, p. 317. 
251 FRANK, André Gunder. Desenvolvimento no subdesenvolvimento latino-americano. In: PEREIRA, Luiz. 
Urbanização e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
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argumentações sobre o imperialismo e sua teia global, regional e local, naquilo que as 

esquerdas nacionalistas reconheciam como “complexa operação de saqueio”. Não haveria 

dualismo entre campo e cidade, ou entre país pobre e país rico no interior do capitalismo. 

Com Gunder Frank amarram-se as duas esferas do imperialismo presentes na obra de 

Schilling, expostas no segundo capítulo e ao longo deste. Citam-se trechos de Gunder 

Frank: 

A pesquisa histórica demonstra, no entanto, demonstra que o 
subdesenvolvimento contemporâneo é em grande parte produto histórico das 
relações econômicas e de outra natureza, passadas e presentes, entre os 
satélites subdesenvolvidos e os países metropolitanos atualmente 
desenvolvidos. Mais ainda: essas relações constituem uma parte essencial da 
estrutura e do desenvolvimento do sistema capitalista como um todo numa 
escala mundial. 
[...] 
Desse modo, as instituições econômicas, políticas, sociais e culturais e as 
relações que atualmente observamos nas regiões mais atrasadas dos países 
subdesenvolvidos são produtos do desenvolvimento histórico do sistema 
capitalista tanto quanto os traços aparentemente mais modernos ou capitalistas 
de suas metrópoles nacionais. 
[...] 
Assim, as relações metrópole-colônia não se limitam ao nível imperial ou 
internacional, mas penetram e estruturam a própria vida econômica, política e 
social interna dos países e colônias da América Latina. E assim como a capital 
colonial e nacional e o seu setor de exportação se tornaram satélites das 
metrópoles ibéricas (e mais tarde de outras do sistema econômico mundial), 
esta capital-satélite se tornou, por outro lado, imediatamente uma metrópole 
colonial e, depois, nacional em relação aos setores produtivos e à população 
do interior.  
[...] 
Desse modo, uma cadeia inteira de constelação de metrópole e satélites 
vincula toda parte do sistema global, desde seu centro metropolitano na 
Europa ou nos EUA, até o mais longínquo posto da zona rural latino-
americana.252 
 

 

É com essa orientação que Schilling reescreve a história do Brasil a partir de um 

enfoque geopolítico. A palavra, que não aparecia nos seus primeiros livros, pulula em O 

expansionismo. 

Na experiência colonialista lusitana – em sua estratégia global e em seus 
métodos táticos – podemos encontrar as origens do imperialismo moderno e, 
inclusive, a fonte de inspiração das empresas transnacionais, os mais 
sofisticados instrumentos do capitalismo contemporâneo. [...] Os lusitanos 
aplicaram, com enorme clarividência e grande êxito inicial, o que hoje 
denominamos geopolítica. Com uma visão global do processo econômico, 

                                                           
252 FRANK, André Gunder. Desenvolvimento no subdesenvolvimento latino-americano... op cit., p. 28. 
Ele fala sobre especificamente sobre São Paulo e a falsa ideia de que o desenvolvimento de regiões ricas 
no país subdesenvolvido levaria, nos marcos do capitalismo, ao desenvolvimento de todo o pais. “O 
desenvolvimento de São Paulo não trouxe maior riqueza para as outras regiões do Brasil. Pelo contrário, 
converteu-as em satélites coloniais internos, descapitalizou-as ainda mais, e até aumentou o seu 
subdesenvolvimento. Idem, p. 30. 
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criaram uma estratégia e uma praxis colonialistas muito avançada para época. 
Já no século XVI estabeleceram um sistema de exploração conjunta e 
combinada em quatro continentes. [...] Com relação à América do Sul fica 
igualmente comprovada a visão geopolítica dos lusitanos, que, incapacitados 
materialmente de ocupar todo o hemisfério Sul, trataram de assenhorar-se da 
parte mais importante [o litoral do Nordeste]. [...] O território ocupado pelos 
portugueses constitui aquilo que os teóricos geopolíticos denominam zona 
equidistante entre a Europa, a África, a América do Norte e o extremo 
meridional do continente.  
 

Ainda que, segundo leitura de Trías e Schilling, o papel de intermediário do 

imperialismo exercido pelo Brasil não fosse uma novidade histórica, a função 

subimperialista trazia especificidades. 1) Se antes, a mediação brasileira do imperialismo 

americano se inseria numa disputa entre metrópoles pelo domínio do continente, a partir 

de 1964, num momento de hegemonia americana no cenário mundial, a satelitização era 

feita unicamente para fins de exploração. Trías resume essa ideia no seguinte argumento: 

“o Brasil se tornava satélite americano substancialmente contra as forças populares e 

nacionalistas intracontinentais e não contra as tentativas de penetração de outras 

potências”2532) Isso acontecia num contexto de transformação qualitativa da política 

exterior americana, que a partir daquele momento buscava integrar o continente à sua 

economia para melhor explorá-lo. 3) O golpe de 1964, “el gorilazo”, como a ele se refere 

Trías, significou a espinha vertebral de uma nova política do departamento do Estado 

americano para a América Latina, a qual deve ser explicada pelas contradições do próprio 

capitalismo americano. Bretton Woods (1944) e a queda do dólar empurravam o 

capitalismo americano para uma maior integração ao capitalismo mundial – ou 

imperialismo global.  

Nos países dependentes, a crise americana se reverteu numa queda de 

investimentos estrangeiros – de cerca de 853 milhões entre 1955-1960 para 250 milhões 

em 1962 – e numa mudança na estratégia política. Se antes havia apoio a regimes 

democrático-burgueses (estratégia aliancista), a partir daquele momento, observa-se o 

compadrio americano às ditaduras amigas. Além disso, por temor a uma possível 

subversão nos moldes da revolução cubana, os americanos começaram a apoiar 

movimentos repressivos por toda a parte da América Latina, fosse aparelhando as forças 

armadas daqui, fosse usando um complexo serviço de espionagem sobre nós. Note-se que 

não há qualquer explicação mais cuidadosa sobre as contradições da economia brasileira, 

abordagem que inspirou Marini a formular o conceito de subimperialismo.254  

                                                           
253 Trías, Vivian. Imperialismo y geopolítica... op. cit., p. 222. 
254 Ver nota 46. 
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Diante de uma nova relação do Brasil com o imperialismo, mais dinâmica, 

orgânica e permanente, Trías julga melhor usar não mais a expressão satélite privilegiado 

para designá-la, lançando mão, a partir dali, do conceito de subimperialismo. Essa mesma 

diretriz é seguida por Schilling. No contraponto a Marini, nem Trías nem Schilling 

entendem o subimperialismo nas contradições e nas necessidades do capitalismo 

dependente, prevalecendo em ambos uma interpretação externa e política do fenômeno, 

conduzida pela histórica presença do imperialismo na América Latina. É como se a 

relação do Brasil com o imperialismo se reduzisse às disputas geopolíticas de suas 

maiores potências e à força nacionalista varguista ou peronista em se contrapor a elas. 

Ambas as interpretações são, portanto, redentoras da experiência do “reformismo 

populista, de tipo democrático-burguês nacional”, como denomina Trías, ou do Estado 

paternalista, como prefere Schilling, vendo neles um momento de resistência efetiva ao 

imperialismo.  

Marini, ao contrário, traça uma linha de continuidade do capitalismo brasileiro – 

estruturado na complementariedade entre latifúndio e burguesia, mas também no recuso 

ao capital estrangeiro em momentos de crise dessa aliança – nas intensas e dialéticas 

contradições do capitalismo monopolista mundial, sendo Vargas e as experiências 

nacionalistas apenas um momento de rearranjo dessa mesma ordem burguesa.  

Ocorre que ambos manuseiam essa noção no tempo e no sentido para legitimar uma 

interpretação histórica que tem no nacionalismo e na luta anti-imperialista a sua 

centralidade. Ambos são escritores militantes, com Trías filiado ao PSU e Schilling ao 

brizolismo, em espírito de denúncia e com clara intenção de situar o fenômeno do 

imperialismo na América Latina. 

Depois da morte de Getúlio Vargas, acelerou-se a decadência do Estado 
Paternalista. O fortalecimento da burguesia industrial, a invasão econômica do 
país pelos monopólios internacionais, a eleição para a presidência da república 
de típicos representantes da burguesia associada, como Kubitschek e Jânio, 
determinaram a quebra do equilíbrio social estabelecido pelo paternalismo 
getulista. Mas, no fundamental, se manteve o conjunto de leis que garantia os 
direitos das classes trabalhadoras. Foi a partir de 1 de abril de 1964, com o 
golpe militar, que se arquivou definitivamente a política paternalista. O novo 
regime assumiu de forma descarada a defesa das classes dominantes.255 
 

Ressalte-se que a relação de barganha do Brasil diante do imperialismo só aparece 

mais nitidamente em Schilling em leituras feitas durante o exílio, predominando nas 

demais obras a interpretação unilateral do imperialismo sobre nós. Possivelmente esse 

                                                           
255 SCHILLING, Paulo. O expansionismo brasileiro... op. cit., p. 43. 



159 
 

duplo papel do Brasil no imperialismo – vítima e agente – é uma das marcas mais 

evidentes da influência de Trías sobre o brasileiro, sendo também sintoma do encontro 

nem sempre agradável do Brasil com a Pátria Grande.   

EPÍLOGO - A VOLTA AO BRASIL, O PT E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em fins dos anos 1970, Schilling concedeu a Tomás Pereira256 importante entrevista em 

que relembrava suas diferenças com Brizola e o seu passado, e avaliava os ventos que 

sopravam rumo ao futuro. Schilling fazia um balanço também da formação dos partidos 

no contexto da redemocratização e se posicionava em relação a Brizola e Lula, dois 

líderes formados em tradições políticas completamente diferentes e até antagônicas.257 

Brizola planejava a volta ao Brasil e tentava reorganizar o trabalhismo, enquanto o PT se 

formava institucionalmente. Nessa entrevista, ele fazia também um balanço do exílio e 

de como a experiência o afetara pessoalmente e ao Brasil. Por todos esses temas, por 

representar aquele momento de volta ao Brasil e de efervescência política, organiza-se e 

inicia-se esse prólogo com algumas das respostas e colocações lançadas por ele naquela 

entrevista. 

Schilling, como muitos, vivenciou o exílio como uma experiência ambígua. Se, 

por um lado, o banimento é uma vivência terrivelmente dolorosa, por outro, é chance de 

expandir horizontes, de mundo e de vida, principalmente em termos culturais e 

intelectuais. Como bem delimitou Denise Rollemberg, o exílio se situa ali, no espaço-

tempo entre a “perda de raízes e a descoberta de radares.”258 Em geral, admitir descobertas 

positivas numa experiência tão traumática gera sentimento de culpa ao exilado, 

entretanto, no caso de Schilling, esse sentimento se transmudou numa consciência de 

certos privilégios. Apesar da dor de ter a filha presa e quase atingida de morte, de ter sido 

perseguido e visto sua família separada entre dois países, Schilling conseguia reconhecer 

relativas facilidades no seu exílio. O fato de o Uruguai e a Argentina serem fronteiriços 

ao seu Rio Grande lhe garantia algumas familiaridades cotidianas que ele apreciava, como 

ler jornais brasileiros, manter a mesma dieta e ouvir as rádios Guaíba e Gaúcha. “Estar 

com um pé na Argentina ou no Uruguai é [era] estar com um pé no Brasil”259. Schilling 

relata que só descobriu a hispanoamérica no banimento, segundo ele, olimpicamente 

                                                           
256 PEREIRA, Thomás. Prato feito, não! Coojornal, Porto Alegre, [s. d.] 
257 Idem. 
258 ROLLEMBERG, Denise. Exílio, entre raízes e radares. Rio de Janeiro: Record, 1999. 
259 PEREIRA, Thomás. Prato feito, não!...op cit. 
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desconhecida pelos brasileiros em função da dependência econômica, que orientava o 

nosso olhar exclusivamente para os EUA e a Europa. Lá, tomou consciência 

principalmente do Brasil na sua interação nem sempre amigável com a América Latina. 

É como arrazoa Denise Rollemberg: o exílio dá dimensão universal ao exilado, mas, 

contraditoriamente, permite maior consciência de si e de seu país natal. Disso tratou no 

conceito de subimperialismo – o imperialismo estava fora do Brasil e dentro dele; era 

regional, brasileiro, paulista, mas também um sistema-mundo. Por intermédio do conceito 

de subimperialismo, o país tornava-se agente e vítima do imperialismo. Para Schilling, a 

razão da ignorância do Brasil acerca do continente latino-americano não provinha 

exclusivamente da nossa realidade e mentalidade subdesenvolvida, mas também da falta 

de comunicação, de intercâmbio e de experiências entre os povos sul-americanos. Esse 

alheamento seria a razão do fracasso das forças progressistas no passado recente, uma vez 

que as batalhas políticas só poderiam ser vitoriosas se travadas como América Latina, 

como Pátria Grande. Schilling reconhece que estudar a história dos países vizinhos fora 

determinante na sua carreira como editor, escritor e jornalista. E admite, no final das 

contas, que a relativa adaptação aos países vizinhos o propiciara retornar ao Brasil 

somente sob anistia ampla e irrestrita. Alguns não tiveram essa sorte. 

E depois de quinze anos de banimento, retornou, mas para um Brasil muito 

mudado. Um Brasil que já não cabia mais no projeto de país dos anos 1960. O exílio torna 

os homens apátridas260, mas também cidadãos do mundo. No caso de Schilling e de 

muitos como ele, a nova pátria era a Pátria Grande, daí ser tão mais frequente suas 

referências à solidariedade latino-americana naquele momento de volta ao Brasil. Difícil 

pensar numa escala nacional quando se vivenciou e experimentou uma pátria maior. Das 

angústias mais doídas do exílio uma foi expressa por Darcy Riberio; o desterro tornara 

ideias e toda uma geração envelhecida, de modo que os políticos, esperança de uma 

juventude, voltaram ao Brasil de cabelos brancos. Schilling lidava com o luto de um país, 

que só se deu na volta à pátria.  

Nesse Brasil de desmandos políticos e de desumanidade do poder econômico, 

contra os quais vai escrever muitos artigos, principalmente denunciando a ordem 

neoliberal, o mecanismo da dívida pública e as tramas do Mercosul, Schilling identificava 

pequenos, mas valorosos avanços. Destacava especialmente a evolução política da Igreja 

Católica, – de “coluna do regime militar” a defensora dos direitos humanos. Apesar de 
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ser ateu, autodeclarava-se um “intelectual orgânico da Igreja Católica”, escrevendo 

diversos artigos em periódicos religiosos e livros pelo Cedi, como Mercosul, integração 

ou dominação?261 E O fim da história ou o colapso da modernização?262. Entusiasmava 

as Comunidades de Base como o fato político mais importante do Brasil daqueles anos 

1980, por serem “instrumento de conscientização e organização populares”, aproximando 

com isso a Igreja de uma interpretação gramsciana de partido.  

A volta do exílio leva inesperadamente Paulo Schilling a São Paulo. Apesar de ter 

um longo histórico de críticas ao paulistocentrismo do Brasil, denúncia-base do 

varguismo263 que depois é herdada pelo brizolismo, Schilling elege a cidade para morar. 

As transformações vivenciadas pelas classes trabalhadoras e pelos sindicatos, bases do 

que viria a formar o PT, eram valorizadas por ele. E também as Comunidades de Base, 

terceiro pilar de formação do partido. São Paulo saíra do pior populismo (janismo e 

adhemarismo) para abrigar metade dos trabalhadores urbanos, sendo, em razão disso, 

“vanguarda do processo político”, dizia.264 Naquela conjuntura, enaltecia como mudanças 

subjetivas positivas a eleição dos deputados autênticos e os novos rumos que o MDB 

traçava na democratização, especialmente nas lideranças de Tancredo Neves e Ulisses 

Guimarães, ainda que os reconhecesse como líderes liberais. 

Sobre a criação dos novos partidos, criticava improvisos, tanto no PTB como no 

PT. Schilling defendia que houvesse tarefas prévias, entre as quais incluía uma autocrítica 

das esquerdas, sobretudo de Brizola. Temia que se repetisse aqui o que sucedeu a Perón, 

na Argentina. Lá, depois de dezoito anos, o presidente voltara ao poder “sem aprender ou 

assimilar as transformações do seu país”, tentando impor “a velha fórmula populista do 

policlassismo” num contexto de aguda contradição de classe em que isso já não era 

possível.265 Schilling criticava também os Partidos Socialistas do continente por não 

conseguirem voto popular e se filiarem à II Internacional, “uma vinculação absurda para 

o terceiro Mundo, cuja primeira etapa de luta é o anti-imperialismo”, dizia.266 Por outro 

lado, se distanciava também da socialdemocracia, por essa se limitar à pauta de defesa 

                                                           
261 SCHILLING, Paulo. Mercosul: integração ou dominação? São Paulo: Cedi, 1992. p. 133. Projeto Dívida 
Externa. 
262 SCHILLING, Paulo. O fim da história ou o colapso da modernização. São Paulo: Cedi/Koinonia, 1994. 
263 Vargas manteve relação mais ambígua com São Paulo que Brizola. Praticou políticas de valorização do 
café ao mesmo tempo em que expressava o interesse de oligarquias dissidentes (burguesias agrárias) e 
burguesia industrial. O brizolismo colore com maior contraste esse antagonismo, ao situar São Paulo como 
entreposto do imperialismo internacional. Durante muito tempo, premida pela fôrma do populismo, as 
esquerdas igualaram Brizola a Vargas, mas são muitas as diferenças entre os dois, sendo essa mais uma.  
264 PEREIRA, Thomás. Prato feito, não!.. op cit. 
265 Idem. 
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dos direitos humanos sem se importar que estivessem vinculadas aos interesses 

capitalistas. Por esse motivo, condenava o aceno que Brizola fazia aos socialdemocratas 

no contexto da Carta de Lisboa: “o Brizola de hoje nada tem a ver com o líder nacional 

revolucionário do passado. Hoje é um híbrido de populista e socialdemocrata”.267  

Trajano Sento-Sé narra como, a partir do Encontro de Lisboa, ocorrido em junho 

de 1979, Brizola tentava fundar um novo trabalhismo como caminho democrático para o 

socialismo. Ainda muito marcado pela imagem de radical, tendo em vista o que fizera nos 

anos 1960, ao liderar a Frente Parlamentar Nacionalista, o Grupo dos 11, a batalha de 

Caparaó, Brizola agora tentava regressa ao país com uma personalidade de estadista 

consolidada. Sua passagem pelos Estados Unidos, durante o regime de Jimmy Carter, fora 

uma tentativa de obter verniz civilizado diante dos que consideravam excessiva a sua 

pregação pré-golpe. Aproximou-se da socialdemocracia e buscou construir imagem 

conciliadora para si, afastando-se do marxismo, de um lado, e da imagem de incendiário, 

de outro. Nesse caminho de volta, o trabalhismo mostrou boa aceitação da agenda 

socialdemocrata europeia, pela inclusão das minorias, pela defesa dos direitos da mulher, 

dos negros e das populações indígenas. Nisso, o PDT foi de fato pioneiro, mas sem se 

desfazer da centralidade do nacionalismo e das perdas internacionais.268     

Na volta ao Brasil, Schilling repassava o nacionalismo revolucionário no contexto 

do trabalhismo, uma das poucas vezes em usava o termo “trabalhismo” para definir as 

experiências de Vargas, Jango e Brizola.269 Entendia-o como um fenômeno 

necessariamente regional, “autêntico somente no Rio Grande do Sul e nos núcleos 

gaúchos de Santa Catarina e Paraná e na Guanabara, em função da atuação de Brizola 

(1961-1964)” – nessa leitura, o nacionalismo revolucionário ou o brizolismo equivale ao 

que ele considera “trabalhismo autêntico”,270 o que talvez indique uma tentativa de 

distanciamento de Schilling em relação ao que vivera nos anos 1960. Entretanto, o 

                                                           
267 Idem. 
268 SENTO-SÉ, Trajano. Brizolismo. Espaço e tempo;FGV: Rio de Janeiro, 1999. 
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Anivaldo Padilha nos aventou a hipótese de ele ter sido filiado ao PCB até o pré-1964, o que de alguma 
maneira conflita com as duras críticas que direcionou ao PC em Como se coloca a direita no poder?. O 
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criticado por ele nessa mesma obra. Schilling dizia-se brizolista, entendendo o brizolismo como fenômeno 
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O mistério permanece inalterado, portanto. 
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brizolismo é vivência que ele jamais consegue matar bem morta, daí entender a 

pacificação entre Brizola e Jango como uma traição:  

O brizolismo, com todas as suas limitações, tratou de encontrar um caminho 
revolucionário. Sem chegar ao extremo do enfrentamento armado, como na 
Argentina, no seio do peronismo, a luta entre janguistas e brizolistas havia se 
tornado violentamente antagônica. Por isso não compreendo a tendência de 
juntar todo mundo num novo PTB.271 

 

A terceira razão para que Schilling evitasse contribuir com o programa do Partido 

Trabalhista – além da proximidade com a socialdemocracia e a ausência de autocrítica – 

estava no que ele considerava um equívoco de origem e de estratégia. “Considero que 

coisas elaboradas fora do país, longe do povo, não podem ser apresentadas como prato 

feito, à velha maneira stalinista às bases.”272 Assim, além de avaliar temerário elaborar o 

programa do PTB fora do país, pensava que fundar mais um partido acabaria por dividir 

e, portanto, enfraquecer a oposição. Essa foi, aliás, a tática utilizada por Golbery do Couto 

e Silva ao dar a legenda do PTB a Ivete Vargas e não a Brizola, obrigando-o a organizar 

outro partido, o Partido Democrático Brasileiro (PDT). Para Schilling, melhor seria 

concentrar exclusivamente no MDB a responsabilidade pelo processo de 

redemocratização. Relembre-se que mesmo a fundação do PT foi interpretada por muitos 

como uma manobra divisionista da esquerda. Muitos do PCB chegaram a afirmar a tese 

de que o petismo nascia como manobra da CIA, teoria que também encontrou refúgio 

entre alguns brizolistas. 

  

1 A DEFINIÇÃO DO BRIZOLISMO  

É nesse contexto de volta ao Brasil que Schilling melhor organiza sua definição do 

brizolismo, já um pouco mais distante de Brizola, mas ainda inspirado por ele. “Sigo 

pensando que Brizola foi, no período 1961-1964 (para ele, ainda o mais rico da política 

brasileira), o mais atuante, o mais combativo, o mais autêntico dos líderes populares.”273 

Na entrevista concedida a Tomás Pereira, que estrutura esse prólogo, ele reafirma o valor 

político e histórico da pregação anti-imperialista e da atuação nacionalista de Brizola, as 

quais alçaram sua fama como líder nacionalista em toda a América Latina – a ponto de, 

como Regis Debray, Schilling considerar o governador gaúcho a versão sul-americana de 

Fidel. Destaque-se um orgulho que estrutura todo brizolista, o de que Brizola teria 
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antecipado Fidel nas nacionalizações, feitas em Cuba já depois do que ocorrera à ITT e à 

Bond and Share aqui.274 Conforme se argumentou, o brizolismo, para Schilling,275 nasceu 

em atos fundadores que depois tomaram forma de um conjunto coerente de ideias, 

expressas no discurso de Brizola. Com Schilling, foi no exílio que esse conjunto teórico 

tomou forma, época em que, em função da intensa repressão, restava a muitos exilados 

somente a escrita como militância. Pela conformação de conceitos como nacionalismo, 

bonapartismo e subimperialismo, o brizolismo será tecido em nacionalismo 

revolucionário.  

Na volta ao Brasil, Schilling enumerava o que, para ele, seriam os atos fundadores 

do brizolismo:276 as expropriações da ITT e da Bond and Share; as denúncias de Brizola 

contra a Aliança para o Progresso; a luta contra o Acordo do Trigo e contra os monopólios 

internacionais exploradores do país. Acrescentem-se-lhes as denúncias de Brizola contra 

as políticas econômicas entreguistas de Juscelino Kubitscheck, Jânio e Jango; a batalha 

do ex-governador contra a intromissão da Cia nos assuntos internos do país (por exemplo, 

na Ação dos Voluntários da Paz – expulsos do Rio Grande do Sul); e a recusa de Brizola 

de entregar o fichário do DOPS à inteligência norte-americana em troca da ajuda do Ponto 

Quatro. “Tudo isso é um todo coerente e homogêneo”277 que oferece uma definição do 

brizolismo por seus feitos políticos. 

A pregação nacionalista pela rádio Mairink Veiga ocupa lugar especial nesse 

conjunto: “teve autenticidade excepcional porque foi posta em prática (comprovada por 

fatos) e foi importante para a formação da consciência nacionalista e anti-imperialista do 

povo brasileiro.”278 No campo, ele enaltecia a política de Brizola para a reforma agrária, 

citando iniciativas como a criação do Instituto Gaúcho de Reforma Agrária; o apoio às 

associações dos agricultores sem-terra; e a instalação de experiências-piloto. No âmbito 

nacional, destacava a criação da Superintendência da Reforma Agrária (Supra); e, no 

                                                           
274 TAVARARES, Flávio. Entrevista concedida à autora no dia 9 de agosto de 2021. 
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276 Essa ideia de atos fundadores que conformam o brizolismo está em muitas vozes brizolistas, em geral 
enaltecedoras da nacionalização da ITT e da Bond and Share como batismo de fogo de Brizola. Os outros 
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contexto da Frente Parlamentar Nacionalista, o que considerava o projeto “mais bem 

elaborado e completo de reforma agrária”279, conduzido por Brizola e os deputados 

nacionalistas. Tudo isso está exposto no capítulo dois desta tese. 

Prestes a voltar ao país, Schilling previa as marcas do desterro no brizolismo. 

Exílio é “devorador de homens” – dizia, “é preciso convicções ideológicas muito fortes 

para não apodrecer.” 280Considerava que viver longe do povo era particularmente duro 

para um líder de massas, pois haveria um “processo dialético entre as massas e seus 

caudilhos: um processo de inter-relação”; de “emulação, de complementariedade que 

constitui simbiose.” O líder popular “recebe os influxos, os estímulos de seu povo” (...), 

de modo que “tirar o líder do convívio popular é como tirar o peixe da água.” 281Com 

isso, Schilling preservava o argumento presente em Como se coloca a direita no poder? 

de que o processo de consciência de Brizola como líder do nacionalismo revolucionário 

foi instituído no contato com o povo – como se Brizola traduzisse os anseios das massas 

ao mesmo tempo em que deles tomasse consciência, ganhando envergadura política e 

ideológica. Reforçava nessa interpretação a mítica de Brizola como político sagaz, que 

antevia os acontecimentos, pregador e pedagogo de conceitos difíceis. Schilling 

diferenciava o exílio de Brizola do de Perón, que, apesar de distante, manteve-se em 

contato indireto (“por cartas e cassetes”) com o povo, sendo capaz de manter sua 

influência política. Brizola, ao contrário, “era homem de ação”, forjava-se 

necessariamente na prática política, razão pela qual seu exílio tornava-se ainda mais 

determinante. Estava de mãos atadas pela repressão e pela distância. Isso, segundo 

Schilling, explicava a volta triunfal de Perón, diretamente ao poder, e a dificuldade de 

Brizola, cuja luta se resumia a voltar legalmente ao país. Uma ambição certamente mais 

modesta. 

O desterro de Brizola no pós-Uruguai foi outra preocupação de Schilling. Os 

compromissos firmados entre o ex-governador e Jimmy Carter, e com a socialdemocracia 

europeia indicavam uma reviravolta política que Schilling criticava muito. Dizia que isso 

indicava o retorno de Brizola ao populismo.282 Recorde-se rapidamente que o populismo 

foi fenômeno muito mais complexo para Schilling que para a historiografia acadêmica. 

Haveria o populismo positivo, de Vargas, paternalista, e o populismo negativo, 
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conservador de Jango, porque alheio às e intimidante das lutas sociais. A esse aceno à 

socialdemocracia e aos americanos, Schilling acrescentava o receio que sentia com o que 

chamava “porta-vozes brizolistas”. Na volta ao Brasil, alguns militantes tentavam 

apresentar o ex-governador como “homem recuperado”, “bom moço” o que, na leitura 

dele, poderia comprometer o futuro político de Brizola, mas sobretudo o seu passado.283 

Brizola manchava sua biografia. Apesar dessas críticas e de todos os receios que aquele 

momento de regresso ao país inspirava, Brizola seguia sendo, para ele, a maior liderança 

política do Brasil. A despeito da escolha pelo PT e da briga pessoal com o ex-governador, 

Schilling jamais destituiu Brizola desse lugar.  

 

2 FLÁVIA SCHILLING 

Baleada em fins de 1971, Flávia ficou seriamente hospitalizada por quase um mês, e 

depois seguiu presa pelo regime uruguaio. Foi condenada a dez anos de prisão e mais 

cinco de medida de segurança por pichação, panfletagem e autoria de material subversivo. 

Primeiro foi presa política na prisão de Punta Rieles, depois converteu-se em refém do 

Estado uruguaio, sendo transferida para diversas instituições. Era recurso do sistema 

repressivo transferir os presos políticos sem avisar e para destino desconhecido, o que 

exigia deles novo esforço de adaptação e mecanismo de defesa. Ao lado das humilhações, 

do isolamento e das ameaças de estupro, essas transferências compunham o arsenal de 

tortura do regime. Flávia Schilling viveu esse processo de 1973 até 1776, período depois 

do qual acabou regressando a Punta Rieles, onde vivenciou um aprisionamento que lhe 

ofereceu brechas fundamentais para se reconstituir como sujeito e recompor sua 

integridade: as emotivas cartas que escrevia aos familiares, a amizade com as presas, o 

tricô e a literatura.284  

A partir de 1978, começam, no Brasil, movimentos organizados para se obter 

informações do destino e do estado de Flávia, organizados ao final numa Campanha 

Nacional em Favor de Flávia Schilling. Essa campanha teve início a partir do Comitê 

Brasileiro de Anistia do Rio Grande do Sul. Naquele mesmo momento, lançou-se Minha 

Família, livro que reunia algumas das cartas de Flávia à família e que contava com notas 

explicativas de Paulo Schilling. Era uma obra para tornar público o caso e sensibilizar os 
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brasileiros.  Em 1978 os movimentos pela anistia ganhavam ossatura, e o caso de Flávia 

ao lado de Flávio Koutzii, brasileiro detido na Argentina, tornavam-se emblemáticos 

dessa luta. Até aquele momento, nada se dizia dos brasileiros presos por regimes 

ditatoriais no exterior. Depois de muitas expectativas e reviravoltas angustiantes, Flávia 

Schilling foi solta em abril de 1980, depois de dois anos de campanha e sete anos e meio 

de prisão. Segundo o que Flávia contou em entrevista285, a campanha foi importante 

também por significar o primeiro acolhimento à família, o primeiro gesto de reparação às 

dores sofridas no banimento. 

Na volta de Flávia, sem trabalho, a família foi morar numa dependência do colégio 

Santa Maria, em São Paulo. Perguntada por Diego Scherer sobre a razão da escolha por 

São Paulo, ela associa o fato à briga de Schilling com Brizola, de quem seu pai procurava 

se afastar. Ao mesmo tempo, o gesto anunciava a aproximação com o PT, que se 

constituía institucionalmente naquele momento. Pesava também a expectativa de um 

emprego na cidade para Paulo Schilling, o que de fato acabou acontecendo.286 

 

3 OS METALÚRGICOS E O PARTIDO DE TRABALHADORES  

Paulo Schilling via com entusiasmo a ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva como líder 

político, mas mantinha os pés no chão.287 O movimento sindical tinha tarefas prévias antes 

de organizar um partido de trabalhadores, pensava. Três condições se impunham antes 

disso; 1) sindicalização massiva – sindicatos representavam, naquele final dos anos 1970, 

somente 15% dos trabalhadores urbanos, enquanto, na Argentina, a sindicalização 

chegava a 90%); e a necessidade de uma liderança que falasse em nome da maioria, sob 

risco de, caso contrário, tornar-se vulnerável; 2) derrota ao peleguismo, eliminação da 

tutela dos sindicatos por parte do Ministério do Trabalho e a legalização do direito de 

greve; e 3) restabelecimento do estatuto da estabilidade e recuperação de índices do 

salário real (ambos retirados no regime militar). Só sob essas condições, se estabeleceria 

uma liderança política efetiva, pensava. 

Apesar de se aproximar do PT, Schilling era avesso a mistificações e considerava 

um partido exclusivamente formado por trabalhadores um “chauvinismo classista”. “Os 

maiores líderes revolucionários provinham de outras classes sociais, pequena burguesia, 
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aristocracia e o latifúndio”, reconhecia. “O que é necessário é que o partido na sua 

definição ideológica e na sua ação assuma os interesses das classes trabalhadoras.” Nesse 

mesmo rumo, Lincon Seco desfaz alguns dos mitos fundadores do PT, inclusive este de 

ter sido o partido composto por maioria de trabalhadores.  

Embora não seja desprezível, a presença da classe operária no PT é menos 
importante do que o real compromisso do partido com as causas dos 
trabalhadores. As dificuldades vieram quando ele passou a ocupar um número 
grande de governos locais e teve que entrar em conflito com políticas 
emanadas dos sindicatos de funcionários públicos e de movimentos sociais.288 

 

Seguindo a interpretação de Secco, o PT foi partido multiclassista desde sua 

formação, tendo base social composta por trabalhadores manuais, operários das indústrias 

e do setor de serviços (transportes, bancos, pequenos proprietários, trabalhadores rurais 

sem-terra), bem como de setores de classe média baixa que, em geral, ascendiam 

socialmente pela militância.  

Secco questiona outras teorias-força da fundação do PT: i) a de que o partido seria 

o primeiro partido de massas, formado de baixo para cima (para ele, o PCB, antes dele, 

já havia se constituído a partir das bases); ii) a de que o novo sindicalismo, que compôs 

o PT, seria portador de uma “nova consciência” de classe revolucionária – a prática 

posterior do PT e da própria Central Única dos Trabalhadores (CUT) teriam muito mais 

pontos de aproximação que de distanciamento com a do velho sindicalismo; iii) a de que 

a Igreja teria apoiado unanimemente o partido – em muitos lugares ela se opôs à legenda, 

noutros, demorou a adotar a pauta da esquerda de 1968, de que o PT era adepto.289 De 

todo modo, apesar de ressaltar os múltiplos PTs dentro do PT, inclusive por suas inegáveis 

diferenças regionais, e de questionar os principais mitos de fundação do partido, Secco 

reconhece que as Comunidades Eclesiásticas de Base (CEBs) e o novo sindicalismo 

foram, de fato, os valores sociais mais significativos de formação da legenda. Schilling 

soube valorizar a ambos, mas sem mistificá-los.  

Vinha do improviso do brizolismo, desclassado, propositadamente voltado ao 

lumpemproletariado. Representação dos desempregados, dos subempregados e dos 

volantes – o brizolismo se ocupava prioritariamente dos setores situados no vértice do 

sistema, isto é, das camadas mais exploradas pela “constelação do latifúndio” e pelo 

imperialismo. Ressalte-se que, entre os brizolistas, era comum a ideia de que o PT 

                                                           
288 SECCO, Lincoln. História do PT. São Paulo: Ateliê editorial, 2001. 
289 A leitura de Secco combate mistificações, mas não descuida de ressaltar as novidades trazidas pelo PT, 
entre as quais inclui a imensa capilaridade do partido, obtida muito pelos núcleos de base, e também a 
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compusera-se tendo por base a aristocracia do operariado, formada justamente pelos 

trabalhadores do ABC e da capital paulista (entreposto das multinacionais aqui no país). 

A disputa de hegemônica entre PT e o PDT se manifestava em termos nada amigáveis. 

“O sindicalismo petista das multinacionais chega ao poder defendendo os interesses das 

grandes empresas estrangeiras.”290 

Esse ponto de disputa entre petistas e trabalhistas é polêmico. Trajano Sento-Sé 

conta que, a despeito das tentativas de aproximação de Brizola, Lula jamais tentou 

estabelecer qualquer contato com o ex-governador gaúcho. A marca de nascença do PT 

era mesmo acabar com a Era Vargas, nisso dialogando com o que diziam e desejavam os 

tucanos. Brizola, ao contrário, era o fio da história, a recuperação do passado abortado 

pelo golpe.  

O PDT surge em 1990 como o único partido político que reclama um vínculo 
com o passado. É o partido da nostalgia, do fio da história que se tecia 
virtuosamente e foi rompido pelo arbítrio da força, do assassínio e da 
conspiração[...] herdeiro do legado e portador da destinação de cumprir o telos 
nacional.291 
 

Sento-Sé nega que haja nessa afinidade de agenda entre PSDB e PT indício de 

algum encontro ideológico. Brizola discordava, sendo dele a ideia de que, até no nível da 

intelectualidade, havia mais acordo entre a estrela e os tucanos do que mera retórica. 

Gilberto Vasconcellos foi quem sistematizou esse encontro inusitado para o debate 

acadêmico.  

De todo modo, para Secco, a base mais importante do PT, depois dos operários de 

empresas multinacionais (do ABC) e do sindicalismo de funcionários públicos, foi a 

Igreja Católica. 292 Essa mistura entre Igreja e trabalhadores teria ocasionado ao partido 

certa imprecisão conceitual, manifesta sobretudo na ausência de definição do socialismo 

– uma inconsistência que marcou todo o percurso do partido. Schilling se definia mais 

abertamente entusiasmado com a Igreja que com o Partido dos Trabalhadores, o que 

levanta a hipótese de que tenha sido mais um militante das CEBS que do PT. 

A influência popular da Igreja naquele momento era considerável, sobretudo a 

partir das Comunidades Eclesiais de Base, que se multiplicavam em grande número em 
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função da repressão às organizações populares. Católicos e marxistas se juntavam na 

teologia da libertação, a qual oferecia uma leitura radical da bíblia a partir de categorias 

marxistas.293 Na sua aproximação com a Igreja, Schilling escreveu uma leitura nacional-

revolucionária da teologia da libertação, fazendo da Pátria Grande e das perdas 

internacionais seus temas principais – dois eixos que persistiam de seu passado brizolista.  

Marini segue nessa mesma direção ao argumentar que a repressão estatal forçou 

as massas a se retirarem em trincheiras como a moradia, a escola, o local de trabalho, 

desenvolvendo a partir dessas localidades a luta por seus direitos. Para ele, o novo 

sindicalismo mexicano, peruano e o brasileiro teriam esse selo de origem, assim como os 

movimentos ecologistas, o feminismo etc. Conduzindo o processo de redemocratização e 

monopolizando os espaços estatais, como o congresso, a burguesia empurrava esses 

movimentos para a especificidade, afastando-os de uma luta política geral. Seu argumento 

é que, ao estimular esses movimentos de pautas particulares, a burguesia esvaziara a 

campanha pelas Diretas Já, de modo a conduzir o processo de abertura segundo os 

objetivos dela. No plano internacional, ela associava-se ao imperialismo num projeto 

democrático-liberal, centralizando a política no papel do Congresso, onde detinha a 

maioria, e, no plano econômico, esvaziava o papel do Estado, com as privatizações.294 

Voltaremos a isso mais tarde. 

O fato é que, ao falar do PT, Schilling projetava um partido em que trabalhadores 

urbanos e rurais efetivamente participassem diretamente da direção, conduzindo o país 

para a “libertação nacional e a instauração do pleno socialismo”. Na volta ao Brasil, se 

observa um Schilling muito mais convicto de um projeto socialista para o país, mas ainda 

deitando raízes no brizolismo, pela posição que colocava a libertação nacional nesse 

caminho. Ressalte-se, no entanto, que ele não oferece nem definições precisas do que 

seria o socialismo nem como se chegar a ele, nisso não se distanciando das fraquezas 

conceituais do PT. O partido mantinha o socialismo “num horizonte distante”, afirmando-

se muito mais num “programa para a democracia” – conforme sinaliza Secco.  

No PT, Paulo Schilling integrou o setor de relações internacionais da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e participou do Departamento de Estudos Sociais e 

Políticos (Desep).295 A opção pelo Partido dos Trabalhadores foi surpreendente, mas não 
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sem sentido. Segundo relato de Luiz Eduardo Grenghalg296, que comandava o Comitê 

Brasileiro de Anistia, a aproximação com o partido deu-se em função da campanha pela 

libertação de Flávia, a qual Grenghalg ajudara a organizar. O comitê promoveu enorme e 

comovente manifestação de recepção a ela, razão pela qual se estabeleceu entre 

Grenghalg e Schilling forte laço de amizade. Grenghalg conta que se engajou 

pessoalmente na filiação de Schilling ao partido. Queria dar à legenda um tom mais latino-

americano. Paulo Schilling levava a fama de ter sido o coordenado da FMP, líder das 

reformas de base, mentor do Master e organizador do Grupo dos Onze.297 “Vinha de 

longe” 298, como se diz no linguajar brizolista. Grenghalg e Schilling trabalhariam juntos 

na Secretaria de Relações Internacionais do Partido.  

Na entrevista a mim concedida, Luiz Eduardo Grenghalg contou que Schilling 

conseguiu imprimir algum colorido latino-americano ao partido, mas havia algumas 

diferenças de geração a se considerar. Schilling era muito marcado pela Revolução 

Cubana, enquanto Grenghalg nutria entusiasmo pela Revolução Sandinista, que se 

desenrolava naquele momento.299 Ambos vinham de gerações diferentes, mas o diálogo 

foi possível. Grenghalg conta ter conseguido alguma recepção de Schilling às novidades 

que a revolução nicaraguense trazia: a participação das mulheres e de jovens, sua direção 

colegiada, a atuação da teologia da libertação etc. Na segunda metade da década de 1980, 

levado por Aluísio Mercadante, Schilling integraria o Centro Ecumênico de 

Documentação e Informação (Cedi), no qual se manteria até 1995.  

O Cedi compunha-se da coordenação de Schilling e do chefe editorial, Anivaldo 

Padilha, além de dois secretários-gerais, Paulo Tomnsic e César Augusto Alves. Foi 

Padilha que me contou que Tomsic e César Augusto eram responsáveis pela digitação 

dos documentos que Schilling teimava em datilografar na sua velha máquina de escrever, 

informação que de fato consta de dois de seus livros editados pelo Cedi. Anivaldo Padilha 

também revelou a predileção de Schilling por fontes jornalísticas, traço que se evidencia 

em O expansionismo brasileiro e em muitos de seus livros no pós-exílio. A propósito, na 

entrevista que me concedeu, Padilha reconhece Paulo Schilling como jornalista – mas 

                                                           
296 GRENGHALG, Luiz Eduardo. Entrevista concedida à autora em 18 de agosto de 2021. 
297 PADILHA, Anivaldo. Entrevista concedida à autora em 13 de agosto de 2021. Antes do Cedi, Anivaldo 
Padilha trabalhou para o Centro Mundial das Igrejas. 
298 “Vinha de longe” era a expressão usada por Brizola para referir-se à sua própria experiência e sabedoria 
políticas. 
299 Em julho de 1979, guerrilheiros da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) tomaram as ruas 
da Nicarágua para pôr fim à ditadura dos Somoza – família que comandou o país com mãos de ferro por 
mais de quatro décadas. 
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sabe-se que, ao longo da vida, o gaúcho seria identificado como geógrafo, economista e 

agrônomo. Curiosamente, Schilling nunca teve formação universitária em nenhuma 

dessas áreas. Era, como muitos, um intelectual de partido, especialista em leitura de 

conjuntura e em explicar teorias complexas, muitas vezes subvertendo-as aqui ou acolá. 

Foi o que fez a Franklin de Oliveira, Rui Mauro Marini e depois a Vivian Trías, 

popularizando-os.  

Depois do Cedi, Schilling manteve-se ministrando cursos avulsos de formação 

política – muitos dos quais estão preservados em seu acervo doado à UFRGS. No PT, 

Schilling foi também integrante da comissão administrativa do Instituto Cajamar, a escola 

de formação de quadros do setor sindical.  

O Cedi teve especial atuação para a formação do Cajamar. Segundo me relatou 

Anivaldo Padilha, antes do Cajamar, o Cedi cumpria papel de formação política, 

ministrando diversos cursos sobre temas relevantes para entender a conjuntura da época. 

A partir de determinado momento, no entanto, compreendeu-se que os trabalhadores 

deveriam ter sua própria representação política e escola de formação. Com esse propósito, 

nasceu o Cajamar. Schilling contribuiu na formação das duas instituições, do Cedi e do 

Cajamar, assim como Anivaldo Padilha, que inclusive fez campanha para angariar fundos 

para o Cajamar entre as igrejas. 300 

Diego Sherer analisou o grupo de documentos que compõem o Acervo Schilling 

e destaca duas pastas dedicadas ao Cedi, nas quais se encontra significativa quantidade 

de papéis, muitos deles relativos ao “Projeto Dívida Externa e Conjuntural”, à Reforma 

Agrária, à construção de Itaipu, à formação do Mercosul e à denúncia das práticas 

neoliberais. O Cedi publicou seis livros sobre dele sobre esses temas: Dívida externa, 

fuga de capitais e custos sociais; Conversão da dívida e meio ambiente; Itaipu: 

geopolítica e crrupção; Mercosul: integração ou dominação?; Dívida contra o direito; O 

fim da história ou o colapso da modernização?. Essas obras são a sistematização dos 

documentos de seu acervo, razão pelas qual dois deles estruturam este prólogo – Mercosul 

e O fim da história. Aos demais não se teve acesso, infelizmente.301  

No tema da dívida – assunto que organizou parte do debate político da década de 

1990 –, Schilling dizia-se “representante da Igreja cristã”, como escreveu no artigo para 

“fazer avaliação cristã da dívida externa”. Schilling buscava uma linha de ação para as 

                                                           
300 PADILHA, Anivaldo. Entrevista concedida à autora em 13 de agosto de 2021. 
301 Em rápida pesquisa na internet, observou-se que boa parte dos livros dessa fase estão em bibliotecas 
americanas. 
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igrejas e as organizações ecumênicas no tema da dívida. A ideia era submeter uma tese 

sobre a dívida externa aos brasileiros e às igrejas.302 Como “intelectual orgânico da Igreja 

Católica”, procurava traçar as dimensões “bíblico-teológico da dívida” usando metáfora 

religiosa para explicar o assunto: “a economia recorre a uma teologia para justificar-se. 

Se não há objetivo público na economia, ela está baseada numa teologia da morte.”303  

Schilling traçava linhas de ação para o não pagamento da dívida, a começar pela 

criação de um Conselho Mundial de Igrejas que criasse um “programa ecumênico para o 

combate à dívida” tendo em vista uma nova ordem econômica mundial. Ressaltem-se o 

engajamento da Igreja no tema e a maneira pela qual Schilling se fazia porta-voz dela. 

Propunha que o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) criasse campanha nacional 

de esclarecimento sobre o tema e que comunicasse Igrejas e instituições ecumênicas sobre 

a possibilidade de técnicos e líderes populares do terceiro mundo participarem dos 

debates sobre a dívida. Além disso, pensava que o Conic deveria insistir com o Congresso 

para consulta sobre a auditoria da dívida pública (conforme previa a Constituição), 

envolvendo também lideranças da sociedade civil. Era preciso desenvolver uma “pastoral 

política ampla”, incluindo-se o tema da dívida pública. Ademais, defendia que os 

candidatos à presidência fossem escolhidos pelas igrejas conforme seu posicionamento 

em relação à dívida e que a CNBB adotasse a questão como tema da Campanha da 

Fraternidade. Por essas linhas gerais, vê-se como muitas vezes Schilling lançou mão da 

Igreja para abordar temas nacionais, particularmente o da dívida externa – fato que 

sinaliza a relevância política das instituições religiosas (católica e protestante) no debate 

político da época. 

 

4 O PROCESSO ESPOLIATIVO E O CAPITALISMO NEOLIBERAL. A DÍVIDA 

EXTERNA, O MERCOSUL, AS TRANSNACIONAIS E O CAPITAL 

FINANCEIRO 

As propostas gerais de Schilling em relação à dívida oscilavam. Ou avaliar e limitar a 

taxa de juros sobre ela, e ampliar prazo de pagamento para países do Terceiro Mundo, ou 

simplesmente cancelar e não pagar. Um ponto é persistente no seu argumento todavia: o 

tema da dívida aparece sempre associado à necessidade de uma nova ordem econômica 

mundial e da integração da América Latina em torno do nacionalismo popular latino-

                                                           
302 documento final da consulta nacional “igrejas e dívida externa”, promovida pelo conselho nacional de 
igrejas cristãs (Conic) e pela coordenadoria ecumênica de serviço (Cese) – 27 a 30 de março de 1989. 
303 Idem. 
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americano – o nacionalismo ampliado da Pátria Grande, “sonhado por Artigas, Ugarte e 

Perón”. Era a única maneira pela qual pensava ser possível barrar a colonização do Brasil 

e dos países vizinhos.  

É nesse momento de retorno ao Brasil e de crítica à ordem neoliberal que o ideal 

da Pátria Grande mais se manifesta na escrita de Schilling, fosse quando discorria sobre 

o Mercosul, que se formava naquele momento, fosse quando tematizava a questão da 

dívida, tema que dominou o cenário político da época. Ambos eram assuntos que o 

conduziam ao argumento brizolista das perdas internacionais. O Mercosul porque 

enfraquecia as barreiras de defesa do Estado-nacão diante das transnacionais e do capital 

financeiro, feição moderna do capitalismo naquele momento (neoliberal)304; e o serviço 

da dívida porque funcionava como a engrenagem prioritária da espoliação internacional 

sobre nós.  

Como se vê, Schilling defendia a necessidade do Estado num momento em que 

mesmo a esquerda vacilava nisso. O próprio Marini denunciava o Estado como espaço de 

representação das classes burguesas, embora não o reduzisse sempre a isso. A 

privatização poderia ser um bom caminho se levasse à autogestão das empresas por parte 

dos próprios trabalhadores, pensava Marini. O ideal parece correto, mas certamente trazia 

risco enorme num contexto de agudo neoliberalismo. O PT, por sua vez, nascia da 

romantização da sociedade civil contra o Estado autoritário e corporativo de Vargas, nisso 

orientando-se por uma leitura equivocada de Gramsci que vitimizava a sociedade diante 

do Estado autoritário. Era preciso combater o imposto sindical e questionava-se a validade 

do salário mínimo como medida de cima para baixo. Urgia “ocidentalizar” o Brasil.  

Theotônio dos Santos mostrou que a valorização dos direitos humanos e da 

sociedade civil não foi estratégia inocente.305 Diante de governos militares parceiros dos 

EUA, mas estatizantes e com arroubos de superpotência, sucedeu uma mudança de 

estratégia por parte do imperialismo americano. Se, nos anos 1960, a solução autoritária 

e militar fora fundamental para salvar o capitalismo dependente brasileiro das suas 

próprias contradições (incapacidade de realização, desigualdade social, desemprego, 

exploração de mão de obra), de um lado, e o capitalismo como sistema-mundo, de outro, 

nos anos 1970 e 1980, a fórmula esgarçava. Os mesmos regimes autoritários, antes 

                                                           
304 Usa-se neoliberal para definir o capitalismo da época porque assim Schilling o entendia. Sabe-se, no 
entanto, que a expressão é motivo de controvérsias. Sobre isso, ler: XXXX.  
305 SANTOS, Theotônio. Evolução histórica do Brasil. Da colônia à crise da Nova República. Petrópolis: 
Vozes, 1994. 
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apoiados pelos americanos, tornavam-se agora um obstáculo ao capitalismo liberal de que 

eram símbolo e agente as multinacionais e as instituições financeiras.306 Ambas, ao lado 

dos blocos econômicos, constituem os pilares do capitalismo da época e de hoje.  

Nesse contexto, como o médico que se arrepende da criatura que criou, o 

capitalismo americano recorreu ao discurso de valorização dos direitos humanos para 

combater os regimes militares, valorizando cada vez mais a capilaridade da representação 

civil e a militância das particularidades (feminismo, luta pela moradia, combate à 

homofobia e ao racismo) contra o Estado.307 Foi esse o direcionamento da política externa 

do governo de Jimmy Carter, nos EUA. Nesse sentido, o PT, na sua luta contra a Era 

Vargas (entendida em sentido mais amplo), dialogava indiretamente com essa estratégia, 

embora, obviamente, não fosse privatizante. A preocupação humanista dos americanos 

escamoteava atrás de si o interesse em salvar as condições de reprodução do capitalismo 

mundial. As ditaduras militares, necessitadas do Estado, tornavam-se obsoletas e 

contraproducentes para o capitalismo como sistema.  Era preciso subverter o Estado-

nação e suas medidas protetivas em nome do capitalismo. 

Nesse contexto, Schilling manteve voz firme na defesa do Estado. Tematizou sem 

cansaço308 as privatizações e a desnacionalização da economia brasileira, a dupla faceta 

do liberalismo no Brasil e na América Latina.  Esse foi o tema prioritário de sua militância 

ao voltar ao país, ao lado da luta pela reforma agrária, assunto ao qual dedicou seu último 

livro, em que tratou da história do latifúndio. Pensava a privatização como uma espécie 

de “pirataria praticada no século XIX” e defendia as empresas estatais como o principal 

obstáculo ao neoliberalismo. Para ele, a burguesia nacional (expressão controversa em 

seus livros), que fora fundamental para a industrialização brasileira, estava 

desaparecendo, fagocitada pelas empresas transnacionais. Em algum sentido, escrevia em 

favor delas, revelando mais uma vez esboços de um horizonte cepalino para o tema. 

Esse processo de desnacionalização manifestou-se ainda mais violento nos países 

dependentes, tendo em vista que, neles, o Estado assumiu os setores fundamentais e 

estratégicos da economia e da soberania, dada a incapacidade da burguesia nacional de 

fazê-lo. A premissa era de que, sem o Estado, não haveria industrialização – um 

                                                           
306 citam-se o caso da Bolívia, fortemente nacionalista, e do Brasil de 1968. 
307 Essa interpretação é referente àquela época e não deve ser tomada para entender a conjuntura atual, na 
qual os movimentos antirracistas e feministas me parecem ter muito mais alcance que subverter o Estado 
em favor do mercado. 
308 Assalto ao patrimônio público. Debate. Contexto pastoral, n 20, mar./jun. 1994. 
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pressuposto que persiste em toda a obra de Schilling e que indica a sua esperança em 

ambos, de novo resquícios do desenvolvimentismo que jamais superou.  

Assim como fizera em boa parte de seus livros, Schilling estuda a evolução e o 

posicionamento da burguesia brasileira no tempo, desde Vargas até os anos 1980, sempre 

numa escala cada vez maior de entreguismo e de dependência em relação ao Estado. O 

período entre 1964 e 1985 marcou o apoio da burguesia nacional à ditadura militar em 

troca de favores e mercês do Estado, hoje já notórios: nos setores de transportes, 

comunicações, energia elétrica, mencionando-se também a venda de matérias-primas a 

preços irrisórios e os subsídios oferecidos pelo governo à exportação – graças aos quais 

as empresas nacionais conseguiram concorrer no mercado internacional, apesar de seu 

baixo nível tecnológico. Schilling sinaliza, com isso, a incoerência do posicionamento 

neoliberal da burguesia, tendo em vista que ela só pôde se desenvolver como tal pelo 

contínuo socorro do Estado. Além de antiestatista, denunciava a burguesia por apostar 

mais no setor financeiro que no produtivo – outra faceta moderna do capitalismo. 

A liderança burguesa, totalmente apoiada na mídia, vive criticando o Estado, 
o intervencionismo e a atuação das empresas estatais. Entretanto, a burguesia 
não conseguiria sobreviver sem os subsídios do governo, nem a economia 
brasileira seria o que é sem a participação decisiva do setor estatizado 
[...] 
Nos anos 1980, enfrentada a crise, ao invés de aplicar no setor produtivo, em 
tecnologia, tratando de melhorar o nível técnico de suas indústrias e, 
consequentemente, os índices de competitividade, a burguesia desviou seus 
capitais para a especulação financeira e para o exterior do país. A primeira 
dessas práticas deu origem a um crescimento absurdo do setor financeiro.309 
  

Em Mercosul, integração ou dominação?, Schilling parte do ideal da Pátria Grande 

para analisar as tentativas de integração do continente, todas rumando na direção oposta 

do que idealizou Bolívar, com exceção do Pacto ABC, firmado entre Argentina, Brasil e 

Chile, e do Acordo de Cartagena, ambos com orientação nacionalista e anti-imperialista. 

Ambos frustrados por golpes militares. As demais tentativas de integração seriam mais 

manobra de dominação do capitalismo que uma integração efetiva da região. A Alalc, o 

Aladi e o subimperialismo brasileiro seriam, por conseguinte, o avesso da Pátria Grande. 

Nos termos em que era firmado, o Mercosul trilhava nessa mesma traição.  

Seus livros dos anos 1980 e 1990 são, dessa maneira, denúncias do capitalismo 

neoliberal em suas diversas estratégias e feições, das transnacionais à corrupção, do 

capitalismo financeiro (e sua representação em organismo internacionais, como o Banco 

Mundial e o FMI) até as famigeradas privatizações. Schilling analisa essas privatizações 

                                                           
309 SCHILLING, Paulo. Mercosul: integração ou dominação? op cit, p. 109 
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em vários países da América Latina, México, Chile, Argentina310, sendo nisso importante 

fonte histórica dos debates que se travavam na época. Nos quatro cantos, prevalecia o 

apetite voraz das burguesias e das multinacionais: “depois de mamar nas tetas no Estado, 

gozando de facilidades por ele garantidas (crédito, matéria-prima infraestrutura etc.), a 

burguesia nacional, as transnacionais querem saborear a vaca em suculento churrasco, 

apossando-se das empresas nacionais”. Trajano Sento-Sé identificou com perspicácia 

que, na volta ao Brasil, o trabalhismo brizolista deslocava seu foco do combate aos 

EUA311 para o ataque às multinacionais e ao capital financeiro – transferência que aparece 

menos nítida em Schilling. Darcy Ribeiro também sinalizou essa mudança ao denunciar 

que no pós-64 formava-se uma classe dominante representada pelos estamentos das 

multinacionais.312  

O Mercosul seria, para Schilling, “uma imitação improvisada da União 

Europeia”313 que funcionaria como “orgia entreguista” travestida de modernidade liberal. 

Só traria resultados efetivos para América Latina em condições mínimas, as quais ele 

enumerava em sete pontos condicionais. 1) Se houvesse exercício pleno da soberania dos 

países-membros em relação aos centros exteriores e suas imposições (receitas liberais). 

2) Se as classes dominantes manifestassem real interesse na integração. 3) Se todos os 

países adotassem uma moeda comum ou ao menos em paridade. 4) Desde que houvesse 

uma definição clara e bem definida do que fosse um mercado comum. 5) Se houvesse o 

estabelecimento mínimo dos índices de nacionalização dos produtos industriais 

fabricados pelos países-membros.314 6) Desde que se regulamentassem questões 

trabalhistas entre os países (salários, sindicalização, previdência, etc., a fim de que se 

evitasse que trabalhadores de um país funcionassem como exército de reserva de outro). 

                                                           
310 Boa parte das consultas sobre a Argentina eram feitas a Flávio Tavares, razão pela qual Schilling 
manteve contato assíduo com o jornalista durante o período em que esteve no país vizinho. Entrevista 
concedida à autora em 9 de agosto de 2021. 
311 Virginia Fontes sinaliza dois vícios equivocados ao tratar do imperialismo: ou reduzi-lo aos EUA ou 
expandi-lo no tempo e no espaço como uma permanência histórica. O Brasil e o capital imperialismo: 
teoria e história. Rio de Janeiro: EPSJV/ed. UFRJ, 2010.  
312 VASCONCELLOS, Gilberto. A jangada do sul... op cit. 
313 Numa de suas mistificações, ele valorizava a Comunidade Europeia como modelo para o Mercosul: 
“Examinamos igualmente o estado em que se encontra a formação da Comunidade Europeia, que com base 
em quatro décadas de experiências integracionistas progressivas e tendo como sujeitos países relativamente 
homogêneos, constitui uma tentativa séria e bem programada de eliminar fronteiras com o propósito de 
acelerar o desenvolvimento e consolidar a convivência e a paz entre seus povos.” SCHILLING, Paulo. 
Mercosul: integração ou dominação?...op cit. 
314 Schilling se posicionava contra as zonas francas porque, com elas, um país poderia definir como seus 
produtos fabricados noutros lugares, bastando etiquetá-los e camuflá-los como seus. 
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7) Na condição de que se fizesse o arquivamento de projetos expansionistas (referindo-se 

ao subimperialismo de brasileiros e argentinos).315  

Antes de se integrar aos países vizinhos, Schilling pensava ser prioritário superar 

ou ao menos minorar as contradições regionais brasileiras, as quais no seu extremo 

levavam a uma supremacia econômica e política paulista e a reivindicações separatistas 

de toda parte – do Sul, da Amazônia e de São Paulo. Não fica claro como ele conciliaria 

esses antagonismos regionais com o ideal da Pátria Grande. 

O livro é também uma crítica aos governos liberais de Menem e de Collor, bem 

como uma análise de rápido fôlego das novas disputas entre as potências capitalistas que 

surgiam mais fortes, como a Alemanha e principalmente o Japão. Apesar das fissuras316 

entre esses países, todos se encontravam no propósito de garantir a hegemonia global em 

nível geopolítico, sendo o G7 (países centrais do capitalismo) um “supergoverno 

mundial”, dizia. Schilling analisa as reconfigurações dessa hegemonia no mundo e não 

descuida dos efeitos disso nos EUA, que enfrentavam grave desemprego, 

desnacionalização e concentração de renda, sendo suplantados pela supremacia 

tecnológica do Japão. Enquanto os EUA asseguravam sua hegemonia pela indústria 

militar, o Japão despontava no campo econômico por seus feitos tecnológicos. Sem sua 

contraparte soviética – graças à qual os estadunidenses mantiveram a tensão militar, 

política e ideológica de combate ao comunismo – os EUA elegiam novas inimigos para 

sustentar sua indústria bélica nas Américas: a teologia da libertação, o narcotráfico e os 

movimentos ecologistas, argumentava. 

Privatização e desnacionalização se complementavam no ataque à nossa 

soberania; privatizadas, as empresas nacionais eram compradas por transnacionais, 

representantes do interesse imperialista contra o país. Assim, o governo liberal 

privatizava e o setor privado desnacionalizava, liquidando a nossa soberania.  

O neoliberalismo chegou à Argentina e ao Chile na década de 1970, antes, 

portanto, do governo de Margareth Thacher na Inglaterra. Vinha por intermédio de uma 

comissão trilateral, formada por bancos dos EUA, da Europa e do Japão. Nessa tríade, o 

capitalismo hegemônico dos EUA se reinventava em face das mudanças no cenário 

internacional, como a revolução iraniana, os Tigres Asiáticos, a ascensão da Alemanha e 

do Japão, o não alinhamento dos países do Terceiro Mundo, o fortalecimento da OPEP 

                                                           
315 SCHILLING, Paulo. Mercosul: integração ou dominação?, op cit. 
316 Schilling mapeava assim as contradições no seio do G7: EUA versus Japão; Japão versus Europa 
Ocidental; e EUA versus Comunidade Europeia.  



179 
 

etc. Diante de um mundo não mais polarizado, a empresas e os bancos transnacionais 

substituíam o Estado-nação para dar sobrevida ao capitalismo, argumentava.  

De principal instrumento para garantir a reprodução do capitalismo na fase 

imperialista, o Estado teria passado ao seu principal obstáculo na fase da mundialização, 

tendo em vista a dimensão cada vez mais global do capitalismo. Jaime Osório desenvolve 

argumentos que vão numa direção oposta.317 Convém lembrá-los para depurar o 

posicionamento de Schilling a esse respeito. Osório defende que o capitalismo, mesmo 

nessa nova etapa, precisava do Estado para se reproduzir, por razões econômicas e 

políticas. O Estado, diz ele, é o assegurador da paz social e é quem submete o trabalho a 

condições exigidas pelo capital – uma tarefa que dificilmente seria assegurada pela 

Microsoft ou pela Ford, exemplifica. Além disso, é pela “base nacional” que os Estados 

centrais do capitalismo conseguem expandir-se para regiões periféricas; e, aqui, são 

igualmente os Estados que garantem “proteção” aos capitais locais. Na sua condição de 

demandante, é o Estado que cria mercado para setores de ponta do capitalismo, assim 

como é ele, como instância de força de capitais nacionais, que se mobiliza para atrair 

investimentos, matéria-prima e abertura de mercado. 

Assim, a relação do Estado com a mundialização funcionaria sob a mesma lógica 

dialética do capitalismo. Se, por um lado, o capitalismo demanda um sistema mundial 

para se reproduzir, por outro, essa vocação planetária só se realiza sob via de “espaços-

fronteiras” (Estados-nações). São eles que, paradoxalmente, impulsionam mas também 

limitam a vocação mundial do capitalismo, mesmo em contexto de mundialização. 

Apontar os limites do Estado-nação sem sinalizar sua capacidade de potencializar a 

mundialização capitalista seria, na opinião de Osório, “ocultar a própria natureza do 

capitalismo”, ou do próprio Estado, eu acrescentaria. Se o capitalismo funciona 

historicamente sobre a base de um sistema interestatal, a mundialização potencializa cada 

vez mais exercícios desiguais da soberania, assevera. Entre Estados centrais e periféricos, 

haveria regimes distintos de soberania, uma ideia central na tese de Osório que será 

retomada adiante. 

De qualquer maneira, no Brasil e na Argentina, esse processo de entrega da 

economia nativa às transnacionais não era exatamente uma novidade, afinal, desde os 

anos 1950 e 1960, vigia o modelo de substituição de importações, aplicada nos governos 

de Frondize e JK, respectivamente, pelos “cepal-boys” – como Schilling denominava os 

                                                           
317 OSÓRIO, Jaime. O Estado no centro da mundialização. A sociedade civil e o tema do poder. Expressão 
popular: São Paulo, 2019. 
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economistas desenvolvimentistas. Nos anos 1970 e 1980, a condição fundamental para o 

projeto liberal no continente era a abolição das fronteiras e, com elas, das tarifas 

alfandegárias, entraves a uma escala continental de comércio. Sem as tarifas de defesa, 

era possível às empresas “multis” se instalarem em um país-chave e, a partir dele, 

abastecer toda a região, não sendo mais necessário ocupar país a país. O subimperialismo 

e depois o Mercosul nasceram desse mesmo propósito.   

À hegemonia militar dos EUA e à política dos “7 Grandes”, acrescente-se o 
poder econômico e financeiro das empresas transnacionais e dos bancos 
internacionais. À medida em que aumenta a participação e o controle dos 
mesmos sobre as economias e as finanças dos países capitalistas 
(industrializados e subdesenvolvidos) e já agora sobre a dos países ex-socialistas, 
crescem as pressões no sentido da eliminação das fronteiras nacionais. As 
barreiras alfandegárias, que constituíram as bases do Estado Nacional burguês, 
representam atualmente um obstáculo ao desenvolvimento pleno das grandes 
corporações transnacionais. Integração é, consequentemente, a palavra de ordem 
fundamental.318 

   
O efeito disso na divisão internacional de trabalho era claro, ponderava Schilling: 

cada país do Terceiro Mundo se especializava na produção do que estivesse mais bem 

qualificado (em matéria de recursos naturais e humanos), configurando-se, com isso, uma 

nova divisão internacional de trabalho. Nessa nova redistribuição da produção, o Brasil 

desempenhava papel privilegiado, sendo a base da operação, enquanto Argentina e Chile 

abririam suas fronteiras e liquidariam suas indústrias, especializando-se em atividades 

econômicas primárias, como minério e alimentos. Schilling mostra essa divisão na 

prática, sinalizando os vários cultivos em que havia supremacia argentina em relação ao 

Brasil; e, na contramão, revela a pujança da indústria brasileira na comparação à 

argentina. Como se vê, Schilling não previa a expansão do agronegócio nem o papel de 

celeiro do mundo desempenhado pelo Brasil, anos mais tarde. Suas considerações sobre 

a divisão do mundo já apareciam em O Expansionismo brasileiro, mas aqui vemos um 

Schilling muito mais esforçado em mostrar todo esse processo como engrenagem do 

capitalismo como sistema e não só como uma estratégia geopolítica dos militares 

brasileiros em articulação com o departamento de Estado americano.  “A implantação do 

neoliberalismo na América Latina se deu pelo braço armado da ditadura militar”, escreve 

em “Assalto ao patrimônio público”.  

Em O fim da história ou o colapso da modernização?319 Schilling está atento às 

principais questões e aos debates de seu tempo. O livro é resposta e crítica à ideia de 

                                                           
318 SCHILLING, Paulo. Mercosul: integração ou dominação?, op cit. p. 90.  
319SCHILLING, Paulo. O fim da história ou o colapso da modernização.. op cit. 
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Fukuyama de que a democracia liberal encerraria a história por igualar homens em 

direitos e liberdade, pondo fim à luta de classes. Paulo Schilling vai na contramão desse 

argumento ao mostrar um capitalismo cada vez mais concentrado nos países centrais (G7) 

e agindo por intermédio de instituições como o Banco Mundial, o FMI e o Acordo-Geral 

de Tarifas e Comércio, beneficiando empresas transnacionais e o capital financeiro. Os 

efeitos desse capitalismo especulativo e multinacional, organizado em blocos econômicos 

mas também em empresas multinacionais, seriam o contrário do que idealizava 

Fukuyama, desemprego, superexploração de mão de obra, desigualdade social, 

desindustrialização e deterioração das condições de vida, sentidos inclusive nos países 

ricos. A roda da história girava cada vez mais acelerada e dilacerante.  

Schilling mostra essa perversa realidade nos EUA e na União Europeia, mas se 

detém numa cada vez mais desigual e excludente América Latina, premida por uma 

receita neoliberal que era a versão moderna da velha bomba de sucção do imperialismo.  

Os serviços da dívida e o lucro das transnacionais dragavam nossas riquezas na direção 

dos países centrais, a isso se somando termos de intercâmbio Norte-Sul profundamente 

desiguais. A política de ajuste imposta por organismos internacionais, entre os quais, 

Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, BID, Clube de Paris, 

asseguravam o pagamento dos créditos aos bancos e tornavam a espoliação mais 

desavergonhada. A América Latina saía dos anos 1980, a década perdida, com 

desemprego recorde, sucateada nas suas indústrias e oferecendo péssimas condições de 

vida para grande parcela de sua população, e via como permanência histórica a riqueza e 

o suor dos seus trabalhadores alimentarem a potência dos países ricos. 

Como durante os séculos da era colonial, quando o ouro, a prata, os produtos 
tropicais e o trabalho escravo na América financiaram as revoluções mercantil 
e industrial da Europa (e, posteriormente, dos EUA), hoje essa “exportação de 
capitais” latino-americanos está subsidiando os ajustes estruturais 
modernizantes que se verificam na Europa, nos EUA e no Japão.  [Depois de 
fornecer e analisar índices de concentração de riquezas e da pobreza na 
América Latina, ele continua]: esta é a tão propagandeada “modernidade” nos 
países periféricos. Esses vivem hoje um processo de espoliação muito mais 
intenso e brutal que na época do colonialismo direto e ostensivo.320 
 

 

*    *     * 

5 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
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O nacionalismo ganhou força no Brasil a partir de 1930, sendo, no seu sentido geral, a 

expressão ideológica do capitalismo industrial brasileiro. O Brasil vivia os efeitos da crise 

de 1929 no mundo e, diante da incapacidade de importar manufaturados da Europa e dos 

EUA, onde a crise se manifestava ainda mais aguda, o governo brasileiro deu início a 

uma política econômica de substituição de importações que colocava em novos termos o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. A partir de 1930, observam-se políticas 

econômicas mais integradas e centralizadas no Estado, que se tornou um investidor direto 

da industrialização. Por efeito disso, tem início um grande impulso industrial no país, 

sendo o nacionalismo, no seu conjunto, o discurso ideológico que alicerçava essas 

transformações, as quais conduziam o Brasil para a sua fase de capitalismo industrial. 

Como política econômica, o nacionalismo unia uma gama de atores sociais em 

torno da modernização capitalista, mas não sem conflitos. O capitalismo brasileiro se 

estabelecia na complementariedade entre o latifúndio e a burguesia – das divisas advindas 

da exportação compravam-se maquinários e matérias-primas, e constituía-se o mercado 

para a indústria nativa. O desvio das divisas do café para a indústria desagradava as 

oligarquias exportadoras, que, a partir de 1930, não mais possuíam o controle desses 

recursos, assim como sucedia na República Velha. 

Por outro lado, ao investir em infraestrutura de energia, transporte e comunicação 

públicas, o Estado buscava oferecer serviços baratos às empresas privadas, de modo que, 

invertendo nos setores de concentração de capitais e de menor lucro, reservava ao capital 

privado os setores de maior lucratividade da economia.  Essa orientação conflitava com 

os interesses dos capitalistas mais atrasados do capitalismo estrangeiro, ligados ao setor 

de serviços públicos e interessados em manter sob controle os recursos naturais 

brasileiros.  

Noutra direção, o Estado ajudava diretamente a indústria nacional com isenções, 

fixação de preços altos, financiamento etc, além de garantir a ela uma formação técnica 

de mão obra. Com os direitos do trabalho, criavam-se as bases modernas para a economia 

capitalista brasileira.   

À direita, os nacionalistas pensavam o desenvolvimento nacional sem excessos 

estatais, a partir do capital privado e com participação do capital estrangeiro. À esquerda, 

conduzidos por operários e radicais da classe média, nacionalistas idealizavam um 

nacionalismo que mais se parecia um capitalismo de Estado, isto é, com forte 

intervencionismo estatal e limites ao capital estrangeiro, e favorável a reformas 

estruturantes, sobretudo a agrária, para composição de um mercado interno. Entre 
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esquerdas e direitas, prevalecia uma concepção de industrialização que soava como 

neutra, quase ontológica, sinalizando o domínio ideológico da burguesia naquele cenário.  

Ambos queriam um capitalismo moderno, mais ou menos intervencionista e de 

estilo socialdemocrata, que promovesse o desenvolvimento nacional e independente da 

economia e superasse os restos feudais ou semifeudais do campo. Construíam-se as 

condições de uma sociedade burguesa utópica e idealista, calcada na premissa de que o 

desenvolvimento do país o conduziria à condição de país metropolitano, sem levar em 

conta, no entanto, de que, em sua etapa imperialista, a reprodução do capitalismo 

dependia do subdesenvolvimento dos países periféricos.  

Theotônio dos Santos demarca o ano de 1958 como momento inicial dessa divisão 

no seio do nacionalismo, data em que, ciente da incapacidade de um desenvolvimento 

industrial sem a participação do capital estrangeiro, a burguesia industrial brasileira 

apostou no desenvolvimentismo como lema. Na outra ponta, conduzida por setores 

populares e operariado, o nacionalismo popular foi esgarçando os limites do pacto 

político que dava base ao estado paternalista, conduzindo suas reivindicações para pautas 

mais à esquerda.   

A mesma decantação ideológica e social do nacionalismo rumo a um conteúdo 

mais radical é sinalizada por Lúcio Flávio de Almeida321, mas no interior do regime 

populista. Assim, o “nacionalismo populista” seriam de três tipos, o da burguesia 

industrial, o militar (desdobrado em burocrático) e o popular, no qual os nacionalistas 

revolucionários se inserem. A preocupação do autor é ressaltar não só a historicidade do 

nacionalismo populista, mas também suas frações internas. Segundo o autor, mesmo os 

setores mais combativos do nacionalismo tenderam a entender a crise do capitalismo 

como efeito da dependência, ignorando que ambos eram aspectos do mesmo processo. 

Deste modo, muitos atribuíam os efeitos positivos da industrialização ao capitalismo, 

considerando os aspectos negativos como decorrentes da dependência. A crença básica 

era de que, eliminada a dependência, o país entraria num desenvolvimento capitalista 

contínuo e harmônico, beneficiando a comunidade nacional. Desse entendimento nascia 

uma receita de superação da dependência que passava pela redefinição da relação do país 

com o imperialismo. Um conjunto de medidas poderia ser tomado para esse fim: 

disciplinamento de investimentos estrangeiros, com encampação de empresas e controle 

sobre remessa e ingresso de capital de fora; reformas de base para superação de obstáculos 
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sociais, políticos e econômicos próprios da formação social brasileira; aumento da 

intervenção estatal de modo a domesticar o capital imperialismo, transformando-o de 

parasita a motor do desenvolvimento; e política externa soberana, equidistante dos dois 

blocos hegemônicos, de modo a tirar proveito da rivalidade entre EUA e URSS.   

Em 1960, ocorre um despertar de estudos marxistas no Brasil que se inseria em 

um contexto mundial de renascimento do materialismo histórico e dialético como 

pensamento científico e revolucionário. Contribuía para isso, na América Latina, a recém-

vitoriosa Revolução Cubana, esperança de um caminho revolucionário em condições 

nacionais. Nesse contexto de efervescência surgiam a Polop, o Partido Comunista do 

Brasil, as Ligas Camponesas e a Ação Popular. O PTB não ficou imune a essa atmosfera, 

e a obra de Schilling testemunha esse encontro do trabalhismo com o marxismo, inclusive 

no campo das ideias. Seu nacionalismo revolucionário, nas suas bases teóricas, é 

resultado desse contexto, sendo, em algum sentido, uma leitura trabalhista ou brizolista 

do marxismo. Bonapartismo e subimperialismo são conceitos que ele reinterpretou do 

que era mais atual no campo marxista, as ideias de André Gunder Frank e Rui Mauro 

Marini. Faceta desse encontro entre o trabalhismo e o marxismo é que as realizações 

políticas do governo Brizola são lidas por Schilling sob a ótica de uma revolução colonial, 

conforme a aproximação com Trías indica.  

O nacionalismo vai engrossando a sua base social operária e pequeno-burguesa 

radical no contexto dos anos 1960. No interior do trabalhismo, conforme Theotônio dos 

Santos, observa-se o nacionalismo mais ao centro de Goulart (que Schilling considera um 

populismo retardatário), ainda preso a um conteúdo nacional-popular, anti-imperialista e 

a favor das reformas, e o nacionalismo radical de Brizola, convertido num “programa de 

libertação nacional” (revolução colonial, diria Trías), anti-imperialista, antioligárquico e, 

em parte, antimonopólio.  A interpretação de Theotônio dos Santos endossa a tese de que 

a leitura de Schilling sobre o governo Brizola no Rio Grande do Sul estabelecia um 

horizonte de ação e ideias para a esquerda trabalhista que rompia os contornos do pacto 

político policlassista do paternalismo e os próprios limites do trabalhismo. Sintoma disso 

é o fato de Schilling jamais ter designado os nacional-revolucionários como trabalhistas. 

Recupera-se a passagem de Santos sobre Brizola: 

Leonel Brizola, cuja aparição no cenário político no fim da década de 1950 e 
na década de 1960, foi marcado por tomadas de posição de caráter radical, 
democrático e nacionalista e anti-imperialista, [as quais] que evoluíram mesmo 
para posturas socializantes322 
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O mesmo argumento está em Marini, para quem a tarefa da esquerda, no seu 

conjunto, deveria ser abrir vias orgânicas para a polarização rumo à esquerda, vivenciada 

no movimento de massas (o nacionalismo popular, como designa Theotônio dos Santos). 

Classes médias e pequeno-burguesas, como estudantes, profissionais liberais e militares, 

eram a composição majoritária da Polop, da AP, do PC do B e do nacionalismo 

revolucionário, mas isso não deve sombrear a aproximação desses grupos com 

camponeses do Nordeste e do Centro-Sul, massas urbanas desempregadas ou com 

emprego ocasional e camadas subalternas das forças armadas, bastante próximas de 

Brizola.  

Para Marini, esse conjunto da esquerda, se militando como bloco unido e 

corretamente posicionado na forma como a luta de classes se apresentava nos anos 1960, 

poderia atuar, no limite, como um “amplo movimento revolucionário”. Numa 

interpretação gramsciana do período, o “nacionalismo popular” – maneira pela qual 

Theotônio dos Santos designava esse conjunto das esquerdas – pode ser entendido como 

partido político, dentro do qual o nacionalismo revolucionário figurava. Ou, por uma ótica 

Bourdieusiana, está se falando da própria Revolução Brasileira como um campo, 

estabelecido num conjunto de relações com tensões e afinidades, dentro do qual o 

nacionalismo revolucionário foi nada mais que a revolução brasileira do trabalhismo, 

representando principalmente a visão de mundo das classes médias e pequeno-burguesas, 

particularmente dos militares de baixa patente e da massa desempregada ou 

temporariamente empregada.  

 

5.1 A força da tradição  

Para Trajano Sento-Sé, o brizolismo é campo discursivo, produto e produtor de 

significações que dizem respeito à história brasileira, à ação política e a um projeto 

nacional. Mais que isso, o brizolismo é um campo em que uma leitura de Brasil é 

construída e que faz uso da história para dar inteligibilidade sempre ao quadro do Brasil 

contemporâneo, do presente de que se fala. Passado e presente se interligam, como é 

próprio da interpretação histórica, mas o brizolismo é uma análise histórica 

fundamentalmente propositiva, militante. É uma “teoria prescritiva do Brasil” em que 

conceitos, articulações e logicidade interna não compõem um conjunto rigorosamente 

sistematizado, até porque se insurge, como teoria-prática, exatamente contra as 

interpretações e as formulações excessivamente elaboradas. Por isso é também uma 
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comunidade idiomática própria, uma vez que conceitos complexos sejam apresentados 

como metáforas simples e fortes, ou com conteúdos inovadores, muitas vezes criativa e 

propositadamente desvirtuados. O marxismo se une ao trabalhismo sem maiores conflitos 

no nacionalismo revolucionário, mas isso não significa um nomadismo ideológico ou uma 

fragilidade, ao contrário. Dinâmico no tempo e vinculado demasiado ao presente, o 

brizolismo é o absurdismo de quando a realidade se impõe sempre ao sujeito.  

“O brizolismo é uma categoria prática”, sintetiza Trajano, uma forma de engajar-

se na imediaticidade do mundo e que lança mão de uma interpretação histórica e de um 

conjunto de imagens e símbolos que deitam raiz na cultura brasileira. Uma teoria geral da 

história do Brasil que se articula à imagem-símbolo de Brizola, mas também à tradição 

trabalhista. Opera, conforme a expressão de Fábio Lucas, sob a lógica do predicado, uma 

vez que toda a nossa formação é tratada pela centralidade do nacionalismo e da luta anti-

imperialista nela. Os livros de Schilling permitem entender o brizolismo sob essa 

coerência. Porém, diferentemente do brizolismo dos anos 1980, já apaziguado com a 

tradição trabalhista no seu conjunto, as obras de Paulo Schilling fundamentam e situam o 

brizolismo no racha trabalhista de Jango com Brizola, e do próprio populismo. O 

brizolismo, naquele cenário de agudo social, é o nacionalismo revolucionário, o qual à 

esquerda de Vargas e Jango, aponta como horizonte a mudança revolucionária.  

Para Trajano Sento-Sé, o projeto brizolista transcende a tradição brizolista ao 

elaborar um ethos nacional, cujos personagens principais seriam o Estado e a história, 

interrompida pelo golpe de 1964, elementos aos quais acrescento o próprio 

nacionalismo.323  

 

5.2 Os limites do nacionalismo revolucionário  

Almeida324 cita Schilling em algumas ocasiões, particularmente para destacar como nosso 

personagem reconhecia a postura pragmática de Vargas em relação ao capital estrangeiro, 

ora aceitando-o, ora disciplinando-o. Segundo Lúcio Flávio de Almeida, essa capacidade 

de Schilling o faria escrever uma análise não apologética de Getúlio, mesmo tendo sido 

ele um assumido admirador do ex-presidente, inclusive dedicando-lhe algumas de suas 

obras. Almeida se esforça muito em diferenciar, no interior do trabalhismo, nuances 

muitas vezes pouco observadas por analistas marxistas que analisam o fenômeno.   

                                                           
323 A análise histórica do nacionalismo de Trajano Sento-Sé mereceria figurar nessa tese. Será tema para 
trabalhos futuros. Sobre isso, ler o livro do autor Brizolismo, aqui muitas vezes citado. 
324 ALMEIDA, Lúcio Flávio. Ideologia nacional e nacionalismo... op. cit. 
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A obra de Schilling tem o mérito de apontar e militar, desde o calor do momento, 

por diferenças entre o varguismo e o nacionalismo revolucionário, não sendo por acaso, 

portanto, que Almeida use o autor como fonte para a análise dos nacionalistas 

revolucionários. A seleção de discursos de Brizola disponibilizadas por Schilling ao final 

de Como se coloca a direita no poder? é a fonte de Almeida como base do pensamento 

de Brizola. 

Para Almeida, as diferenças de nacionalismo no interior do trabalhismo devem ser 

analisadas pela forma com que o capital estrangeiro é tratado por três figuras de proa do 

PTB, Jango, Sergio Magalhães e Brizola. Apesar de sua retórica nacionalista, Goulart 

pecava por imprecisões, diz o autor. Jango não estabelecia como as empresas estrangeiras 

de serviços públicos seriam tuteladas pelo Estado nem como seria estabelecida a 

indenização em caso de nacionalização. Por outro lado, na lei de Remessas de Lucros, 

segundo Almeida, auge do nacionalismo burocrático, o presidente estabelecia importante 

distinção entre os capitais estrangeiros investidos nos setores de serviços públicos e de 

exportação de matéria-prima, o qual deveria ser tolhido, e aqueles alocados nas empresas 

estrangeiras voltadas para a produção industrial em solo nacional, este sim benéfico. 

Haveria, segundo essa distinção, o capital estrangeiro ruim e o bom. 

Sergio Magalhaes impunha mais rigor na escolha dos investimentos estrangeiros 

aceitos no Brasil, apontando como baliza os que requeressem processo tecnológico ainda 

não assimilado pelos empresários nacionais. O objetivo da vinda dessas empresas deveria 

ser adquirir tecnologia, razão pela qual priorizavam-se aquelas com sofisticação de 

tecnologia em detrimento das dedicadas ao ramo secundário. Investir e dar garantias a 

empresas desse segundo grupo era abastecer as famosas bombas de sucção do 

imperialismo, dizia Sérgio Magalhaes, pois elas recolhiam grande parte da poupança 

nacional sem contribuir de fato com o processo de industrialização brasileira. 

Almeida observa que, mesmo na sua manifestação mais radical, o nacionalismo 

nunca conseguiu romper com o Estado imperialista e sua ordem de mundo. A proposta 

dos nacionalistas sempre foi instrumentar o Estado para o capital que fosse efetivamente 

útil ao país, que incorporasse vantagens ao processo de industrialização, de modo que 

este não tivesse privilégios acima dos garantidos ao capital nacional. Convinha, segundo 

essa abordagem, depurar as relações com o imperialismo, tornando-as livres das 

desigualdades.  

O mesmo sucedia às pautas das reformas, segundo Almeida. Tidas como 

requisitos do desenvolvimento capitalista e de elevação do padrão de vida dos 
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trabalhadores rurais, as reformas, sobretudo a agrária, apresentavam-se como receita 

contra os arcaísmos brasileiros, tendo como objetivo primeiro a formação do mercado 

interno. No âmbito político, a reforma agrária, em especial, era fórmula para aliviar as 

tensões no campo contra a ameaça do comunismo. 

Nem mesmo Brizola e os nacionalistas, com sua fraseologia mais radical, 

superariam os limites do capitalismo, afinal, segundo Almeida, atuavam mais para 

extirpar as impurezas desse sistema que para liquidá-lo. “ao invés de destruí-lo 

[capitalismo], tratava-se de instaurá-lo em sua plenitude e legitimá-lo ideologicamente 

aos olhos da massa”325, pondera. 

As críticas ao nacionalismo popular são severas, mas Almeida reconhece também 

avanços importantes, mesmo que nos limites do populismo. Ao estabelecer com precisão 

o vínculo entre as formações sociais brasileiras e o imperialismo, os nacional-

revolucionários sinalizavam com razão que a estrutura excludente da nossa sociedade não 

se explicava somente por motivações internas, mas também pela engrenagem 

deformadora e parasitária do imperialismo. Almeida reconhece, com isso, o cerne do que 

foi o nacionalismo revolucionário e do brizolismo, as chamadas bombas de sucção, sobre 

as quais aqui tanto já se discorreu. A importância desse tema para o nacionalismo 

revolucionário revela-se no manancial de expressões que o brizolismo lhe dedicou: perdas 

internacionais, processo espoliativo, sanguessugas etc.  

Noutro ponto os nacional-revolucionários também avançavam: estabeleciam com 

clareza a íntima relação entre as empresas privadas americanas e a política estatal dos 

EUA, bem como a associação das classes dominantes daqui com as frações de capital do 

imperialismo. Entendiam, assim, a dependência como um problema interno e externo, o 

que constitui, segundo Almeida, importante sacada. O argumento está de acordo com o 

que Jaime Osório caracteriza na economia dependente: há uma aliança dos grupos locais 

das nações periféricas com o capital transnacional, financeiro e industrial, em troca de um 

quinhão do mais-valor que os países ricos retiram aos países periféricos. Schilling e 

brizolistas traduziram simplificando esse processo nas perdas internacionais.  

Outro mérito dos nacionalistas revolucionários foi mapear que o capital 

financeiro, apesar de cosmopolita, obedece sempre aos interesses dos Estados centrais, 
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mesmo em um sistema mundializado. Para muitos analistas da globalização326, pela 

natureza mais planetária do capitalismo de fins do século XX, o Estado constituiria um 

obstáculo à expansão do capitalismo na sua expansão, vigorando em seu lugar instituições 

e organismo supranacionais, sem pátria. Schilling vai um pouco nessa direção, mas sem 

descuidar da territorialidade e da geografia do imperialismo. Embora agindo por blocos 

integracionistas e por instituições financeiras cosmopolitas, o capitalismo mundializado 

jamais apagaria a hegemonia e a fronteira das potências imperialistas, ao contrário. Todas 

se alimentavam muito bem nutridas com a mundialização. Jaime Osório, como Schilling, 

repatria o capital financeiro em dados inquestionáveis. Das principais instituições 

financeiras e de investimentos em escala mundial, onze são estadunidenses e duas são 

europeias; e das quinhentas grandes corporações multinacionais, 48% são americanas, 

30% são da União Europeia e 10%, do Japão. Ou seja, a transnacionalização não rompe 

o vínculo entre o poder das empresas e seus Estados nacionais de origem, o que coloca o 

combate ao imperialismo e o Estado no centro do debate político. O nacionalismo 

revolucionário jamais perdeu de vista a territorialidade do capital, mesmo sendo 

considerado muitas vezes ultrapassado nessa denúncia.   

Nisso, aliás, foi além, ao mapear níveis regionais ao imperialismo que lhe 

servissem de intermediários e potenciadores na sua exploração. Destaquem-se nessa 

direção as denúncias ao papel de São Paulo como entreposto do imperialismo e depois o 

do próprio Brasil como subimperialista, ambas muito marcantes na militância de todos os 

brizolistas, especialmente na de Schilling. A engrenagem imperialista, a complexa 

operação de saqueio, nos seus planos local, regional e nacional de atuação, sempre foi o 

cerne de sua militância, o eixo de coerência de suas ideias. Ilustrativo disso é que Schilling 

tenham se convertido num dos principais divulgadores do conceito de subimperialismo 

no Brasil e na América Latina. Com ele entendeu que toda a montagem do Estado 

repressivo, ou Estado contrainsurgente, como define Osório, acompanhava a transição de 

uma industrialização diversificada, voltada para o mercado, para uma industrialização 

cada vez mais seletiva e especializada, direcionada para alto poder de consumo. A 

reprodução do capitalismo (tanto no Brasil como nos EUA, motivo da aliança de ambos), 

incapaz de realizar-se internamente (pelo seu alto padrão de consumo), impunha a 

expansão para o mercado externo, fato que alastrou projetos integracionistas diversos. O 

                                                           
326 Sigo a preferência de Jaime Osório pelo termo mundialização a globalização. Ela decorre do fato de 
globalização tender a homogeneizar o mundo sem dar conta do abismo das diferenças econômicas, 
regionais e políticas.  



190 
 

Brasil convertia-se em país-chave dessa expansão, sendo entreposto do imperialismo na 

região.  

Até mesmo o tema das reformas foi revestido da luta inglória do Brasil contra o 

imperialismo. Schilling inclui no escopo delas a necessária revisão dos termos da relação 

com os americanos, de sorte que a luta por reformas devesse ser o embate contra os 

interesses do imperialismo. Almeida argumenta com razão que o esgarçamento do pacto 

populista conduziu os nacionalistas mais radicais a formular uma análise global da 

estrutura social do Brasil, tendo como mérito inegável delimitar seus determinantes 

externos. Schilling tornou-se especialista da geopolítica latino-americana tendo como 

horizonte essa perspectiva.     

 

5.3 O nacionalismo e a idolatria do Estado 

Numa síntese aqui simplória e direta, o populismo designa o Estado de compromisso 

firmado em 1930 por um pacto multiclassista que, incapaz de exercer a hegemonia sem o 

apoio das massas, teria desviado o operariado de uma representação autônoma de seus 

interesses. Segundo Weffort, grande ideólogo da teoria do populismo, o nacionalismo 

seria não só a linguagem política dominante dos últimos anos do período populista, mas 

também a cobertura teórica para o pacto político que sustentava aquele Estado e sua 

política econômica, o desenvolvimentismo. Originário do Estado de compromisso de 

1930, o desenvolvimentismo, no entanto, não garantiria interesses imediatos a nenhuma 

das classes pactuantes do Estado, insuficientemente fortes para impor seus interesses 

como nacionais. Nessa acepção, o nacionalismo seria nada mais que uma ideologia do 

Estado populista. 

O argumento encontrou muito eco nas ciências sociais e foi um desdobramento da 

tese de Caio Prado Júnior de que o nacionalismo teria sido mais muito uma bandeira da 

burguesia de Estado que de uma burguesia propriamente nacional (ou nacionalista). Para 

Prado Júnior, inexistiria uma burguesia nacional porque seus interesses e lógica de 

atuação seriam muito mais complementares ao capitalismo internacional que antagônicos 

a ele. Tudo comporia o mesmo sistema capitalista integrado. Para Prado Júnior, o 

equívoco das esquerdas de tomar esse capitalismo burocrático da burguesia estatal como 

nacional teria ocasionado a disseminação do nacionalismo no interior do movimento 

popular, estratégia lançada inclusive pelos pecebistas. Por essa tese, como a de Weffort, 

o nacionalismo teria nascido dos corredores do Estado, pela ação da burocracia estatal. 
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Seria, por extensão, uma ideologia do próprio Estado capitalista, em desvio aos interesses 

dos trabalhadores. 

Sem discordar dessas premissas, Almeida encontra brechas importantes nesse 

monolito “nacionalismo populista” ou “burocrático”, de Weffort e de Prado Júnior, 

respectivamente. Os primeiros aspectos que questiona são a afirmativa de que o 

populismo se inseriria numa etapa de transição para o capitalismo industrial no Brasil e a 

premissa de que o nacionalismo seria uma forma de culto ao Estado para garantir sua 

autodeterminação. Seguindo Décio Saes, Almeida vê dois momentos para o 

nacionalismo, algo já assinalado tanto por Marini como por Theotônio dos Santos, como 

pelo próprio Almeida, como se mostrou neste capítulo. Nas ocasiões de ameaça à 

soberania do Estado, de fato o nacionalismo foi recurso mobilizado pelas burguesias 

industriais e até pelas esquerdas (ingenuamente) junto aos movimentos sociais para 

manter o status quo.  

No entanto, houve momentos em que efetivamente o nacionalismo rompeu 

barreiras e se converteu numa expressão popular, razão pela qual passou a ser rechaçado 

pela burguesia industrial. Nesse sentido, o nacionalismo caminhava do interior do Estado 

em direção à sociedade civil, conduzido pelos próprios movimentos populares. Com esse 

argumento, Almeida reconhece dinâmicas ao nacionalismo que o desvinculam não só de 

um ator histórico único (burguesia nacional) como também da função histórica de servir 

à autodeterminação do Estado.  

As formulações de Jaime Osório sobre a sociedade e o poder político na realidade 

dependente podem ser um enquadramento preciso para entender a relação do 

nacionalismo revolucionário com o Estado, particularmente no governo Jango. O autor 

vai na direção contrária às interpretações gramscianas que sobredimensionam a sociedade 

civil diante do Estado na noção de Estado ampliado. A extensão do conceito de Estado à 

sociedade civil supõe que as relações de poder político estão distribuídas 

homogeneamente entre o Estado e a sociedade civil, motivo pelo qual avançar na 

sociedade civil automaticamente levaria a um rearranjo de poder na conquista do Estado. 

A noção do Estado como “hegemonia revestida de coerção” transmite o falso 

entendimento de que a sociedade civil é o elemento determinante do poder político, 

quando, para Osório, o correto é a coersão sob a hegemonia, isto é, o Estado é, 

primordialmente, coerção/consenso revestido de consenso. Com isso o autor se aproxima 

da noção de “sistema de dominação”, por intermédio da qual o Estado torna-se 

preeminente em matéria de poder político e domínio. Entre a sociedade civil e o Estado 
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não existe linha de continuidade em matéria de poder político, pois cada um é dotado de 

poderes qualitativamente diferenciados, de modo que, para tornar-se Estado, não bastaria 

à classe dominada a dianteira do consenso, da hegemonia. Para adentrar às salas do poder, 

o único recurso seria a ruptura revolucionária, sentencia.  

Com isso, Osório se afasta da ideia de revoluções passivas e da de guerra de 

posições, tão frequentes em leituras gramscianas. Entretanto, se a via institucional passa 

a ser o caminho das forças populares e de esquerda, como sucedeu aos países da América 

Latina que examina – os casos do Chile de Allende e da Venezuela de Chaves são os 

exemplos–, então o caminho só oferece uma saída às forças progressistas: o desrespeito 

aos limites institucionais e às leis de domínio. Chega-se a um ponto de inflexão em que o 

próprio sistema político de que se serviram os grupos progressistas para elegerem-se 

impõe limites institucionais ao seu avanço, de modo que somente o recurso à ação direta, 

a vias não institucionais de fazer política garantem o avanço de seu projeto. Parece o caso 

do que aconteceu a Jango e Brizola em 1964, com Brizola querendo esgarçar o pacto 

político que alicerçou Jango e que, a partir de determinado ponto, travou o avanço das 

reformas. O nacionalismo tornava-se evidentemente popular e buscava outras formas de 

impor-se. 

A análise de Osório sobre a especificidade dos Estados dependentes oferece outros 

enquadramentos úteis para entender o nacionalismo revolucionário.327 Com eles, tem-se 

a exata noção de que a leitura brizolista da história, calcada nas perdas internacionais 

(espoliação estrangeira) e na traição da oligarquia e da burguesia à nação e aos setores 

populares, só é prenhe de sentido se se entende a especificidade do Estado dependente. 

Siga-se com Osório nisso. Ele diz que o Estado dependente é primeiro de tudo um Estado 

subsoberano, pois está subordinado a outros poderes estatais, mais poderosos e ricos que 

ele na divisão internacional do trabalho. É um Estado que se apresenta descentrado em 

relação à sua própria sociedade pois a sua reprodução culmina em mercados exteriores – 

ele só se realiza nas economias de fora. Os poderes que exerce, no entanto, são suficientes 

para organizar e definir a vida social no interior da organização em que atua, mas sua 

soberania é limitada. Dessa forma, Jaime Osório difere poder político de soberania, o que 

coloca a questão nacional no centro da pauta política. Em geral, marxistas reduzem o 

nacionalismo à ideologia que engrena o Estado de classe, mas, com Osório temos outro 
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nacionalismo possível. Aquele que só tem razão de ser se conduzido a uma lógica ruptiva 

com o sistema mundial capitalista, como um exercício de recuperação plena da soberania.  

Ao diferenciar soberania de poder político, o autor mexicano retrata a 

heterogeneidade econômica e estatal que o capitalismo conforma no nível do sistema 

mundial, e rompe com a ideia de que a carência de soberania supõe debilidade de poder 

político por parte das elites locais. A ditadura ilustra esse paradoxo, por ser regime de 

poder político forte, mas sem exercício pleno de soberania. Todos os mecanismos de 

transferência de valor de um país para outro, naquilo que Schilling entende como perdas 

internacionais, dão forma a modalidades de capitalismo dependentes e desenvolvidos. O 

capital se apropria de parte do fundo de consumo e de vida dos trabalhadores para 

transferi-lo ao fundo de acumulação dos países centrais, o que no linguajar econômico 

configura a superexploração de mão de obra. Sua engrenagem são a dor e o suor do 

enorme contingente populacional de que dispomos, essa massa volante e informal que 

nos compõe como país. “Somos a tragédia de um país que não existe para si [...]. Somos 

o proletariado externo dos países imperialistas”, sintetiza Gilberto Vasconcellos.328 Essa 

superexploração produz a agudização dos conflitos sociais e da luta de classes nos países 

dependentes a tal nível que dificulta a elaboração de sentido de comunidade, razão pela 

qual, na opinião de Jaime Osório, vicejaria na América Latina esse pendão para regimes 

autoritários. “não é falta de desenvolvimento político a explicação para isso, mas é a 

expressão das formas particulares de reprodução do capitalismo dependente.” 

 

5.4 Os populismos 

Ernesto Laclau329 explicou em termos áridos e bem difíceis de entender que o caráter de 

classe de uma ideologia é dado por sua forma e não por seu conteúdo, sendo a forma o 

princípio articulatório das interpelações de determinada ideologia. Toda ideologia tem 

sua razão de ser para interpelar e constituir os indivíduos como sujeitos; e a forma, por 

sua vez, consiste naquilo que dá coerência de sentido a esse conjunto de interpelações. 

Assim, o nacionalismo tomado por si mesmo não revela qualquer conotação de classe, 

somente quando articulado a outros elementos ideológicos. Laclau exemplifica três casos 

possíveis. O nacionalismo é ideologia feudal se está direcionado a manter um sistema 

hierárquico-autoritário de tipo tradicional; é burguês se se torna a ossatura do Estado-

nação; e é revolucionário se articulado ao socialismo. 
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Ainda de acordo com ele, a hegemonia de uma classe sobre as demais é alcançada 

quando essa consegue impor sua visão de mundo como nacional, sobreposição que é feita 

pelo manejo de interpelações de outras classes, isto é, pela absorção relativa do discurso 

político e ideológico das classes dominadas. Laclau explica que, nesse processo de 

incorporação, o antagonismo de classe é transformado em diversidade, neutralizando-se 

embates entre possíveis interesses divergentes. Quando essa absorção de conteúdo é 

demasiada, quando ultrapassa determinado limite, a classes hegemônica perde a 

capacidade de neutralização, abrindo chance para que as classes dominadas imponham o 

seu próprio discurso articulador no parelho de Estado. Em termos teóricos, a decantação 

do nacionalismo para nacionalismo popular, ou revolucionário como preferia Schilling, 

obedece a esse processo. Absorvendo a palheta de reivindicações das classes populares 

além do que poderia, o nacionalismo deixa de ser amálgama – o nacionalismo da vontade 

de todos –, como concebia Schilling, para tornar-se “revolucionário” (na definição de 

Schilling); deixa de ser o nacionalismo de direita, hegemonizado pela burguesia, para 

tornar-se o nacionalismo “progressista”, conduzido por operários e radicais da classe 

média, tornando-se parecido a um capitalismo de Estado, como define Theotônio dos 

Santos.  

Para Laclau, o mistério e a imprecisão conceitual do populismo decorrem 

justamente do fenômeno não classista que ele abarca. Se uma classe deve ter capacidade 

de manusear interpelações que não são suas, que extrapolem seus interesses e visões de 

mundo, o populismo deve dar conta da classe mas também do povo.  É classe e é povo. 

Ele define povo como a contradição dominante de uma formação concreta, querendo dizer 

com isso que a luta popular-democrática diz respeito à oposição povo versus bloco de 

poder, massa versus Estado, enquanto a luta de classes seria relativa às relações de 

produção. Povo dá conta das relações políticas e ideológicas de dominação, por isso a 

tradição popular é persistente no tempo, enquanto a luta de classe seria atravessada pela 

descontinuidade histórica. A ideologia popular-democrática, própria do povo, no entanto, 

está subordinada à luta de classes, na medida em que somente o socialismo representa a 

possibilidade da superação da contradição povo /bloco de poder (a luta potencial do povo 

é contra o Estado). O populismo, abarcando a classe e o povo, começa no momento em 

que o elemento popular-democrático se mostra antagônico ao bloco dominante, tornando-

se revolucionário. Nesse sentido, haveria um populismo de esquerda, das classes 

dominadas, quando os setores dominados conseguem expandir o antagonismo que é 

popular-democrático ao teor de classe. É quando ocorre a fusão da ideologia popular-
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democrática à ideologia socialista. Por tudo que se disse até aqui, o nacionalismo estava 

nessa direção, mas não me parece ter chegado a compor o que Laclau define como 

populismo de esquerda, justamente por ainda se assentar nas classes constituidoras do 

bloco de poder.  

 

5.5 Laclau, Abelardo Ramos e a modernidade latino-americana do nacionalismo 

revolucionário 

A avaliação de Laclau330 sobre Abelardo Ramos ilumina algumas adequações teóricas e 

criativas de Schilling que muito tem a ver com um modo latino-americano de ver o mundo 

e o marxismo. Primeiro de tudo, para Laclau, Abelardo Ramos apresenta uma 

especificidade de expressão que articulava uma pluralidade de planos discursivos que lhe 

conferiria um caráter inovador. Essa capacidade de propor articulações novas é que o 

situaria num lugar não especificado no plano ideológico argentino.  

Abelardo Ramos une com maestria a tradição marxista à tradição nacional popular 

latino-americana, audácia criativa que, em menor medida, também é característica de 

Schilling, como se viu ao longo desta tese. Se o marxismo foi espaço discursivo 

dominado, em seu começo, pela dificuldade em pensar locais cada vez mais heterodoxos, 

distintos dos países industrializados, depois, pela modernização do próprio capitalismo, 

o modelo foi dando conta de realidades cada vez mais variáveis, distintas da Europa 

Ocidental.  

Abelardo Ramos guiava-se pelo princípio da revolução permanente, tendo sido 

isso o que estruturou a sua estratégia política. Não tinha uma visão imediatista e 

ultraesquerdista de transição de etapas, e tampouco, como diz Laclau, compartilhava o 

cosmopolitismo abstrato do trotskismo ortodoxo. Trazendo o modelo de etapas para a 

Argentina, dizia que a revolução nacional tinha se iniciado com as bandeiras burguesas 

do peronismo (os limites burgueses teriam sido, paradoxalmente, a razão de sua derrota), 

e depois teria sido completada por uma fase inexoravelmente socialista, retomando-se 

com ela o curso revolucionário de guiar o mundo. Schilling, como ele, jamais conseguiu 

superar a interpretação etapista da história e nunca a tomou de maneira rígida. A 

Revolução de 1930, com seu Estado paternalista, foi, segundo sua interpretação, a 

revolução burguesa possível numa realidade subdesenvolvida. Sem ela não se teria classe 
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operária, burguesia e industrialização. Sem ela, a própria luta de classe não teria 

decantado o nacionalismo policlassita de Vargas no nacionalismo revolucionário de 

Brizola. Ainda que limitada pela origem latifundiária de Vargas e pela traição da 

burguesia, por todas as suas contribuições, a Revolução de 1930 teria superado o seu 

sentido histórico de nascença, exagera Schilling.   

Laclau chama atenção para a leitura ultrapassada dos que não consideram a 

modernização e os desajustes estruturais entre tarefas e agentes ocorrido ao longo dos 

anos 1920. Esse fenômeno fica mais evidente na medida em que o discurso e a estratégia 

marxista passam a ser aplicados a contextos históricos e geográficos cada vez mais 

díspares do capitalismo avançado, lugares em que predominavam burguesias débeis.  

Por efeito dessas transformações, nos anos 1930, Trotsky redefiniu sua estratégia 

no desenvolvimento desigual e combinado – a luta passava a ensejar uma articulação 

heterodoxa de elementos. Desenvolvimento desigual e combinado foi, portanto, uma 

reformulação político-conceitual que resultou das transformações reais do mundo. Nisso 

foi acompanhado por outros pensadores, é verdade. Mao falava, por exemplo, da 

categoria povo, anátema para o marxismo até então.  

Por efeito disso, construíram-se identidades coletivas novas, e quem vai mais tirar 

proveito das consequências teóricas dessa nova situação, afirma Laclau, é Gramsci, de 

quem é seguidor. Para o italiano, as identidades sociais não são simplesmente identidades 

de classe, mas identidades populares mais amplas, constituindo o que ele denominou 

“vontades coletivas.’331 Como desdobramento dessa virada, a articulação entre tarefas e 

agentes passa a ser um processo contingente, uma guerra de posição ou de luta 

hegemônica. Tratou-se de um discurso novo, baseado em identidades populares globais, 

valoriza Laclau, que abandonou o classicismo inveterado do marxismo clássico e sua 

teleologia histórica. 

Para Laclau, Ramos jamais fez essa transição teórica, ainda que o seu pensamento 

o conduzisse para esta direção. A teoria dos dois partidos e das etapas revolucionárias 

permaneceram moldurando as ideias de Ramos, mas, segundo Laclau, seu pensamento, 

por sua visão de nacional-popular, acabou surpreendentemente se aproximando mais do 

Partido Comunista italiano, seguidor de Gramsci, que do trotskismo. Esse discurso que 

escapa do “cosmopolitismo abstrato do trotskismo” decorre, segundo Laclau, do fato de 

Abelardo Ramos ter se inserido na tradição ideológico-discursiva do nacionalismo 
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popular latino-americano. É bem possível que o nacionalismo revolucionário de Paulo 

Schilling trace esse mesmo percurso, ao escapar de um marxismo demasiado etapista, 

mas sem livrar do peso dessa determinação, e ao formular-se na moldura do nacionalismo 

latino-americano de Trías. 

Para pensar as massas como agentes ativos da história, é preciso recordar sua 

historicidade, relembra Laclau. Abelardo Ramos pertence a essa tradição de pensadores 

que escreve a épica do povo como ator coletivo, sendo sua tese básica a ideia de que as 

áreas irredentas dos povos latino-americanos – a unificação nacional, a autonomia 

econômica diante do poder estrangeiro, a igualdade social – encontram somente na classe 

operária o agente de sua realização.332 Nisso, ele traça paralelo do argentino com Gramsci. 

O italiano previa que a Itália só se unificaria pela força hegemônica do Príncipe de 

Maquiavel, o Partido Comunista (moderno príncipe). Nesse sentido, o partido seria o 

agente histórico no qual se plasmaria a vontade de construir uma nação. 

Para Ramos, a classe operária se devia constituir na encruzilhada de dois pontos, 

diz Laclau, na história do marxismo e na tradição nacional-popular latino-americana. Um 

cruzamento que permitiria levar a classe operária além de seus interesses corporativos, o 

que, em termos gramiscianos, poderia ser entendido como uma função hegemônica, como 

parte da formação da consciência proletária. Para Laclau, o erro de Ramos estava em 

tentar plasmar a esse povo latino-americano uma consciência de classe politicamente 

construída em torno de um partido separado dos demais movimentos e das dinâmicas 

sociais. Não me parece ter sido esse o erro de Schilling, muito embora tenha deixado suas 

definições sobre socialismo, partido revolucionário, ator social um pouco frouxas. 

Laclau relembra que, desde os anos 1960, promoviam-se reformulações na teoria 

socialista na direção de pensar os antagonismos sociais para além dos limites de classe. 

Parte disso nascia como efeito da globalização e do momento político, centrais na 

formação das identidades coletivas. Surgiam, desse modo, antagonismos diversos, os 

quais não se prestavam a qualquer unificação de classe, e a consequência disso será a 

formação de uma articulação dinâmica (movimientista, em espanhol), mais aberta e 

flexível que os engessados partidos de classe. 

Nem Trotsky nem Lênin teriam total razão, as pessoas se movimentariam por 

formas ideológicas mais simples, definidas por Laclau como significantes vazios. O 

nacionalismo revolucionário de Schilling se porta como uma categoria discursiva dessas, 
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sinalizando com isso um caráter moderno e capaz de abarcar segmentos que não se 

representam por canais institucionais facilmente distinguíveis. É o trabalhador volante, o 

migrante do mundo rural, o desclassado, o biscateiro, o “farrapo humano”, como sinaliza 

Gilberto Vasconcellos, ou o “banguela”, na categoria de Trajano Sento-Sé. O 

nacionalismo revolucionário deu conta do lumpemproletariado que o marxismo mais 

rígido não representou. O brizolismo apostou nas franjas do sistema porque entendeu que 

é lá que está a mão de obra espoliada pelo sistema-mundo do imperialismo. Nisso se 

tornou moderno e aberto às mutações do tempo, daí garantir-se na história como uma 

corrente relativamente longeva. Não à toa, para Trajano Sento-Sé, foi a única corrente 

política realmente preocupada em recuperar a história no pós-abertura, em lançar mão 

dela como trunfo de sua sustentação. Claro que, por muitas vezes também, o nacionalismo 

revolucionário perdeu de vista a classe – o peso da geopolítica é um sinal disso –, 

vacilando aqui ou ali, mas esses são os riscos de sua representação e os seus limites de 

alcance quando se toma a história como um cavalo encilhado em disparada no qual se 

deva astutamente montar.  

Expressando-se por categorias anedóticas, em “expressões telúricas”, de novo 

recuperando Sento-Sé, e por imagens simples mas ao mesmo tempo sofisticadas, o 

nacionalismo revolucionário inaugura um léxico próprio que se assemelha à uma tradição 

oral, que passa de boca em boca – mais uma razão que faz da categoria banguela, de 

Sento-Sé, um grande achado. Essa capacidade de expressar de maneira simples conceitos 

complexos é algo valorizado por diferentes brizolistas, desde Darcy a Schilling. O 

brizolismo não gosta de intelectuais acadêmicos, mas paradoxalmente reveste-se dessa 

missão intelectual de traduzir e aproximar do povo noções complexas em formas simples. 

Nisso Schilling foi magistral em toda sua obra, escrevendo e mediando conceitos 

complexos, subvertendo-os muitas vezes, mas sem dúvida nenhuma comunicando-se e 

popularizando-os.  
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CONCLUSÃO 

Ao longo dessa tese, muitas foram as vezes em que o brizolismo e o nacionalismo 

revolucionário apareceram dotados de sentido como uma leitura trabalhista da revolução 

brasileira e da realidade dos anos 1960, em que vigoravam utopias revolucionárias e 

formas diretas de fazer política. O nacionalismo revolucionário e o próprio brizolismo, 

na forma como os elaborou Schilling, são, assim, afinados ao que entusiasmava as 

esquerdas daquela época, a Revolução Cubana, o terceiro-mundismo e um caminho 

brasileiro e latino-americano para a revolução.  

Entretanto, é preciso demarcar que muitas vezes o entusiasmo de Schilling por 

essa atmosfera de transformação e por Brizola, e suas formas de atuar politicamente o 

impossibilitaram de ver as profundas contradições e os limites do brizolismo. De maneira 

geral, o ideal que Brizola personificou se situa numa complexa encruzilhada que não 

alcança ponto de chegada, embora, contraditoriamente, aponte sempre para o adiante. O 

brizolismo jamais superou seu varguismo de origem, sustentado num ideal de Estado 

como árbitro de classes, e tampouco se desvencilhou do ideal desenvolvimentista de um 

Brasil industrial capaz de, mesmo nos marcos do capitalismo, combater o imperialismo. 

Ficou ali, numa zona localizada entre a Cepal, o getulismo e a Teoria Marxista da 

Dependência.  

Schilling oportunamente leu as críticas que Marini teceu aos entraves de uma 

esquerda desenvolvimentista e ingênua com o nacionalismo de Vargas, mas não as 

absorveu na sua integralidade. Getúlio, o desenvolvimentismo e a concepção de uma 

revolução organizada por etapas geraram nele uma incompreensão do que seria o 

capitalismo brasileiro, forjado nas contradições complementares entre latifúndio e 

indústria, e entre país dependente e potência imperialista. 

A superação dessa impossibilidade de servir ao capitalismo, mas de, ao mesmo 

tempo, querer nele posição de independência e igualdade, que caracterizou as esquerdas 

nacionalistas, só seria possível por recurso a uma revolução socialista imediata. Pela sua 

marca de origem varguista, no entanto, o brizolismo jamais conseguiu dar o passo 

seguinte na sua luta contra o imperialismo, razão pela qual se manteve sempre nos marcos 

do capitalismo. Mas também é preciso reconhecer historicidade ao getulismo dos 

nacionalistas, tendo em vista as muitas formas de vê-lo no tempo. Theotônio dos Santos 

com muita felicidade entendeu o nacionalismo revolucionário como capitalismo de 

Estado, embora enxergasse nele potencialidades inegáveis de condução do nacionalismo, 

então um campo em disputa entre esquerdas e direitas, na direção das lutas sociais. 
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Mostrou com inteligência que os limites, contraditoriamente, apontam para alcances, ou 

estaríamos todos sujeitos a idealizações, da política, dos homens e sobretudo das 

ideologias. Talvez por essa razão tenha servido ao governo Brizola no Rio de Janeiro. 

Também Marini soube criticar Brizola, mas rendeu a ele reconhecimentos inegáveis 

As amarras de Schilling coincidem com as inconsistências que caracterizaram o 

brizolismo em toda a sua história, principalmente na sua concepção de ver o imperialismo 

desvencilhado da luta de classes, militando por utópicas e ingênuas posições de igualdade 

para o Brasil no interior do capital imperialismo. Por outro lado, surpreendentemente, 

essa limitação permitiu ao brizolismo dar crédito ao entendimento do imperialismo como 

fenômeno interno e externo ao Brasil, inclusive manifesto na forma de relação das 

diferentes regiões do país. Nisso, muitas vezes foi voz solitária na política. Mesmo na 

academia só recentemente o marxismo deu oportuno, mas tardio reconhecimento ao que 

Marini escreveu sobre o subimperialismo.333 As razões desse atraso apontam para os 

limites e entraves do marxismo. 

Noutra de suas limitações, o nacionalismo revolucionário foi fiador de uma 

concepção de Estado que quase produzisse e resolvesse as lutas sociais, não sendo por 

outra razão que Schilling tenha entendido o governo forjado em 1930 como o realizador 

da burguesia e, em certa medida, do operariado, ou da própria luta de classes. “Uma 

acumulação de capitais menos brutal que a Europeia”, chega a dizer da nossa revolução 

industrial, graças à ação do Estado. Aqui também se observa um posicionamento 

equivocado dele e do brizolismo, por ignorarem que a luta de classes adentra e se faz 

ainda mais forte no e pelo espaço do Estado. Por outro lado, quando num contexto de 

neoliberalismo que corrompia mesmo as novas esquerdas, inclusive as marxistas, esse 

equívoco foi o lastro para que o brizolismo se mantivesse impenetrável a um perigoso 

desprezo por tudo que viesse do Estado. Nesse desprezo forjaram-se as bases ideológicas 

do encontro entre petistas e tucanos, também presente nos corredores da academia. 

Jaime Osório oferece um caminho revolucionário para os países dependentes que 

se faça pelo recurso institucional do Estado, mas somente que seja para depois subvertê-

lo, algo semelhante ao que poderia ter ocorrido com Allende, não fosse o respeito 

excessivo do próprio presidente chileno aos limites institucionais. Aventei na tese que o 

brizolismo dos anos 1960 pudesse ter desempenhado para Jango esse necessário 

esgarçamento das instituições, pelo seu recurso a ações diretas e não institucionais de 

                                                           
333 FONTES, Virgínia. Capital imperialismo. teoria e história. Rio de Janeiro: EPSJV; UFRJ, 2010. 
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fazer política. Todavia, ocorre-me agora que, ao invés de subverter o Estado, o 

nacionalismo revolucionário estivesse ampliando a esfera estatal no interior da sociedade 

civil, uma vez que também militou pelo reconhecimento estatal dos movimentos sociais, 

no Master, na maneira de conceber a reforma agrária, pelo recurso ao imposto territorial, 

e também pelo personalismo de Brizola na condução das insatisfações populares. O 

nacionalismo revolucionário, nesse viés, pode ter sido a forma como o trabalhismo, ao 

perder as rédeas da condução política que alicerçava seu projeto de poder, tentasse 

sobreviver em meio a uma realidade de lutas sociais intensas que buscava superá-lo. O 

Golpe de 1964 não permitiu ver se essas rédeas seriam retomadas, rompidas ou 

subvertidas, infelizmente. 

Não há dúvidas também de que o brizolismo dos anos 1960 tenha sido a voz de 

uma industrialização capitalista para o campo e para as demais regiões do país, 

especialmente o Sul, na ilusão de que pudesse haver, na realidade perversa do capitalismo 

dependente, igualdade econômica e social entre regiões assim como entre países pobres 

e ricos. Por essas razões, entendendo e denunciando a engrenagem do imperialismo na 

sua esfera local, regional e internacional, o nacionalismo, paradoxalmente, permaneceu 

sendo combustível ideológico do que pensava combater.  Sinalizou o fenômeno, mas não 

conseguiu sair dele. É bem verdade que esse foi um equívoco comum na época, também 

de Prestes e do seu PCB, sendo bastante injusto cobrar de brizolistas uma antevisão do 

que ainda se forjava como crítica. 

A despeito disso tudo, é preciso reconhecer que, ao projetar horizontes ao 

nacionalismo revolucionário que esse possivelmente jamais pudesse alcançar, Schilling 

revela o desejo de onde ele gostaria que o brizolismo pudesse chegar. A política deve ser 

avaliada por constrangimentos reais, é verdade, mas também por expectativas, por 

presente e futuro. Na escrita de Schillin encontramos esse aceno evidente ao marxismo, 

na esperança de que um dia a porta que separasse o brizolismo do materialismo dialético 

pudesse ser aberta, mudando um pouco a ambos. 

 Por fim, entendo, como Schilling, que a linguagem simples, imagética, mas 

profundamente pedagógica de brizolistas deva ser compreendida como uma ferramenta 

poderosa de transformação. A política se faz por ações, expectativas e ideias, mas pela 

palavra também.  
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