
0 
 

 

 



1 
 

LYGIA PORTENHA BORGES FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MEMÓRIA DO PCB EM GOIÁS: 

A EXPERIÊNCIA DO JORNAL A LUTA E A FORMAÇÃO DA 

CULTURA COMUNISTA EM GOIÁS (1931/1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METRADO EM HISTÓRIA DAS SOCIEDADES AGRÁRIAS  
FAULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA  

UNIVERSIADE FEDERAL DE GOIÁS 
2001  

 



2 
 

SUMÁRIO 

 

RESUMO..................................................................................................................... 3 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 4 

CAPÍTULO I - OS PIONEIROS E A MEMÓRIA SOBRE A FORMAÇÃO DO PCB-GO

 .................................................................................................................................. 15 

A .G. PINTO - As CONTRADITÓRIAS IMAGENS DO MESMO HOMEM ................. 15 

BASILEU - REBELDIA E MILITÂNCIA POLÍTICA ..................................................... 35 

CAPÍTULO II- A CONSTRUÇÃO DA CULTURA COMUNISTA EM GOIÁS.............. 49 

A EXPERIÊNCIA DOS PRIMEIROS MILITANTE S .................................................. 49 

CAPÍTULO III - A MEMÓRIA IMPRESSA ................................................................. 83 

DA PENETRAÇÃO DO PENSAMENTO À FORMAÇÃO DO PARTIDO ................... 83 

A PEQUENA IMPRENSA DE OPOSIÇÃO ................................................................ 96 

CAPÍTULO IV- 106O JORNAL A LUTA- A EXPERIÊNCIA COMUNISTA EM GOIÁS

 ................................................................................................................................ 106 

RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA EXPERIÊNCIA DO JORNAL A LUTA............ 106 

Dos FRAGMENTOS DA NOTÍCIA À RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA ................ 124 

CONCLUSAO .......................................................................................................... 155 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 160 

 

 

  

 



3 
 

RESUMO 

 

 

 

Este trabalho analisa especificamente a contribuição do jornal A Luta 

como espaço de debates e articulações que viabilizaram a aglutinação da militância 

comunista em Goiás, no período entre 1931 e 1945. A análise recorre à memória 

como fundamento metodológico para um melhor entendimento dos elementos 

constitutivos do movimento comunista na região, com pressuposto teórico na noção 

de experiência thompsoniana, visando à incorporação do sujeito histórico na 

construção textual, ao conhecimento, à compreensão da atuação de um núcleo 

político comunista em Anápolis que foi desconsiderado pela historiografia goiana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A história do partido comunista no Brasil se constituírem tema privilegiado 

na historiografia brasileira. O partido comunista se transformou, ao longo das 

décadas de 1920 e 1930, em uma importante força política nacional. Há inúmeros 

estudos que destacam a importância da hierarquia interna do partido, a organização 

da militância e os embates ideológicos travados no interior do partido. No entanto, 

pouca atenção tem sido dada à difusão da ideologia comunista e à própria 

experiência de organização partidária no vasto território brasileiro. Em Goiás, são 

raros os estudos sobre o partido e os poucos trabalhos concentram-se no período 

posterior às décadas de 1940 e 1950. Os historiadores que pesquisaram a formação 

do partido, ainda nos anos 30, enfrentaram o problema relativo à ausência de 

documentação. Em tais pesquisas, a gênese do Partido em Goiás é quase sempre 

apresentada à partir de depoimentos orais e referências feitas ao partido pela 

imprensa. 

Ao buscar referência historiográfica regional sobre o tema no desenvolver 

desta pesquisa, selecionaram-se dois trabalhos que privilegiaram a periodização do 

aporte das idéias, a atuação da militância pioneira e a reestruturação partidária 

ocorrida no breve período de legalidade do PCB, entre 1945 e 1947. 

O primeiro trata-se da dissertação de mestrado intitulada O Partido 

Comunista no Brasil: 1945-1947. Suas Propostas na Região Centro-

Oeste, de Lúcia Helena Rincon Afonso, apresentada em 1982 no mestrado em 

História da Universidade Federal de Goiás. Consiste em um estudo do PCB em 

Goiás, sua atuação no período de legalidade, entre 1945 e 1947, em que a autora 

procede a uma análise da visão dos comunistas sobre a situação econômica 

brasileira, com ênfase na situação agrária. Rincon analisa a ideologia comunista 

difundida na região conforme abordagem do jornal O Estado de Goiás / enfatizando 

o papel desempenhado por este jornal no período analisado. Ressalta a 

característica reformista assumida pelo Partido naquele momento de restruturação 

partidária, cujo objetivo era adaptar a atuação partidária à nova conformação 

possibilitada pela legalidade. 
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O segundo trabalho selecionado/ O PCB-CO: 1936-1948/ tese de 

doutorado de Eliane Garcindo Dayrell, defendida em 1984 em São Paulo, constitui 

se num estudo de caráter histórico-social da trajetória do PCB em Goiás, desde sua 

fundação, em 1936, até a cassação dos mandatos dos deputados da bancada 

comunista em 1948. A autora procede à análise buscando relacionar a formação 

partidária e a formação social em que esta se insere, com ênfase na a característica 

urbana da ação partidária ia naquele período. A autora procede ao resgate histórico 

do jornal A Luta/ inserindo na gênese do partido e evidenciando seu papel na 

articulação das idéias na região. Considera também a presença do jornal O Estado 

de Goiás entre 1945 e 1948, período da legalidade do PCB. 

A tese de doutoramento O PCB-CO: 1936-1948 se destaca no cenário 

acadêmico como referência para o estudo das forças políticas de "esquerda" em 

Goiás. 

A expressiva documentação oral colhida pela autora transformou-se em 

um importante repertório de informações e análises que, uma vez desdobradas, 

representam um ponto de partida para novas investigações. Os depoimentos 

colhidos pela autora da tese abriram novas possibilidades para a história do partido 

que, em Goiás, afastou-se de uma orientação centralista, aproximando-se de 

elementos do cotidiano de trabalhadores de diversos segmentos. Longe de ser um 

partido operário em uma região de escasso desenvolvimento industrial, o PCB 

aglutinou vivências e sonhos de uma geração que admirava os comunistas, lia obras 

de vulgarização do marxismo, criticava as oligarquias, divulgava o igualitarismo 

como proposto, enfim, teses vagas, confusas sob o crivo ideológico do partido. Mas 

semearam-se as primeiras experiências organizadoras do partido em Goiás. 

A importância do trabalho de Eliane Garcindo deve-se também ao 

ineditismo de sua pesquisa, uma vez que entrevistou os principais próceres do 

Partido na região, os quais fundaram os primeiros núcleos. Os depoimentos são 

longos e minuciosos e possibilitam a continuidade das pesquisas a partir de novos 

ângulos. Garcindo articula não apenas uma história do partido, mas, ao utilizar a 

história oral como fonte, acabou estruturando a noção de experiência de um grupo 

que, na ausência de fontes escritas, estava condenado ao esquecimento, relegado a 

um plano secundário na história política de Goiás. Formulava-se uma memória do 

partido, sem que fosse possível situar o lugar desses militantes como sujeitos 

formadores de um movimento de renovação política. Retomar a história do PCB em 
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Goiás para além dos documentos oficiais do partido, implica em recuperar a 

experiência concreta dos militantes que aproximavam a pequena cidade de Anápolis 

das questões polêmicas que dividiam os homens após o advento da Revolução 

Russa. 

Eliane Garcindo realizou a confluência dos testemunhos na reconstrução 

dos fatos, como critério de validação e fidelidade das fontes por ela consideradas. 

De posse das fontes orais, a autora corroborou os fatos através de textos e notícias 

divulgadas na imprensa, ressaltando que: 

 

Privilegiou-se o depoimento dos atores da história, em todas as 
formas de discurso, basicamente o registro da memória, mas 
também os discursos diversos em que se observa a representação 
do contexto circundante e se considera qualquer manifestação em 
relação a esse. (1984, p. 9) 

 

Em síntese, trata-se de um trabalho que se situa na encruzilhada entre 

memória e história. Daí deriva certa tensão, uma vez que a História exige como 

método o controle do conhecimento, a busca da exatidão, a proposição de 

hipóteses. Muitas vezes os testemunhos rompem a perspectiva da produção do 

conhecimento metódico. O testemunho dos militantes volta-se mais para esclarecer 

o próprio percurso de vida, justificar o presente, entender, sob essa perspectiva, o 

passado. Em uma espécie de viagem interna, os militantes buscam o conjunto da 

realidade social filtrada pela experiência individual. E aqui não há cotejamento 

possível. Refazem percursos, juízos, situações, frustrações. E nesse espaço entre  

memória e história formula-se um interessante campo de observação em que o 

discurso histórico perde sua externalidade, sua lógica, e se aproxima da memória. 

Segundo Garcindo (1984, p. 11), o trabalho com as fontes orais se fez pela 

"profunda convicção de que na história é preciso deixar falar quem tem direito" e que 

o exercício de ouvir os depoimentos, perscrutando-lhes anseios e motivações, 

"ilumina a história com uma luz que lhe aviva as cores e salienta as sombras". 

A produção das fontes realizou-se através de "um questionário 

abrangente", com registro dos dados pessoais e de uma história de vida, seguida de 

questões norteadoras que visavam à introdução dos depoentes aos temas 

necessários que podiam ser ampliados, conforme a experiência vivenciada pelo 

entrevistado. 
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O presente trabalho, além de trilhar caminhos seguidos por Garcindo, tem 

como um de seus eixos a análise do jornal A Luta como espaço de debates e 

articulações que viabilizaram a aglutinação da militância comunista. Nesse sentido, 

privilegiaram-se os depoimentos daqueles com uma memória especialmente 

coerente e completa dos fatos, como o depoimento de Basileu Pires Leal, sobre o 

período de aporte das idéias e formação partidária compreendido entre 1936 e 1945 

e, de Bernardo Elis, com informações gerais sobre o contexto e o Partido. 

Ao analisar os pioneiros e a memória sobre a formação do Partido, 

buscou se repensar a formação do PCB em Goiás através dos personagens que 

seduziram esta pesquisadora e cuja história mostrou-se representativa - como 

Antonino Gomes Pinto, jornalista e escritor, editor do jornal A Luta e Basileu Pires 

Leal - articuladores pioneiros da militância de esquerda na região. Suas biografias 

podem corroborar a hipótese deste trabalho sobre a formação do Partido Comunista, 

qual seja, de que o periódico A Luta exerceu importante papel na a consolidação do 

PCB regional. 

Também far-se-á uma análise do periódico A Luta a que foi imprimida 

uma característica muito particular em função dos seus moldes dimensionados por 

seu criador e ideólogo: A. G. Pinto. O jornal foi fundado em 1931 e circulou ora 

regular, ora irregularmente por 21 anos, constituindo um papel importante para os 

posicionamentos políticos daquele momento histórico em Anápolis. 

Ressalte-se que meios de comunicação, ao selecionarem o que deve ser 

noticiado, criam o próprio acontecimento, constituindo-se numa memória privilegiada 

de determinado momento histórico. Nesse sentido, o jornal constitui-se num recurso 

fundamental, sobretudo para conhecer-se um processo político particular, 

reinterpretando a realidade. Assim, A Luta torna-se instrumento importante para 

analise de um periódico ideológico em pleno interior de Goiás na primeira metade do 

século XX. A proposta implica a inclusão de significados díspares. 

A importância do jornal A Luta é ressaltada por pessoas que militaram em 

suas hostes ou dele se serviram para os mais diversos fins, sobretudo para a 

pregação política. O jornal oferecia uma ótica peculiar, que implicava noções 

valorativas. Nesse sentido, grande parte da população local e regional ignorou sua 

existência, ou dele queria distância, em função da linguagem utilizada e de suas 

posturas frequentemente contra o governo estabelecido e as políticas públicas. 

Contraditoriamente, o periódico destacava com entusiasmo medidas que 
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considerava importantes para o progresso da região, mesmo que advindas do 

governo que quase sempre criticava. 

Por ser um veículo de comunicação que se definia como de esquerda, 

procurava apontar as fissuras internas da sociedade, que buscava cristalizar um 

caráter ilusório de totalidade, escamoteando e/ou reprimindo as diversidades de 

manifestação e os antagonismos visíveis num Estado que marchava para a total 

incorporação ao “destino nacional”, buscando romper a imagem agrária a que estava 

associado, em busca de uma modernidade que não estava de todo definida, mas 

que se apontava como excludente. Nesse sentido, não poupou o interventor Pedro 

Ludovico Teixeira de críticas, como será demonstrado no Capítulo III.  

Nesse contexto, se insere A Luta servindo de veículo para toda crítica 

advinda de qualquer segmento social. O periódico não possuía um caráter 

empresarial. Segundo depoimento fornecido por José Asmar, que aos 13 anos de 

idade foi aprendiz de tipógrafo nas oficinas do jornal, “A Luta era panfletária, veículo 

de idéias tidas como esquerdizantes, sem outra filosofia senão a de interpretar 

grupos operários". Na falta de matérias mais contundentes, não relutava em publicar 

matérias normais sobre o cotidiano local, nacional e mesmo internacional. Nas 

poucas páginas preservadas deste jornal, emerge a particularidade que era Anápolis 

e Goiás naquele período. Passados tantos anos, suas críticas podem soar ingênuas 

para alguns, mas a verve política que caracterizou o período encontrou ressonância 

em suas páginas e sacudiu a prática política regional, marcando seu tempo histórico. 

Sua postura política não amealhou um volume considerável de adeptos, 

mas possibilitou um debate de oposição amplo e que desembocou na consolidação 

do Partido Comunista em Goiás. Não obstante o posterior seccionamento entre as 

duas facções, já que o proprietário do jornal jactava-se por ser anarquista, o seu 

papel como agente agregador e possibilitador do debate é ainda hoje reiterado na 

memória dos militantes do PCB - GO. 

A Imprensa, como definiu Thompson (1989, p. 29-30), constitui se em si 

mesma numa espécie de presença da classe média, adiantando-se a outras 

expressões articuladas. Uma presença que estende seu alcance ao ampliar-se a 

alfabetização e ao aprender por si mesma a, crescer e a conservar sua liberdade. A 

Luta reflete essa realidade: destinava-se a um público específico, com um nível de 

informação acima da média, o que não era pouco para Goiás no início da década de 

1930. O periódico teve que aprender a sobreviver numa realidade que não o 
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compreendia ou o aceitava, em meio a uma classe média e intelectual ainda 

incipiente.  

A referência teórica desse trabalho está centrada na noção de 

experiência, categoria centrada na apreensão da atividade dos sujeitos sociais no 

processo de sua constituição (fazer-se). Nesse sentido, a noção de experiência deve 

ser analisada considerando seu caráter coletivo de interação social que envolve 

tanto a dimensão do contato entre pessoas que organizam o sentido de suas vidas, 

de sua relação com o mundo mediado pela cultura: 

 

[...] homens e mulheres também retornam como sujeitos - não como 
sujeitos autônomos "indivíduos livres", mas como pessoas que 
experimentam suas situações e relações produtivas determinadas 
como necessidades e inter esses e como antagonismos, e em 
seguida "tratam" essa experiência em sua consciência e em sua 
cultura (as duas outras expressões excluídas pela prática teórica) 
das mais complexas maneiras (sim, "relativamente autônomas") e 
em seguida (muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas 
resultantes) agem por sua vez, sobre sua situação determinada. 
(Thompson; 1981, p. 182) 

 

A experiência thompsoniana está diretamente ligada ao conceito de 

cultura, podendo, assim, adentrar a outras dimensões da realidade como o mundo 

simbólico, valorativo e normativo que condiciona as relações sociais e o 

estabelecimento de certas regularidades através das instituições sociais, visto que  

 

as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como 
idéias, no âmbito do pensamento e de seus procedimentos, ou (como 
supõem alguns praticantes teóricos) como instintos proletários etc. 
Elas também experimentam sua experiência como sentimentos e 
lidam com esses sentimentos na cultura, como normas, obrigações 
familiares de parentesco, e reciprocidades, como valores ou (através 
de formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. 
Essa metade de cultura (e é uma metade completa) pode ser 
descrita como consciência afetiva e moral. (Thompson; 1981, p. 189) 

 

Essa afirmação de Thompson dá importância à dimensão da experiência, 

e confere ao conceito uma influência mediadora entre estrutura social e consciência 

social, permitindo escapar de uma determinação estrutural forte ao molde marxista, 

pois 

 

As maneiras pelas quais qualquer geração viva, em qualquer 
"agora", "manipula" a experiência desafiam a previsão e fogem a 
qualquer definição estreita de determinação. (Tompson; 1981, p. 
189) 
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O uso que Thompson faz do termo experiência é o início de um processo 

que culmina na realização e articulação da consciência social, ou seja, no 

estabelecimento de uma identidade comum de classe. Para o autor, a classe como 

fenômeno histórico está formada quando existe uma consciência de classe, 

portanto, é a partir do termo experiência que ocorre uma ampliação do conceito de 

classe, não mais como categoria estática, mas como um fenômeno histórico que 

"unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, 

tanto na matéria prima como na consciência". (Thompson; 1987, vol. 1: 9) 

Dessa forma, adentramos ao segundo ponto de análise: o fazer-se classe. 

Thompson inicia sua obra refletindo sobre o título – The Making ofthe English 

Working Class - fazer-se, porque é um 

 

estudo sobre um processo ativo, que se deve tanto à ação humana 
como aos condicionamentos. A Classe operária não surgiu tal como 
o sol numa hora determinada, ela está presente no seu próprio fazer-
se. (Thompson; 1987, Vol. 1, p. 9) 

 

Sua reflexão sobre a formação de classe insiste em que os determinantes 

de classe estruturam a vida e os processos históricos, inclusive sem a presença de 

classe no sentido mais amplo, pressupondo que a luta de classe antecede a classe, 

por que esta, no mais amplo sentido, pressupõe uma experiência de conflito e de 

luta. 

No pensamento thompsoniano, classe, consciência de classe e luta de 

classe apresentam-se vinculadas. Nesse sentido, não podemos pensar em um sem 

nos sujeitar aos outros. A classe associa-se indissoluvelmente à idéia de luta e, num 

certo sentido, a luta de classes precede a classe social pois  

 

as pessoas encontram-se em uma sociedade estrutura de 
determinada maneira, elas passam pela exploração, identificam 
pontos antagônicos, começam a lutar em torno dessas questões e no 
processo de luta elas se descobrem como classes, elas vêem a 
conhecer essa descoberta como consciência de classe. Classe e 
consciência de classe são sempre o último, não o primeiro estágio no 
processo histórico real. (Thompson; 1987, Vol. III, p. 38) 

 

A partir daí, podemos entender o recorte cronológico do autor em sua 

análise sobre a formação da classe operária inglesa, colocada no período entre 

1780 e 1832, quando "os trabalhadores ingleses, em sua maioria, vieram a sentir 
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uma identidade de interesses entre si, e contra seus dirigentes e empregadores". 

(Thompson; 1987, vol. 1, p. 12) 

Esse debate sobre a periodização da história da classe trabalhadora e a 

discussão sobre a experiência dos sujeitos na sua formação, pode ser refletida em 

relação ao Brasil ao analisarmos a experiência nacional na qual o século XIX 

informou o XX, deslocando a atenção principalmente para a Primeira República 

(1888-1930), período no qual vasto segmento social constituído por pobres, negros 

recém-libertados, trabalhadores e imigrantes experimentaram a marginalizarão 

político-social. 

Apenas a título de ilustração, relembremos brevemente a postura 

assumida pelos segmentos marginalizados da sociedade brasileira no período em 

questão: o episódio de Canudos, as greves operárias e populares ocorridas entre 

1917 e 1920, a revolução militar de 1924-1926 contra Artur Bernardes, entre outros. 

É nesse clima que homens e mulheres refletem o que acontece a eles e 

ao seu mundo, e a partir dessa reflexão, cristaliza-se um conjunto de idéias e 

práticas, estabelecendo uma visão do mundo no qual estão inseridos como sujeitos 

históricos capazes de uma ação transformadora da situação histórica concreta.  

Em Goiás, com a estrada de ferro adentrando a região, e com as rodovias 

interligando as cidades, observa-se o crescimento demográfico urbano com a 

chegada de imigrantes de diversas regiões do Brasil e mesmo de outros países. 

Como reflexo desse crescimento, vemos emergir um maior número de trabalhadores 

urbanos autônomos ou assalariados, que experimentam uma situação de exploração 

da sua mão-de-obra em termos salariais e condição de trabalho. Observamos ainda, 

a atuação desses trabalhadores em esporádicos movimentos de contestação 

promovidos, de modo geral, por organizações sindicais ou político-partidárias. 

 

Dessa forma, podemos apontar a existência do antagonismo de 
interesses entre esses trabalhadores e seus empregadores, o que 
torna suficiente, na perspectiva aqui assumida, para que esses 
trabalhadores irrompam no cenário político como um grupo social 
com uma "identidade de interesses entre si", estabelecendo a 
identidade comum de classe. (cf. Thompson; 1987, vol. 1, p. 11) 

 

É com esse grupo, insatisfeito com a situação socio-política brasileira, 

reconhecendo-se como uma classe - classe trabalhadora - que em Goiás serão 

formados os primeiros núcleos de militantes comunistas que irão, por sua vez, atuar 

no Estado difundindo novas idéias em jornais, no contato com os trabalhadores, 
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rompendo o domínio exclusivo das elites rurais e, dessa forma, participando como 

cidadão de um mundo internacionalizado. 

A Luta é analisada em muitos depoimentos como iniciadora, como 

instrumento de argumentação que amplia o debate de oposição e possibilita a 

radicalização do discurso político. A imprensa escrita funciona então como fator 

fundamental para análise e compreensão da realidade histórica, em âmbito local e 

universal, como importante instrumento de convencimento. 

Capítulo I, a utilização do gênero bibliográfico, é feito no sentido de 

desvendar laços que ligam os indivíduos ao contexto no qual estavam inseridos, 

procurando a articulação entre a trajetória de A.G. Pinto e de Basileu Pires Leal e a 

conjuntura histórica na qual eles se destacaram. 

Sucessivas análises apontam a importância do papel da imprensa para a 

prática partidária, com o objetivo de divulgar metas e programas e sobre tudo para a 

arregimentação de quadros. A história do Partido Comunista também reflete essa 

realidade, servindo-se, portanto, como fonte para estudo de caso, com vistas à 

compreensão de como essa etapa de articulação se efetiva, sobretudo num Estado 

que não contava com atenção especial do Partido. Nesse âmbito, desvela-se o peso 

decisivo do espaço possibilitado pelo jornal A Luta. 

O PCB -GO fazia circular em todo o Estado, em cada núcleo, material 

impresso e não apenas aqueles que editava. A Luta foi também incorporada a esse 

projeto, não por uma designação da direção central, mas pela iniciativa de seus 

militantes mais aguerridos, dentre os quais o próprio A.G. Pinto, Basileu Pires Leal e 

Juvenal Veiga. O PCB, como será enfatizado no capítulo 11, contou, para o seu 

crescimento, não apenas com o impulso dos dirigentes principais, mas 

principalmente com a iniciativa das bases nas mais diversas regiões do país. 

Os caminhos percorridos pela imprensa e pela história são interligados, 

porquanto o jornalista, na sua função, tenta registrar um instante na experiência 

vivida, enquanto ao historiador cabe recuperar esse instante. A aproximação entre 

imprensa e história fica por conta da seleção do que se passa no mundo. 

Para o jornalista, ao selecionar o que vai ser editado em manchete ou em 

relevo em notas de rodapé, procede ele próprio à criação do acontecimento. Seus 

impressos são, sobretudo documentos, memória privilegiada do presente que vai ser 

objeto de análise do historiador no futuro. Conforme ressalta Barbosa (1 998, p. 87), 

o historiador procede a "uma seletiva reconstrução do passado". Essa aparente 
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diferença de temporalidade não distingue o jornalista do historiador. Ambos vivem 

seu presente histórico e é a partir desse momento vivido que farão a reconstrução 

de suas interpretações. 

No Capítulo III, A Memória Impressa, a referência à imprensa estará 

voltada especificamente à categoria jornal, que por si só já é bastante diversificada, 

com ênfase mais destacada nos pequenos jornais, jornais políticos e questionadores 

da ordem burguesa, comumente chamados de tablóides, periódicos, pasquins, 

folhetins, entre outros termos utilizados para especificar e classificar um tipo de 

imprensa que, pela ótica burguesa, é sempre depreciada porquanto ameaça a 

"ordem" estabelecida e os "bons costumes" da sociedade. 

No capítulo IV deste trabalho _O jornal A luta _A Experiência Comunista 

em Goiás/ nos fragmentos textuais, vislumbra-se a estruturação do que foi pensado 

pelo grupo reunido em torno do jornal. A proposta é perscrutar, através do discurso, 

a prática, observando nos sinais impressos a experiência que nos permite 

compreender a trajetória que culminou na formação do PCB - GO e desvelar a 

característica do jornal. Nesse processo foi realizado um levantamento de notícias, 

notas, artigos, divulgações, anúncios e propagandas publicadas no jornal A Luta. 

O levantamento da fonte documental contempla os caminhos que se 

apresentaram viáveis para a pesquisa do tema. Em primeiro lugar, buscou-se o 

arquivo do Museu Histórico de Anápolis, onde foram encontrados 12 exemplares do 

jornal A Luta, editados no ano de 1934, correspondentes aos 138 a 151 (o exemplar 

de nº 139 não foi encontrado). As evidências orais apontam para a apreensão dessa 

edição, uma vez que o periódico sofreu repressão policial, devido ao clima exaltado 

da oposição durante a campanha eleitoral naquele ano. 

Na segunda etapa, a pesquisa foi realizada no Arquivo Histórico Estadual, 

onde, nas pastas dos periódicos anapolinos, foi encontrado um exemplar do jornal A 

Luta, o de n.º 462, de 13 de agosto de 1944. Esse exemplar contempla apenas um 

tema específico, em torno do resultado do processo instaurado contra a educadora 

Belmira Maia Azeredo e assuntos correlatos. Evidencia-se, nesse sentido, uma certa 

independência do jornal,  quando dá exclusividade à análise de questões pontuais. 

José Asmar em seu depoimento escrito, assim se exprime, 

 

A Luta é objeto de estudo fora dos parâmetros de qual quer veículo 
de Comunicação Social moderno. Simples porta-voz do dono, às 
vezes sensibilizado pelos pobres, rebelde por índole, aos padrões da 
sociedade acanhada do interior do país. 



14 
 

A terceira etapa da pesquisa se fez por acesso remoto, via Internet, 

quando foram consultados os bancos de dados da biblioteca da Unicamp e 

Biblioteca Nacional, com busca pelas palavras anarquismo, anarquista(s), 

libertária(s), libertário(s), A Luta e periódicos. Nessa busca foi selecionado, dentre o 

acervo do AEL (Arquivo Edgard Leuenroth), o catálogo de periódicos do acervo do 

militante anarquista Edgard Leuenroth, no qual se insere um exemplar do periódico 

A Luta de Anápolis, o de nº 131, de 24 de fevereiro de 1934, o que possibilitou a 

análise referente à sua afinidade com o pensamento libertário. 

A etapa final do levantamento documental processou-se através do 

contato com a Associação Goiana de Imprensa (AGI), arquivos particulares que 

poderiam guardar algum exemplar do periódico. No arquivo do escritor e jornalista 

José Asmar, por exemplo, foi encontrado mais, um o de nº 511, de 20 de novembro 

de 1947. 

Recorreu-se também à análise de um recorte do jornal, o de nº 473, de 21 

de abril de 1945, citado na tese da historiadora Eliane Garcindo, sobre a anistia. 

Alguns depoimentos apontam para a apreensão de acervos por parte do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e também para o descaso em 

relação à memória histórica em nosso Estado. Nas poucas hemeroticas existentes 

não há registro do periódico. Essa dificuldade demonstra a premência de se analisar 

o jornal, para que não caia no esquecimento total, uma vez que se trata de locus de 

aprendizagem.  
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CAPÍTULO I 

OS PIONEIROS E A MEMÓRIA SOBRE A FORMAÇÃO DO PCB-GO 

 

 

 

A .G. PINTO - As CONTRADITÓRIAS IMAGENS DO MESMO HOMEM 

 

 

 

Quantos homens em um homem!  
Como seria injusto/ para essa criatura móvel 
estereotipar uma imagem definitiva! (Michelet) 

 

 

Colocam-se a viajar os sentidos da memória na busca do melhor ângulo 

para narrar os acontecimentos que darão início a essa história. A memória 

predomina, mas é silenciada pelas interpretações do pouco que foi "recolhido" pelas 

pesquisas. Considera-se o movimento entre as lembranças e o material resultante 

das pesquisas e verifica-se as possibilidades de articulação entre os dois planos. 

A memória traz presente a lembrança das coisas vistas e ouvidas e mal 

compreendidas da infância. Com o passar dos anos, as lacunas da memória são 

preenchidas com depoimentos. À leitura de velhos jornais foram-se misturando as 

leituras de algumas poucas páginas de depoimentos impressos, compondo assim o 

fragmentado imaginário que impregnava os sentidos da memória. 

A operação histórica aqui proposta, além de ser tributária dos trabalhos 

acadêmicos já mencionados, busca sistematizar as análises e depoimentos 

coletados por Eliane Garcindo, para destacar a importância do jornal A luta como 

locus possibilitador e aglutinador de uma corrente de pensamento marcadamente de 

oposição, com ênfase na estruturação do próprio PCB em Goiás. 

Feita a opção, restava fundamentar o suporte teórico para qualificar o 

procedimento analítico proposto. Nesse sentido, não se deixou de registrar a 

advertência de Juan del Alcázar I Garrido, quando se tropeça, como no caso 

particular, deste trabalho, na inexistência de fontes registradas e arquivadas: 
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"Convém deixar claro que as fontes orais não são o bálsamo que se encontra ao 

alcance de qualquer historiador com problemas de escassez documental". E pontua 

que essas fontes orais não devem ser encaradas como uma alternativa aos 

documentos escritos, mas devem ser compreendidas como outro tipo de fonte, "não 

apenas necessária, mas imprescindível para se fazer história". (Guarrido;1992-1993, 

p.48) 

Nesse sentido, as preocupações se assentaram na oposição entre 

memória e história, concebendo-as como processos diferentes. Seriam elas, no 

entanto, opostas? Apesar de expressarem e evocarem o passado e, por isso, ambos 

possuem uma certa identificação. A idéia mais difundida entre os especialistas é de 

que memória e história não se confundem. 

Halbwachs (1990, p. 80) sublinha a diferença entre memória e história. 

Para o autor, a memória não se confunde com a história, pois a história começa 

onde a memória acaba e a única maneira de salvar as lembranças é "fixá-las por 

escrito em uma narrativa seguida, uma vez que as palavras e pensamentos morrem, 

mas os escritos permanecem". 

Portanto, para Halbwachs (1990, p. 80), a história escrita é impessoal e a 

memória é história vivida e renovável, porquanto a memória não faz ruptura entre 

passado e presente, retendo do passado "aquilo que ainda está vivo ou capaz de 

viver na consciência do grupo que a mantém". Nesse sentido, a história não é 

memória porque há descontinuidade, distanciamento, entre o leitor e os atores dos 

fatos narrados. 

Nora (1993) também trabalha com a diferença entre memória e história, e 

considera a memória como um processo vivido, que é conduzido por grupos vivos, 

portanto, em evolução permanente, e a história registro, distanciamento, 

problematização, crítica, reflexão. Para o autor, não há para as lembranças 

diferença entre passado e presente, enquanto a história é uma “representação do 

passado". 

Por sua vez, Neves enfatiza que a memória não é conservação mas 

reordenação, reconstrução de lembranças; porquanto, a dinâmica do tempo interfere 

no ato do relembrar, transmudando em fenômeno dinâmico potencialmente 

renovável, contendo  simultaneamente  as marcas do passado e do presente. 

Portanto, nesse sentido, história e memória, interrelacionando-se através da 
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produção de fontes orais, são processos cognitivos pelos quais os processos sociais 

podem ser melhor analisados. 

Conforme Thompson (1992), uma das mais profundas lições da história 

oral é a singularidade e a especificidade de cada história de vida. Nesse sentido, 

evidencia-se através dos depoimentos orais a manifestação de diferentes atores 

sociais sobre o mesmo processo histórico e, em cada depoimento colhido, patenteia-

se a heterogeneidade traduzida pela experiência individual da história social, 

possibilitando a expressão de diversificadas representações da realidade.  

Com base nesses pressupostos, pode-se dizer que a fonte oral, ao atuar 

na produção de documentos, interrelacionando história e memória e tendo como 

referência ao mesmo tempo o conhecimento de processos históricos específicos e a 

memória dos depoentes, torna-se espaço vivificador desta relação e a história 

registrada continua memória porque resgata, revive, recorda. 

Recorrendo-se à memória como um dos fundamentos metodológicos 

deste trabalho, busca-se contribuir para um melhor entendimento dos elementos 

constitutivos do movimento comunista em Goiás no período compreendido entre 

1931 e 1945. Para isso, privilegiaram-se os depoimentos que evidenciam dois 

momentos fundamentais desse movimento - a origem, relativa à motivação que 

levou à adesão ao partido, e o cotidiano de luta concernente à própria militância - 

para uma análise sobre a contribuição da imprensa, no caso do jornal A Luta/ como 

espaço para o debate de alguns militantes que estruturaram o movimento comunista 

em Goiás. 

O uso das fontes orais permite e facilita a análise do processo e da 

própria militância, como também das situações impostas pelo contexto que o 

momento histórico e a racionalidade dos próprios militantes sobre aqueles 

momentos impediu que fossem registrados em documentos escritos. Assim, as 

fontes orais exercem as funções conexas de incorporar o indivíduo à construção 

textual e permite o conhecimento e a compreensão de situações vividas e 

insuficientemente estudadas até o presente momento. 

A fonte oral requer, como qualquer outra fonte, uma aproximação crítica, 

pois a memória é essencialmente seletiva e, por isso mesmo, parcial. Assim 

compreendendo, faz-se necessário distinguir o acontecimento histórico e a memória 

que o indivíduo ou grupo guardou daquele momento. 
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O que se pode dizer dos depoentes, nesse caso em particular? Estariam 

eles apenas recordando ou assumiram o papel de informantes do processo histórico 

em pauta? A escolha dos depoentes concentrou-se em pessoas que, pelo seu papel 

relevante no transcorrer do processo histórico estudado, tornou seu testemunho de 

importância especial. Nesse sentido, os depoimentos transcritos permitem uma visão 

geral que enriquece o conhecimento sobre a formação dos primeiros núcleos de 

militantes na região e, além disso, possibilita a compreensão da autopercepção com 

a qual os militantes recordaram aquele momento histórico, dando-lhe uma 

conotação pessoal. 

Sendo os depoentes militantes pioneiros que exerceram liderança política 

na região, observa-se uma preocupação em construir um discurso no qual as 

marcas da memória se organizam e se definem na tentativa de dar os significados e 

as explicações do que é narrado. O processo da memória depende, pois, não só da 

capacidade de compreensão do depoente, como também do interesse que ele tem 

em relatar tais fatos. 

No que se refere às atuais tendências do conhecimento histórico, verifica 

se um redespertar do interesse pela biografia. Esse interesse está relacionado em 

grande medida à crise do paradigma estruturalista que orientou significativa parcela 

da historiografia a partir da segunda metade do século XX. 

Conforme Chartier (1994, p. 102), sob esse paradigma, a história deveria 

"identificar as estruturas e as relações que independentemente das percepções e 

das intenções dos indivíduos, comandam os mecanismos econômicos, organizam as 

relações sociais, engendram as formas de discurso”. Segundo este autor, a crise do 

estruturalismo proporcionou aos historiadores atuais, a oportunidade de "restaurar o 

papel dos indivíduos na construção dos laços sociais" 

O retorno da biografia, conforme Schimidt (1997, p. 5), "é um movimento 

internacional e perceptível em diversas correntes recentes". Citando a nova história 

francesa, bem como historiadores britânicos de inspiração marxista, a micro-história 

italiana, a psico-história, a nova história cultural norte-americana e a historiografia 

brasileira atual como exemplos dessa tendência, Schimidt enfatiza que embora 

existam diferenças entre estas tradições historiográficas, "é marcante em todas elas 

o interesse pelo resgate de trajetórias singulares" e as fontes orais seguem sendo, 

como no caso da reconstrução da trajetória inicial do PCB em Goiás, uma das 

poucas possibilidades de construir uma história substancial que traduza com mais 
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fidelidade a perspectiva de seus idealizadores, bem como a conjuntura histórica que 

possibilitou a gênese do Partido na região. 

Certeau (1982, p. 74) pontuava que uma determinada "situação social" é 

capaz de alterar tanto o modo de trabalho quanto o tipo de discurso. Nesse âmbito, 

o presente trabalho, apesar de se basear em depoimentos coletados e inseridos por 

Garcindo em seu trabalho e em trechos inéditos das fitas doadas pela autora ao 

Museu da Imagem e do Som, além do próprio jornal objeto dessa análise, direciona 

seu foco para o problema que nos parece fundamental, que é a análise da própria 

memória da esquerda em Goiás naquele período, suas representações e, sobretudo, 

seu ecletismo.  

Em uma sociedade em transformação, as idéias potencializam as 

possibilidades de manifestação e, nesse cenário, o jornal exerce uma importância 

significativa diante de um segmento considerado "letrado". São essas idéias, 

expostas nos depoimentos e nas páginas do jornal que desvelam as motivações, as 

utopias e o cotidiano de pessoas comuns que mesmo sem dimensionar ou 

programar suas ações fizeram história. 

Reportando-nos a Certeau, o recore que a história faz do passado é uma 

forma de "dar lugar a um futuro" (1982). A idéia de passado remete-nos a um 

material que está lá, ao mesmo tempo em que elucida questões do presente. A 

análise dos depoimentos e do jornal desvela a conjuntura regional que possibilitou a 

aglutinação de um pequeno grupo em torno da ideologia comunista que passou a 

contar com a infra-estrutura propiciada por A. G. Pinto, seu jornal A Luta, sua 

distribuidora de livros em Anápolis, considerada a etapa inicial do projeto utópico de 

um grupo de jovens que buscava novas alternativas para antigos problemas sociais. 

É dessa forma que se esboça neste trabalho o perfil de um homem que 

marcou sua época e a história do jornalismo em Goiás: Antonino Gomes Pinto. Essa 

figura ímpar e paradoxal vai se perdendo nos meandros da história. Muitas 

tentativas acadêmicas de "resgatá-lo" do ostracismo foram abandonadas em função 

da escassez de dados. Assim a proposta de encetar essa tarefa pareceu importante, 

principalmente pela convivência no período em que aparente riqueza era apenas 

uma lembrança em sua trajetória. 

Chama a atenção o fato de a vida e o trabalho de um personagem tão 

instigante, um dos articulistas políticos anapolinos mais significativos do período - 

A.G. Pinto - permanecerem praticamente desconhecidos de seus próprios 
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conterrâneos. Na medida em que se adentrou à pesquisa ficou claro que, no  mundo 

dos empreendedores econômicos, nunca ocupou posição relevante. Vale ressaltar, 

perante o debate político de sua época, Antonino Gomes Pinto enveredou por um 

caminho intelectualizado, politizado e apaixonado, suscitando em seus adversários a 

aversão ao ousado, ao "suspeito", colocando-o sempre à margem da vida política. 

Sendo um extraordinário estimulador de vocações políticas e jornalísticas, sem 

dúvida porque permaneceu fiel à sua vocação de gráfico, jornalista e articulista, não 

conseguiu manter ao seu redor aqueles que com ele aprenderam, devido, em 

grande medida, à sua figura excêntrica. 

Passados 13 anos de sua morte, o resgate de seus escritos e arquivos 

perdidos, quase totalmente esquecidos, torna-se de difícil empreitada, uma vez que 

para sua contextualização, seria necessário tomar como objeto central, ao mesmo 

tempo, o pensamento e o homem, a obra e a personalidade. Esses aspectos serão 

encontrados em alguns poucos depoimentos impressos em livros, com algumas 

referências apenas aos pioneiros do jornalismo político goiano. Nesse sentido, eram 

referidos os livros cujo tema eram a auto-ajuda e o esoterismo e as análises políticas 

restringiam-se ao jornal A Luta. 

É encontrado também em poucas reportagens a ele dedicadas, quase ao 

final de sua vida, quando pobre e abandonado vivia em um abrigo de velhos, ou 

mesmo naquelas poucas páginas dedicadas ao velho jornalista quando ocorreu sua 

morte. Nesta pesquisa, emergem contrastantes representações do mesmo homem. 

Dos depoimentos, sobressai o perfil do Sr. Antonino Gomes Pinto, como 

um homem empreendedor e requisitado por muitos de sua geração, com total 

desapego aos bens materiais, a ponto de ser capaz de desfazer-se do que possuía 

em favor de seus ideais e daqueles que com ele conviveram e que dele se 

aproveitaram. Encontra se também o A. G. Pinto, o jornalista-escritor influente, que 

aos 19 anos fundou o jornal e que a tantos inspirou e incentivou na carreira de 

jornalista e na política de oposição. Surge também o Pinto, o gráfico, amigo e 

companheiro de tantos, que com ele aprenderam à lidar naquela profissão. Tantos 

foram os "rapazes imberbes" que tiveram seu primeiro emprego com ele, com ele 

aprenderam e depois seguiram seu caminho, tornando-se alguns deles empresários 

gráficos, outros jornalistas, escritores. E o Barão, apelido conferido em seu período 

de declínio econômico? Essa é a personagem que se confunde e compõe-se com 

outras visões, o que dificulta "estereotipar uma imagem definitiva". 
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O Barão da minha memória é um tipo popular de Anápolis do meu tempo 

de infância. Relembro aquele homem alto e magro, sempre vestido com um capote 

de feltro, de cor indefinida pelo tempo e sujeira acumulada, calçando um pesado 

coturno militar e usando boina de feltro também sem definição de cor. Portava 

sempre uma pasta recheada de papéis, jornais, revistas e cartas que nunca deixou 

de receber. Buscava-as semanalmente em minha casa, onde era recebido com certa 

reserva por nós, meninas; com respeito e atenção por minha mãe, que o conduzia 

até o "gabinete",(quarto nos fundos de casa onde se acumulava uma série de 

coisas que "atropelavam" a organização da casa). Era sempre recebido com 

amizade e atenção por meu pai, seu antigo aprendiz de gráfico. Os meninos, 

irmão e pr imos, o recebiam com alegria efusiva recompensada com um 

"agrado", os "trocados" para o cinema e gibis. 

 

 
O Barão da minha memória 

(Gazeta Cultural, fevereiro de 1992) 

 

Enfatizam-se esses aspectos, na tentativa de explicar por que não 

surpreende, portanto, o fato de não haver consenso sobre quem foi A. G. Pinto, 

sobre a importância e valor de sua ação política e dos seus escritos, sobre o 
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lugar que eles dever iam ocupar na história política de Anápolis. Seus 

pendores esotéricos minimizaram, com o tempo, sua dimensão política. 

Mas eis o retrato que surge dessa personagem, retrato composto a partir 

de referências a ele feitas por poucos jornalistas que, ou com ele aprenderam, 

ou com ele conviveram. São algumas reportagens de jornais veiculadas quase ao 

finalizar sua existência e outras reportagens póstumas, alguns depoimentos e 

entrevistas recentes realizadas para "preencher lacunas". 

Antonino Gomes Pinto nasceu em Anápolis, em 23 de setembro de 

1911, primeiro filho de um casal de pioneiros anapolinos. Seu pai, ex-proprietário 

de parte das terras em que se localiza a cidade, Joaquim Gomes Pinto, era 

comerciante, descrito como sendo alto, magro, pálido, maníaco, "homem de 

relativa cultura". Conforme informações, postava-se sempre a um canto do 

balcão de sua loja, escondendo-se atrás de uma vasilha de madeira, que se 

chamava meia-quarta. No atendimento revezavam-se ele e sua esposa, dona 

Maria Batista Gomes, "reservada e respeitosa", que o chamava de senhor com 

uma entonação de voz como um cochicho, tratamento que ele correspondia com 

o mesmo respeito, conforme depoimentos. 

Antonino Gomes Pinto iniciou seus estudos em Anápolis e, segundo 

José Asmar, foi alfabetizado pelo pai, tendo cursado o ginasial em Silvânia. Sem 

concluir seus estudos, em 1928, aos 17anos, inicia carreira de gráfico. Segundo seus 

coetâneos, possuía "verdadeira vocação para a imprensa, espírito de esforço e 

obstinação". O Pinto, como lhe chamavam, vivia ensimesmado, era pálido e 

magro como os pais, tinha quase a mesma voz sumida, mas era menos reservado. 

Lia muitos jornais que se acumulavam pelos cantos da ampla sala de piso de 

tábuas de sua casa, misturados aos muitos livros que adquiria. Saía pouco de 

casa. Quando o fazia, percorria a cidade, sem destino certo, com suas mãos para 

trás e suas passadas largas e lentas, o olhar fixo no chão. (Melo, 1985, p. 225) 

José Asmar ressalta: 1 

 

[...] cidade pequena, onde segredos perdiam fôlego, suspeitas 
ingênuas ganhavam curso: o Pinto chega a virar lobisomem. Só 
anda pelas ruas noites altas. O trajeto matemático era de sua casa 
ao Correio, perto, quer da Praça Santana, quer da Rua Sete de 
Setembro, a agência postal no meio. 

                                            
1
 Depoimento escrito, encaminhado por José Asmar, em 16 de outubro de 2000, após contatos 

iniciais e do encaminhamento de um roteiro de questões formuladas, conforme solicitação do escritor 
e jornalista. 
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Ainda em seu depoimento, José Asmar, que com ele conviveu por 

vários anos no jornal , enfatiza: 

 

A figura e a conduta de A. G. Pinto granjearam admiração e afeto 
públicos, apesar de arredio e ausente de qualquer evento. O meio 
reduzido talvez contribuísse para isso. Nem por isso se deve deixar 
de tributar-lhe a parcela de carisma, emanado do homem 
trabalhador e inofensivo, de quem se sacrificava para dizer-nos: 
"Eu tenho idéias e são estas..." [E reitera que:] Se A.G. Pinto, o 
Maomé, não ia à Montanha, os amigos e admiradores, a Montanha 
procurava Maomé. Intelectuais, próceres locais, como o sempre 
reverenciado João Luiz de Oliveira, conservavam contatos de 
recíproca cultura. Um de seus companheiros de maior intimidade 
foi Basileu Pires Leal. 

 

Cedo tornou-se jornalista, passando a assinar suas colunas como A. 

G. Pinto. Articulista combativo, não contemporizava com o que considerava 

errado, sobretudo nas ações das lideranças políticas. Editou os jornais A Luta, Goiás 

Novo e Frente Popular. Devido às suas denúncias, todos estes jornais foram 

perseguidos, em alguns casos com violência ostensiva. Editou e imprimiu centenas 

de obras na oficina do jornal A Luta, com destaque para o livro O comércio e a 

indústria ao alcance de todos/ em que, conforme depoimento de José Borges, o 

autor, além de versar sobre a arte do comércio, ensinava uma série de receitas 

para fabricar sabão, sabonete, cosméticos, perfumes, velas, entre outros produtos. 

José Borges conta ainda que Basileu Pires Leal, baseado nas receitas desse livro, 

montou uma pequena fábrica de sabão e comercializou sua produção durante 

algum tempo, em Anápolis. O amor mágico, outro livro de A. G. Pinto, de gênero 

esotérico, ensinava uma série de "mandingas" para conquistar a pessoa amada, 

assegurar o amor, afastar "mau-olhado" e coisas do gênero. Os doze segredos do 

triunfo pessoal, conforme José Borges, é "muito parecido com os atuais livros de 

auto-ajuda", apresentava doze itens a serem seguidos, importantes para 

aqueles que pretendiam triunfar na vida pessoal, profissional e amorosa. 

Criativo, mantinha contato com pessoas de várias tendências, em diversas partes 

do mundo. Já naquela época criou um serviço de vendas por mala direta que 

atendia a clientes de muitos países e de todos os estados brasileiros, 

fornecendo principalmente produtos esotéricos como pedras decantadas e 

energéticas, dentre outros (O Comerciário, 1992, p. 8). 

Nas pesquisas realizadas, os depoentes chamam a atenção sobre o 

volume de correspondências que persistiu até mesmo após sua morte, cessando 
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gradativamente conquanto não eram respondidas. Essas correspondências 

chegavam através da Caixa Postal 3, em nome de Pinto "lnidiapin", codinome  

usado por A. G. Pinto no desenvolvimento do comércio de produtos esotéricos 

que realizava desde o início dos anos 1930. Nesse tipo de comércio, A. G. 

Pinto oferecia pedras decantadas e magnetizadas, importadas de Java, que, 

segundo sua propaganda aos consumidores desses produtos, teriam poderes 

de curas para vários tipos de doenças, seriam energizadoras e portadoras de 

"boa sorte" para seus possuidores. 

Encontraram-se um caderninho de apontamentos, provavelmente 

para elaboração de artigos a serem impressos em seu jornal, alguns manuscritos 

esotéricos, versando sobre Magia, Espiritismo, Destino Humano e Fonte Interna, 

o que permitiu conhecer o seu pensamento sobre o assunto. O recorte seguinte, 

sob o título Destino Humano, reflete que: 

 

[...] a gente fica perplexa ao contemplar os mistérios da vida 
humana, notando as desigualdades sociais. Uns são pobres, outros 
ricos, outros medianos, alguns nada possuem nesta vida, nem bens 
da terra, nem bens no céu. Uns são tolos, outros ativos. Muitos são 
os que nascem e morrem- n o s  mais cruéis sofrimentos, outros 
gozam todas as alegrias da vida. A sociedade sempre foi desigual: 
Não há comunismo que a possa igualar. Sempre haverá sofredores 
no mundo. Isso para que cada um responda pelos seus próprios 
atos passados ou presentes. Todavia, o destino não é implacável. 
O homem tem o poder de afastar os males que o cerca. Tem o 
poder de tomar para si tudo que precisa. Em vez de viveres como 
um joguete da casualidade, serás senhor do seu destino, governarás a 
natureza e tomarás para si todos os bens que precisas. (Arquivo 
pessoal) 2 

 

Com o desenvolvimento de suas atividades comerciais, A.G. Pinto cria 

a "Agência Indiana" ou "Agencia lnidiapin", responsável pelas atividades de 

comércio e distribuição de livros, suplementos, revistas e produtos esotéricos. 

Dessa atividade, aparecem propaganda no jornal.. A. Luta e outros jornais da 

região. Os fragmentos selecionados à seguir tem como objetivo visualizar a 

atividade comercial desenvolvida nesse sentido. A Primeira trata-se da 

Comercialização da Revista O Malho. 

 

Ótimas são as revistas estrangeiras... Era comum ouvir-se falar, 
assim antes de aparecer O M A L H O na sua nova fase, 

                                            
2
 Foi encontrado um caderninho de apontamentos manuscritos pertencente a A. G. Pinto, em 

posse do poeta Paulo Nunes Batista, com notas sobre assuntos espiritualistas, provável mente para 
publicação.  



25 
 

inteiramente reformado. Hoje esse antigo semanário traz a 
colaboração dos mais notáveis escritores nacionais, as mais lindas 
fotografias, seções de passatempo, modas, concursos, etc. Custa 
1$2000. AGENCIA INIDIAPIN Agente: Antonino G. Pinto. Anápolis-
Go (A Luta/ n. 148, de 22/9/34) 

 

Outro exemplar dessa atividade encontra-se na propaganda do 

livro Homens e fatos de uma revolução/ do General Gil de Almeida: 

 

Idealistas? Não! Para desmascarar - o "espírito revolucionário", 
[...] o GENERAL GIL DE ALMEIDA, ex-comandante da Região 
no Rio Grande do Sul ao tempo da revolução de 1930, escreveu: 
Homens e Fatos de má Revolução que só agora foi possível 
publicar, por ter cessado a "ditadura" com documentos 
indiscutíveis, arma a opinião de elementos par a julgar 
definitivamente os Drs. Getúlio Vargas, Antônio Carlos, Osvaldo 
Aranha e outros conspicuos revolucionários. Si hoje MACHIAVEL 
reaparecesse, não poder ia aspirar como título honorífico, mais 
do que ser discípulo medíocre do ex-ditador Getúlio Vargas. 
PREÇO 8$000 VENDE-SE NA AGENCIA INDIANA Praça da 
Matriz 6 - Anápolis - Goiaz. (A Luta, n. 148, de 22/09/34) 

 

Exemplos dessa divulgação encontram-se também em outros jornais, 

como esses dois fragmentos selecionados do jornal Annápolis. O primeiro, sob o 

título "Leiam com atenção", ressaltava: 

 

apontamos os segredos e as leis fundamentais da saúde e felicidade. 
Cada lição trata de uma matéria e cada matéria é, por si, um sistema 
de cura, a combinação e aplicação destes fatores, constitui uma 
potencia terapêutica. Desejamos que esta obra seja lida por todos . 
É novidade de vital importância para doentes e sãos. NÃO 
VACILEM! FAÇAM SEUS PEDIDOS - Preço de cada exemplar 
5$000. Pedidos à única distribuidora: Editorial lnidiapin - Anápolis 

- E. F. Goiaz. (Annápolis, n. 99, de 28/11/37) 
 

Outro recorte demonstra como o leque de ofertas da agência era eclético. 

Numa nota sob o título "Agencia lnidiapin", ressalta: 

 

Do Sr. A. Pinto, proprietário dessa conceituada agencia distribuidora 
das melhores revistas brasileiras, recebemos a gentil offerta da 
esplendida publicação Anuário das Senhoras que já se encontra a 
venda na mesma agencia ao preço de 6$000. Anuário das Senhoras 
é sem dúvida, uma das mais elegantes revistas femininas, digna 
de figurar em todo o lar, constituindo um delicado presente de 
"Boas Festas". (Annapolis, n. 100, de 5/12/37: 1) 

 

A. G. Pinto era pessoa conhecida na cidade e no Estado e sua 

empresa gráfica tornou-se referência. Seu famoso Cine Pathé exibia filmes 
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europeus selecionados, Possuía vários imóveis urbanos e rurais, além de 

comércio ferragista e livrar ia. Era a pessoa física que mais recebia 

correspondência em Goiás. À famosa Caixa Postal número 3 chegavam 

missivas de quase todos os continentes e tinha que ser aberta todos os dias 

dado o volume de correspondências recebidas por ele. 

Antonino consumia muitos produtos importados, com especial 

predileção por vinhos da melhor qualidade e procedência. Era conhecido pelos 

amigos como Barão, apelido que carregou até o fim de sua vida, lembrando os 

tempos de opulência compartilhada com todos aqueles que com ele conviveram. 

Viveu solteiro até o fim de sua vida (O Comerciário; fev..,1 992). 

Como já colocado, sua militância esquerdista em Anápolis, sua 

participação no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, 

com destaque como jornalista de oposição desde 1931, e seu empenho em 

formar e consolidar o PCB em Goiás bem como reproduzir e divulgar as 

diretrizes do Partido têm expressão significativa na formação desse Partido na 

região. O seu jornal revela um entretecer de práticas permeadas por propostas e 

aspirações cuja análise abre possibilidades para a restauração das dimensões 

essenciais da militância e aspectos marcantes como a estruturação do Partido 

Comunista na região. 

Quantas vezes a população anapolina viu partir da redação do jornal 

do Pinto mobilizações com repercussão regional engendradas na sua gráfica e 

circulando pela cidade através de seu periódico! Foram passeatas, comícios, 

reuniões, inscrições murais. A polícia investiu contra a oficina em que era 

impresso seu jornal, tentando cerceá-lo no espaço onde ele mais se pronunciou. 

Naquele clima de repressão, sua prática e de seus companheiros serviam de 

objeto para a atenção policial, sobretudo pelos fortes questionamentos à 

autoridade veiculados pelo A Luta. 

Ao adentrar os anos 1950, A. G. Pinto encontra o começo do fim de 

sua carreira de jornalista, pensador influente e homem de negócios. José 

Borges, seu antigo aprendiz de gráfico, relata em entrevista o declínio desse 

pioneiro da imprensa anapolina e goiana: 

 

A. G. Pinto, depois de doar seus bens, o que não doou vendeu 
por preços irrisórios, e, mesmo muito do que vendeu foi ludibriado 
por caloteiros; mudou-se para São Paulo. Quando soube que 
estava passando privações, fui com minha esposa visitá-lo, e foi 
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com grande dificuldade que o encontramos, junto com outro 
amigo nosso, também colaborador do jornal, José de Moura 
Brasil, na Cruz das Almas, na freguesia do Ó, em São Miguel 
Paulista, subúrbio da Paulicéia. Morava num pardieiro de madeira 
podre e passava fome. Com muito custo ele resolveu voltar 
conosco. (Gazeta Cultural abr. 1988) 

 

Sobre os companheiros do tempo em que A. G. Pinto tinha influência 

e dinheiro, José Borges pontua que: 

 

Todos os "amigos" de A. G. Pinto que na época estavam em 
condições de ajudá-lo, desapareceram, com exceção de Basileu 
Pires Leal, Paulo Nunes Batista e Línio Ribeiro de Paiva, que 
periódica mente o visitavam e auxiliavam. (Gazeta Cultural abr. 
1988) 

 

Em sua entrevista, José Borges explica que A. G. Pinto residiu algum 

tempo em sua casa, ao voltar de São Paulo, mas sua tendência de eremita fez 

com que se construísse uma "mansarda" para ele, Conta ainda que 

 

Certa feita apareceram lá em casa uns repórteres de Goiânia 
para entrevistá-lo. Levamo-nos até ele. Na semana seguinte dois 
jornais da capital estampavam em suas manchetes: "Protótipo 
dos jornalistas goianos vive em extrema miséria em Anápolis. A 
A. G . 
1. vai ampará-lo", nunca mais apareceram. Depois disso, por 
duas vezes, outros repórteres o entrevistaram, mas nada fizeram 
por ele. ( Gazeta Cultural• abr. 1988); 

 

É com grande emoção que José Borges fala dos últimos dias de seu 
mestre e amigo: 

 

Um dia ele me pediu para levá-lo para o abrigo dos idosos. Ali ele 
completou seu tempo de peregrinação por esse vale de lágrimas. 
Ironicamente, no dia da vida, sua noiva, a morte, veio buscá-lo. 
Era a manhã de natal de 1987. O cortejo fúnebre foi de apenas 
três carros. O caixão de sarrafos e plástico deve ter se 
arrebentado com o impacto da primeira pá de terra 

 

Recordando aquele momento final da vida de um homem que fez parte da 

história do jornalismo em Goiás, Borges se permite palavras de censura àqueles que 

esqueceram o companheiro, amigo e benfeitor: 

 

Olhando aquele ocaso de vida, naquele crepúsculo de natal, fiquei 
pensando: Como foram ingratos aqueles a quem ele tratou bem. A 
quantos que hoje estão com a situação financeira consolidada ele 
ajudou. Lembro-me de alguns que sempre compareciam à sua 
gráfica para usar suas máquinas, tipos e material gratuitamente. Hoje 
tem grandes parques gráficos e o "esqueceram " completamente. 
(Gazeta Cultural, abr. 1988) 
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Sobre o apelido Barão que A. G. Pinto ostentou nos últimos anos de sua 

vida, conhecido por uma geração e nominado pelos mais antigos, Borges relata o 

seguinte: 

Parece que eu, já em 1956, previa sua decadência e abandono dos 
"amigos", e por isso mudei seu nome. Daquele dia que o trouxemos 
de São Paulo para cá, ninguém mais o conheceu como A. G. Pinto, 
pois eu coloquei nele a alcunha de "Barão", e nesses últimos vinte 
anos, quase ninguém o chamou de Pinto. Era "Barão". Dei-lhe este 
apelido em memória tempo em que ele vivia na fartura, dando 
graciosamente material escolar para os estudantes pobres, e 
bebendo com seus companheiros vinhos do Tirol, da Itália, da 
Espanha e de Portugal. (Gazeta Cultural, fev. 1988) 

 

Borges relembra que A.G. Pinto nunca deixou morrer sua vocação e amor 

pela imprensa e que até os últimos dias de sua vida seu pensamento estava voltado 

ao desejo de possuir novamente um pequeno prelo, o que não se concretizou devido 

ao custo dos equipamentos. 

 

Na semana anterior ao seu passamento, ao visitá-lo levando-lhe 
chinelo, ele me disse: 'Ah, seu Zé, se eu tivesse uma tipografia 
elaboraria e imprimia toda a propaganda de sua campanha eleitoral, 
e você seria o vereador mais votado da próxima eleição, foi a última 
conversa que ouvi de sua boca. Mesmo na extrema pobreza a 
generosidade nunca fugiu de seus lábios e de seu coração, e _seu 
último pensamento foi relacionado com a imprensa. (Gazeta Cultural; 
abr. 1988) 

 

A.G. Pinto não caiu inteiramente no ostracismo, ao menos na memória de 

alguns contemporâneos. A fim de valorizar o profissional da imprensa, a diretoria da 

Associação Goiana de Imprensa (AGI) 1977/1979 propôs às imobiliárias de Goiânia 

que colocassem nomes de jornalistas, radialistas e publicitários nos logradouros de 

novos loteamentos. Em 1978, no lançamento do loteamento Rosa dos Ventos, em 

Aparecida de Goiânia, pela Imobiliária Fáiçal, foram indicados pela AGI nomes de 

jornalistas para a denominação dos logradouros e vias públicas. O nome de 

Antonino Gomes Pinto foi relacionado para figurar na nomenclatura de uma das ruas 

desse loteamento. É o reconhecimento público da AGI àquele que foi jornalista e 

mestre de tantos práticos, provisonados ou registrados jornalistas sem diploma que 

exerceram e ainda exercem suas atividades em Goiás (AGI, 1980, p. 34) 

José Asmar, jornalista militante, um dos nomes mais representativos do 

jornalismo goiano, e que trabalhou em jornais de grande circulação como O Clobo e 

Revista da Semana, relata em uma entrevista concedida à A.G. 1. no dia 16 de 

dezembro de 1979.  
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Aos treze anos passei a compor com tipos móveis em A Luta de 
Antonino Gomes Pinto, A. G. Pinto, Pinto. Figura extraordinária no 
estímulo da gente, estendendo apoio aos livros e revistas. Pinto 
participou da imprensa anapolina, destacando-se ora por suas idéias 
esquerdistas, ora pela renúncia absoluta à riqueza. (AGI, 1980, p. 
246) 

 

A. G. Pinto foi artífice da imprensa de oposição em Goiás. Sua militância, 

sua participação enquanto gráfico, jornalista, membro do Partido Comunista 

Brasileiro, bem como de outras associações, seu empenho em difundir as idéias do 

Partido através de seu jornal desvelam seu significativo papel na construção da 

oposição crítica. Sebastião Pedro Junqueira, que militou inicialmente na imprensa 

anapolina e trabalhou em Goiânia em vários jornais, entrevistado no dia 16 de 

fevereiro de 1979 pela AGI relata em seu depoimento: 

 

Nós tivemos também um jornal da linha esquerdista, dirigido pelo 
Pinto. A. G. Pinto, hoje, por incrível que pareça, está descansando no 
abrigo dos velhos em Anápolis. Aquele é um grande benfeitor da 
imprensa, fundou e dirigiu A Luta. Esse jornal teve uma linha muito 
decisiva nas definições populares em Anápolis. (ACI.,1980, p. 320) 

 

Por sua vez, Ursulino Tavares Leão, jornalista, cronista e político, em 

entrevista no dia 7 de dezembro de 1977 também à AGI, refere-se a A. G. Pinto: 

 

Encontrei aqui, na minha infância, A .G. Pinto, um homem esquisito, 
um homem cheio de manias, mas inteligente, e que fazia um 
jornalzinho chamado A Luta, um jornal combativo, como o próprio 
nome indica, um jornal de posições políticas avançadas, um jornal de 
muita coragem. (AGI., 1980, p. 328) 

 

Uma vez mais, em seu depoimento, José Asmar reporta-se à figura ímpar 

de A. G. Pinto, ao ressaltar que este herdou a excentricidade e o "gênio da exclusão 

doméstica" de seu pai: 

 

No traje sem gravata, camiseta branca encardida, desleixo de 
figurino, entretanto, o coração de A.G. Pinto se dilatava no incentivo 
da meninada, da juventude. Fiava livros. Indicava gêneros. Eu 
mesmo, Asmar, fui dos que dele recebeu boa quantidade de obras, 
umas pagas, outras presenteadas. Animou me desde os 1O anos de 
idade, a mandar colaborações (escritos e desenhos) ao Suplemento 
Infantil de O jornal e à revista O Tico Tico, do Rio de Janeiro e 
Jardim de Infância pelo qual passaram vocações que resultaram em 
escritores famosos. (Entrevista concedida em 16/10/2000) 
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O jornalista A. G. Pinto, já na miséria, em foto de 1986 (Gazeta Cultural, fev. 1988) 

 

Asmar revela que o tipógrafo Armando Nascimento ajudava A.G. Pinto na 

composição e, sob inspiração e apoio do patrão, chegou a ter publicado um soneto 

seu em O Malho, revista importante no plano nacional. 

Naturalmente que para aqueles que não conheciam seus projetos, a 

tarefa de interpretá-lo não seduz. Daí o silêncio em torno deste personagem, daí o 

tratamento formal ou irônico dado ao homem que não cabia no modelo de 

comerciante, de articulista político, de pensador, de mestre. Daí a ambivalência da 

sua personalidade explícita em cada depoimento, em cada entrevista, em tudo que a 

ele se refere. Seu estilo de vida e pensamento, avesso às convenções e às 

tradições de uma cidade e de um Estado interioranos, causaram estranheza mesmo 

àqueles que com ele conviveram. 

Sobre sua tendência política, José Asmar observa: 

 

Pinto foi comunista? Socialista? Anarquista? Nada. Na verdade, seu 
comunismo ou anarquismo hoje integram qualquer sociedade em 
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evolução. A sociedade que vai se despojando dos defeitos que 
justificaram a vitória dos sistemas contraditórios. O minúsculo 
exemplo d‟ A Luta é útil no contexto das perspectivas aqui expostas. 
É uma célula. É o pó. E é das pequeníssimas, invisíveis, a causa 
devastadora do mundo. É o átomo digno de merecer laboratório, pela 
grandeza que insinua. Vale, pois, o empenho da pesquisa sobre A 
Luta seu editor, sua meta inalcançável em vida, porém sugestionável, 
seguindo o dedo pelo qual se conhecerá o gigante. 
A. G. Pinto não correspondia ao tipo polêmico dj4 Luta. Era pessoa 
eminentemente humana, abnegada, prestativa e desarmada de 
compensações materialistas. Enfim: um tipo inesquecível. 

 

Esse depoimento é diametralmente oposto ao de Basileu Pires Leal e de 

outros que conviveram com A. G. Pinto e que afirmam textualmente sua militância 

anarquista. Essas visões antagônicas sobre uma mesma pessoa e sua militância 

desvelam a peculiaridade dessa personalidade que desde a criação proclamou a 

tendência do jornal e o manteve circulando por duas décadas. 

Nessa trajetória singular retratada em depoimentos díspares evidencia-se 

o reconhecimento da importância de A.G. Pinto para o fomento de “idéias 

combativas" a partir de um veículo criado por ele numa cidade que não se 

destacara, até então, por iniciativas similares.  

"Um homem de idéias avançadas", segundo vários depoimentos. Um 

homem que viveu seu ideal: fomentar idéias, despertar vocações para as letras, 

enfim, propiciar espaço para o debate, remar contra a corrente, contra a mesmice e 

lutar para que as pessoas comuns tivessem voz e vez, a partir do auto-

conhecimento.  

O seu "espírito aberto" impediu que ficasse confinado pelos limites 

estreitos e provincianos de um Estado considerado periférico; aberto a todas as 

possibilidades, o que permitiu definir os contornos de seu principal instrumento de 

transmissão de novas idéias: o jornal A Luta. 

O jornal, por sua vez, contribuiu para fomentar a ideologia que então se 

disseminava numa pequena, mas influente parcela de jovens preocupados com os 

desmandos da elite, com a exclusão da maioria, com a incoerência das políticas 

públicas - o comunismo -, sobretudo em sua gênese no Estado. 

Tanto o mentor A.G. Pinto quanto a pequena estrutura do jornal foram 

disponibilizados para as idéias de esquerda, se auto-proclamando anarquista e 

dando guarida ao grupo inicial que a partir de debates cerrará fileira em torno da 

ideologia comunista, num período em que sequer eram contatados pelos próceres 

do Partido em âmbito nacional. O depoimento da figura considerada mais expressiva 
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do Partido Comunista desde a sua constituição - Basileu Pires Leal - desvelará o 

papel exercido por A. G. Pinto e pelo jornal A Luta para a ampliação do movimento. 

Para além dos traços biográficos reveladores da personalidade de A.G. 

Pinto, é possível vislumbrar a riqueza da vida social de Anápolis entre as décadas 

de 1930 e 1950. O crescimento populacional e comercial propiciado pela estrada de 

ferro, a presença de pessoas vindas de outras localidades e a circulação de 

periódicos de diversas posições políticas, locais e de outros Estados fazem da 

cidade um centro de difusão de idéias políticas, muitas vezes divergentes. 

A penetração dos trilhos em Goiás e a chegada da estrada de ferro em 

Anápolis foram fatores importantes na dinamização econômica, urbanística, política 

e cultural da cidade. A ligação rodoviária com outras cidades da região, em 

consonância com o prolongamento dos trilhos, contribuiu para esse dinamismo 

verificado em todos os setores. 

O próprio jornal A Luta enfatiza a prosperidade local e a população 

cosmopolita: 

 

Anápolis, é sob todo ponto de vista, uma cidade que vibra, que 
evolue. As iniciativas, quer emanadas dos poderes públicos, quer 
dos particulares, se sucedem dia a dias. Aqui não há nostalgia do 
estacionamento. Ninguém conhece a expressão "não paga a pena" 
do Jeca de Monteiro Lobato. A população anapolina é cosmopolita. 
Há gente de toda parte. Mas as pessoas que compõe a nossa 
sociedade, com pequenas exceções, se confraternizam e trabalham 
em pró da prosperidade dessa terra moça e hospitaleira. Encarnam 
um só ideal. (A Luta, n. 138, de 14/4/34, p. 3) 

 

O dinamismo econômico viabilizou a melhoria e diversificação do ensino 

oferecido à população que exigia um número cada vez maior de serviços. Segundo 

Borges (1975, p. 27-29), até 1925, em Anápolis só havia escolas primárias. Em 1927 

foi criado o Curso Normal oferecido pelo Instituto de Ciências e Letras de Anápolis. 

Em 1931 foi fundada a Escola Normal de Anápolis. 

No setor educacional, o jornal A Luta registra a fundação do Curso de 

Comércio, publicando nota com o título "Academia de Comércio", assim se 

expressando: 

 

Fundada pela Congregação da Escola Normal desta cidade, terão 
início, no próximo mês de Maio, as aulas do curso de Contador, 
desse importante estabelecimento de ensino. O curso de 
preparatórios anexo a mesma Academia já se acha funcionando 
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regularmente desde o princípio do corrente mês, com uma matrícula 
superior a 20 alunos. Trata-se de mais um grande melhoramento que 
vem contribuir, sobremodo, para a grandeza e prosperidade desta 
terra. (A Luta, n. 138, de 14/4/34, p. 4) 

 

A idéia do progresso reflete-se na reforma e construção de prédios. Os 

melhoramentos eram percebidos dia após dia e anunciados pelos jornais. O jornal A 

Voz do Sul, de 12/2/33, evidencia: "Cresceram as construções urbanas, as casa que 

se achavam fechadas se vão enchendo de inquilinos, os terrenos vagos dentro da 

cidade estão sendo vendidos, vários melhoramentos locais tem sido inaugurados". 

A população crescente, com migrantes de outras localidades, 

eventualmente mais prósperas, exigia prestação de serviços com melhores padrões 

de atendimento do que aqueles encontrados na cidade. Até mesmo a população 

local, envolvida nesse clima de inovações, passou a ser mais exigente. Assim, em 

1924 foi inaugurada a energia elétrica, em 1926 a linha telegráfica e em 1929 o 

cinema da cidade. Anápolis adquiria perfil de cidade próspera e moderna (Polonial, 

1995, p. 55). 

O desenvolvimento anapolino se manifestava também no aspecto cultural 

e de entretenimento. Jayme (1981, p. 251-25 5) arrola grande variedade de 

inaugurações e eventos, como criação do Cine Bruno, em 1924, Cine Goianás, em 

1929,Cine Áurea, em 1933,e Cine Teatro Imperial, em 1936. Segundo esta cronista, 

os cinemas tornaram-se locais apropriados para a realização de diversos eventos 

sócioculturais, como, apresentação de peças teatrais, cerimonias de formatura, 

bailes carnavalescos e festas diversas. 

Nesse sentido, encontra-se registrado no jornal A Luta uma nota sobre a 

criação de um clube literário em Anápolis, sob o título "Club Literário Recreativo". 

Conforme se pode verificar, trata-se da criação do Clube Lítero-Recreativo 

Anapolino, ocorrido em 29 de abril de 1934, hoje conhecido como Clube Recreativo 

Anapolino (CRA), o mais tradicional clube anapolino. 

 

Realizar-se-á, amanhã, na sede do Anápolis Sport Club, uma reunião 
promovida pelos intelectuais a terra, a fim de ser organizada a 
diretoria de um Club literário recreativo. Trata-se de mais um 
importante melhoramento, cuja notícia registramos com prazer. (A 
Luta n. 143, de 09/05/34, p. 3) 

 

O jornal pontuava, com regozijo cada etapa alcançada pela cidade nos 

seus mais diversos segmentos. 
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Basileu Pires Leal, num artigo para o jornal Diário da Manhã,, em 30 de 

agosto de 1981, sob o título "O Jornalismo em Anápolis - subsídios para a história da 

imprensa de Goiás", revela ter circulado 13 jornais em Anápolis nas décadas de 

1920 e 1930, alguns de vida bastante efêmera, outros com duração mais longa. 

Todos eles teriam ajudado a incrementar a vida sócio cultural e política anapolina. 

A agência lndiapin revela uma surpreendente atualidade do mundo 

anapolino - revistas, produtos, jornais, novas idéias, literatura de auto-ajuda, 

espiritualismo, etc. - e também a modernidade da figura do jornalista, que se 

apresenta como organizador, altruísta, político, jornalista. O jornal assume a face de 

uma empresa individual, ainda que os testemunhos apontem para a figura do 

anarquista, acredita se que a militância de A G. Pinto está mais próxima de uma 

postura de esquerda mesmo que eivada de um tom espiritualista. A figura 

emblemática de Pinto ilumina o perfil do jornal A Luta que empreendia campanhas 

diversas e carregava a mesma heterogeneidade do seu dono. Não há propriamente 

um jornal partidário.  

Embora de pequena circulação, não se pode dizer que o jornal A luta não 

era conhecido fora de Anápolis. Bráulio Vitoriano, coletor da estrada de ferro, 

quando veio para Anápolis já conhecia o jornal e o trabalho do grupo, 

correspondendo-se com Basileu Pires Leal à partir da leitura de seus artigos/ 

conforme refere o próprio Basileu. Outro exemplo da penetração do jornal em Goiás 

está no conhecimento de sua intrepidez, por parte de Wilmar Guimarães, José Décio 

Filho e José Godói Garcia, jovens estudantes de Goiânia que durante o Estado Novo 

recorreram à gráfica de A. G. Pinto para editar o jornal Goiás livre de radical 

combate ao governo.  

Era nesse pequeno jornal que esses homens abnegados formavam-se 

como comunistas, atualizavam seus conhecimentos através de leituras de diversos 

jornais de circulação nacional e de publicações literárias atualizadas pela livraria de 

A. G. Pinto e inseriam a longínqua cidade de Anápolis nas candentes questões 

sociais que arrebatavam cidadãos em todos os cantos do mundo. 

Pelo seu pensamento revertido em prática aplicada à sua vida, não se 

pode acusar A. G. Pinto de inconsistência política ou de mediocridade profissional. 

De "maníaco", sim, pois incompreendido; de extraordinário, pois admirado; de 

visionário, pois adepto e defensor de um mundo diferente daquele no qual viveu. 

É sempre o mesmo homem que surge travestido em vários personagens 
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estereotipados pelas interpretações. É o mesmo homem que lutou com diversas 

armas, todas elas retiradas do mesmo arsenal de articulista político, usadas em 

fases diferentes de sua vida, tendo em vista sempre o mesmo propósito, aquele de 

externar seu pensamento, de tornar realidade seus sonhos, de viver conforme 

acreditava, de morrer conforme seus ideais. 

Não existe, senão de maneira aparente, contradição entre uma e outra 

interpretação do mesmo homem, sempre em defesa do mesmo ideal de libertário, 

sem corromper seus ideais baseados no conhecimento pela inteligência, 

perseverando em seus sonhos de uma prática profissional e militante até o ocaso de 

sua vida. 

 

 

BASILEU - REBELDIA E MILITÂNCIA POLÍTICA 

 

Esse Basileu bom e duro, profundamente sério e bem humorado, é 
bom que se diga: é um exemplar de ser humano digno de ser 
apresentado aos seus iguais (ou quase iguais) de hoje: capaz de 
uma dignidade humana e uma coerência inusitada, virtudes muito 
raras em nosso tempo [...] Basileu veio tecendo sua existência com 
uma grandeza humilde que não pede aplausos pois é nobre e 
autossuficiente por si mesma. (Brasigóis Felício) 

 

Na história de formação do Partido Comunista Brasileiro em Goiás - 

os pr imeiros passos de seus militantes e a sua consolidação -, a figura de Basileu 

Pire Leal foi se destacando e assumindo significado especial não apenas 

por sua participação enquanto jornalista ligado ao Partido, mas pelo seu 

empenho em resguardar do esquecimento a memória dessa fase obscura do 

movimento comunista no interior de Goiás. 

Seus depoimentos, gravados pela historiadora Eliane Garcindo Dayrell, 

são os mais precisos da coleção de fitas resultantes de sua pesquisa realizada no 

período de 1981 a 1985, hoje fazendo parte do acervo do Museu da 1magem e 

Som, da Agência de Cultura Pedro Ludovico (AGEPEL) preservando aspectos da 

prática militante em Goiás e ajudando na reconstrução dos primórdios do Partido 

Comunista em Goiás. 
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Basileu em visita a U.R.S.S. em frente: o Memorial a Lenim, 

(Arquivo pessoal de Kin Yr Sen Pires Leal) 

 
 

A porta de entrada para o estudo de A memória do PCB em Goiás: a 

experiência ao jornal A Luta e a formação da cultura comunista em Goiás(! 931- 

1945) tem como referência a militância dessa personalidade, que ultrapassa a daqueles 

mais valorizados pela historiografia goiana. Esse arquivo gravado, é que vai constituir 

o material básico do estudo proposto, e com o qual se procurará dialogar. 

Para Basileu, falar do "germinal" do PCB - GO, significava a preservação 

da memória do Partido que, por quase toda a sua existência esteve na ilegalidade e, 

portanto, atuava na clandestinidade, o que dificulta, conseqüentemente, a construção 

de um acervo da sua memória para as gerações futuras. Passar suas lembranças 

adiante significava, para Basileu, contribuir para a preservação da memória e 

formar a consciência da nova geração, revivendo elemento importante de sua luta, 

o proseiitismo. 

A trajetória de Basileu está definitivamente ligada à história do Partido 

Comunista em Goiás. Seus depoimentos ilustram o surgimento dos próceres do PCB 

goiano. Nascido em Luziânia, no dia 30 de março de 1912, seu pai era de Sítio 
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D'Abadia, norte de Goiás, e sua mãe de Riachão, atual Mambaí. Seu pai era ferreiro, 

tendo exercido também atividades de comerciante, fazendeiro, boiadeiro. Com a morte 

de sua mãe, em 1914, passou a viver com sua madrinha, permanecendo em sua 

companhia até os 16 anos de idade. Não completou os estudos e com essa idade 

voltou a morar com o pai no município de Corumbá. Ali começava sua militância 

política conforme suas palavras: 

 

Na cidade de Corumbá eu fiz amizade com Juvenal Veiga. E, 
Corumbá era uma cidade muito pequena e dominada pelos Fleury 
Curado. Era um feudo dos Fleury Curado. E, era completamente 
distinto a sociedade, havia os Curados e os outros. E, eu 
naturalmente, fazia parte dos outros. 
Em 1930 estourou a Revolução e nós, jovens, éramos naturalmente 
favoráveis à Revolução e, em Corumbá era assim, um núcleo forte do 
Integralismo e, nós éramos muito mal vistos, não só por ser anti-
integralistas, como por ser favoráveis à revolução de 30. (15/ 6183. 
Fita 1, lado A) 

 

Diante das contradições observadas na sociedade de Corumbá, Basileu 

assumiu uma postura de rebeldia, não se entregando cegamente aos preconceitos e 

convicções da classe dominante, que por sua vez qualificava sua atitude como de um 

ressentido, imaturo e irresponsável. Foi exatamente esse espírito rebelde e inconformista 

ainda sem qualquer racionalização elaborada, que fez com que aquele jovem 

desempenhasse uma função importante na reação contra situações de opressão, de 

exploração e falta de perspectiva na sociedade. 

Basileu conta que não chegou a completar o curso primário mas que lia 

muito. Segundo ele, sempre foi "muito ledor", desde criança. Relembra encontro com 

Bernardo Elis, contemporâneo em Corumbá, oportunidade em que Elis confidenciou 

que "estava boquiaberto" que já naquele tempo Basileu e Juvenal Veiga fossem 

antifascistas. Na época ninguém sabia o que era o fascismo. A família de Bernardo 

Elis era integralista, por "razões óbvias": fazia parte da Igreja, pertencia à classe 

dominante. 

Sua admiração estava voltada para o fato de "dois rapazes imberbes, 

quase crianças serem antifascistas ferrenhos". Aderindo ao movimento aliancista e 

se colocando contra o integralismo, Basileu e seus amigos passaram a ser 

perseguidos, e nesse processo, buscaram refúgio contra as perseguições 

inscrevendo-se no exército. São suas estas palavras: 
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Fomos certa vez até perseguidos, recebemos ordem de prisão, 
reagimos à ordem de prisão e, de certa feita, fomos até avisados que 
tinha sido encomendado nosso assassinato por sequazes dos 
mandões da terra. Em 1931, eu, acompanhado de vários outros da 
cidade nos inscrevemos para entrar na Escola de Sargentos de 
Infantaria, a ESI, e como havia um contingente muito grande, nós 
fomos primeiro mandados para lpameri, chegando em lpameri fomos 
para Campinas, São Paulo, organizar o Batalhão, 3o. Batalhão de 
Regimento da Infantaria. E, tomando conhecimento de como é que 
funcionava o exército, ficamos muito desanimados, desarvorados 
mesmo, arrependidos, mas num tinha como sair. Tivemos que ficar 
pra tirar a caderneta de reservista. E, nesse inteirim veio a Revolução 
de São Paulo, a Revolução Constitucionalista. Fomos para o Túnel, 
combater no Túnel, onde fomos feridos. (15/6/83. Fita 1, lado A) 

 

Sobre o episódio da luta dos goianos na Revolução Constitucionalista de 

1932, Basileu Pires Leal faz um breve relato no seu livro Á sombra do tamboril: 

recordação de Santa Luzia, publicado em 1980 pela Editora Oriente, num texto sob 

o título 110 Túnel da Mantiqueira: três luzianos no pior front da Revolução de 1932", 

o autor relembra os companheiros de Luziânia no destacamento enviado de Goiás 

ao combate no "túnel" e "os terríveis dias dos ferozes combates da Serra da 

Mantiqueira”(Leal, 1980, p. 62-65) 

Conhecido em Corumbá por sua militância anti-integralista e por sua 

rebeldia política e cerceado nos espaços da prática política, Basileu falou sobre o 

clima político naquela cidade expressando-se da seguinte forma: 

 

Olha, era mais um sentimento de revolta, porque em Corumbá, por 
exemplo, onde nós morávamos, como eu disse no começo, nós 
éramos o resto. Só o que contava na cidade eram os donos da 
cidade. Eles tinham os melhores empregos da cidade, eles é que 
mandavam, eles que determinavam tudo. Então a revolta era geral. 
De um modo geral o povo da cidade era, por todas essas razões, 
contrário a tudo que dissesse respeito ao interesse dessa gente, que 
naturalmente, significava prejuízo opressão às demais pessoas. 
(15/06/83. Fita 1, lado A) 

 

O inconformismo de Basileu foi desafiado a se concretizar no plano 

político. Essa concretização obrigou-o a se articular com outros rebeldes para uma 

ação conjunta, de caráter político, e que por sua vez pedia uma racionalização que 

se cristalizou na atuação dentro de um movimento de oposição. Referindo-se ao 

movimento de oposição em Corumbá, esclareceu sobre a liderança desse 

movimento e sobre a simpatia de grande parte da população que se mantinha 

neutra, com receio de perseguições políticas: 
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Eu e o Juvenal Veiga éramos os dois mais ardentes defensores da 
Revolução. E o João Jacinto Silva, por exemplo, era também 
aliancista como o Antônio Gomes, ele que morreu como coronel da 
Polícia de Goiás. E todos nós éramos muito malvistos e perseguidos 
pelo fato de desejar mudança no modus vivendis. De um modo geral, 
o povo mesmo sem entender era todo aliancista. Porque o povo 
sentia a opressão dos mandões da cidade. (15/6/83. Fita 1, lado A) 

 

Segundo Basileu, eram poucos os líderes: "nós tínhamos uma meia dúzia 

de pessoas" que liam jornais com assiduidade e estavam "ao par de tudo o que 

acontecia". Não obstante essa observação, pontuou a falta de traquejo para lidar 

com a política e o receio de assumir posição diante da no dia-a-dia, em tomar 

decisões radicais de mudança. Sobre o desfecho da Revolução em Corumbá, 

ponderou: 

 

A reação de Corumbá foi muito interessante. A Revolução explodiu lá 
como uma bomba. Era prefeito na cidade o André Fleury Curado. 
Foram mediatamente pra cidade de Goiás, os dois líderes da aliança 
eram Antônio Gomes Teles e João Jacinto da Silva. Em Goiás 
encontraram o Pedro Ludovico, com a junta Governista, e puseram 
ao par do que acontecia na cidade. Então, o Governador naquela 
oportunidade se pôs à disposição deles pra servi-los em tudo que 
fosse preciso. E perguntaram sobre o prefeito, como é que eles viam 
a mudança do prefeito lá. Disseram: "Não, podia deixar o mesmo 
prefeito". Aliás, foi uma grande besteira que eles fizeram, por 
incapacidade, por falta de vivência política. Depois que eles voltaram 
é que eles viram quem o prefeito era realmente, quem tinha o poder 
nas mãos, principalmente uma cidade pequena daquela, era como o 
governador, o presidente. Era o homem que mandava. "Inês é 
morta". O prefeito continuou mandando, continuou no posto todos os 
inimigos dos aliancistas, e a pressão foi até pior. E houve como que 
um desespero, tanto que o Antônio Gomes Teles teve que sair de lá, 
e o João Jacinto ficou lá desesperado e perseguido, e até bebendo, 
se embebedando pra afogar as mágoas da grande besteira que ele 
tinha feito como político. (15/6/83. Fita 1, lado A) 

 

Basileu Pires Leal prosseguiu enfatizando que a vasta leitura e o 

conhecimento da realidade européia tornaram-no antifascista, porque conhecia o 

modus operandi e as propostas desta facção. Conta que os livros que liam eram 

adquiridos via correios, principalmente dos lançamentos que eram noticiados pelos 

jornais. Não existia, então, o serviço de reembolso postal. Era necessário pagar 

antecipadamente. 

O depoimento de Basileu revela a dificuldade da militância política, uma 

vez que o peso da família Curado levava muitos a desistir, pois os espíritos mais 

conservadores procuravam desqualificar os rebeldes, apontando-lhes características 
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tais como "ressentidos", "imaturos" e "irresponsáveis". Konder (1998, p. 20) coloca 

sobre o aspecto referido: “quanto mais complexas sejam as tarefas da 

transformação consciente da sociedade/ tanto mais necessária se torna essa chama 

de rebeldia” 

O núcleo da Aliança Liberal de Corumbá concentrava-se então nele 

próprio, em Juvenal Veiga, João Jacinto Silva e Antônio Gomes Teles, o Tota. A 

atividade principal do núcleo era o proselitismo. Basileu destacou-se pela verve 

política, por sua militância esquerdista e ímpeto rebelde, presente na dignidade 

daqueles que se recusam a se deixar assimilar e apontam na direção da 

transformação da sociedade. 

Finalmente, relata sua chegada a Anápolis e a trajetória que se consolida 

no novo locus da militância esquerdista: A Luta onde idéias não eram cerceadas, ao 

contrário, encontravam guarida, fossem quais fossem, sobretudo se fossem de 

crítica radical ao status quo. 

 

Cheguei em Anápolis em fevereiro de 31. O Juvenal Veiga esta a 
nessa oportunidade morando na minha casa. Nós fomos logo 
entrando em contato com um velho conhecido de lá que era dono do 
jornal A Luta o A. G. Pinto. Começamos escrever jornal, nessa 
oportunidade eu fundei também o Correio Goiano/ o jornal, e em 
contato com o Pinto, que era anarquista, fundamos o núcleo da 
Aliança Libertadora de Anápolis. (1516183. Fita 1, lado A) 

 

No desenrolar de seu depoimento, Basileu revela o entretecer de práticas 

vividas pelo grupo de debate aglutinado em torno do A Luta/ pelas leituras e troca de 

correspondências com outros grupos, o que possibilitou restaurar dimensões 

essenciais de seu perfil militante, bem como aspectos marcantes da militância do 

grupo nessa fase: 

 

O grupo anarquista eram várias pessoas de Anápolis, sendo que o 
mais importante era o A.G. Pinto. Nós é que editávamos o material, 
que recebíamos os jornais. Eu escrevia, por exemplo, na Plebe, na 
Lanterna. 
A Plebe do Rodolfo Felipe, e a Lanterna, do Edgar. Nós reuníamos 
na Luta e eram várias pessoas. Não era muita gente, não. Mas nós 
conseguíamos. Tanto que em uma deter minada eleição nós fizemos 
muita gente votar com o Manifesto Anarquista. Nós éramos contra a 
eleição, naquele tempo, então. E a gente lia muito Hegel, e por ai... 
Enfim, todos esses anarquistas. (1516183. Fita 1, lado A) 

 

Basileu relatou que sua leitura circulava com bastante largueza entre 

outras orientações de esquerda, e, em sua área profissional, relacionava-se com 
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jornalistas de várias tendências. Támbém desvelou o momento da ruptura entre as 

duas propostas de esquerda, que a partir de um determinado momento, se 

mostraram irreconciliáveis. Não foram preservadas informações suficientes a esse 

respeito, o que pode ser explicado a partir da própria incompreensão que o grupo 

tinha sobre a importância da iniciativa que estavam tomando, do alcance de sua 

ação para a história do PCB-GO. 

O pouco que se pode precisar sobre esse momento de rompimento entre 

os pensamentos de esquerda, no interior goiano, está nesse trecho do depoimento 

de Basileu, em que não se explicita nenhuma explicação teórica para o fato:  

 

Mas depois chegamos à conclusão de que o anarquismo não levaria 
a nada porque a proposta do anarquismo, mesmo o anarquismo mais 
moderno, que era chamado anarco-sindicalismo. Eu achei que 
aquela proposta não era boa. E aí comece i a toma conhecimento 
com o Partido. 
E naquele tempo, era interessante: o nosso jornal publicava o 
material até da Terceira Internacional. A gente recebia material e 
publicava. Não tinha nada, não tinha perseguição. E, a gente então 
foi inteirando de como era o Partido e começamos a ler, aliás, o Pinto 
era livreiro também. Recebia todas as obras novas que eram 
publicadas e, a gente começou a ler e acabamos tomando contato 
com o Partido. Fundamos primeiro a Aliança Libertadora Nacional, da 
Aliança Libertadora Nacional ao Partido foi um salto. (15/6/83. Fita 1, 
lado B) 

 

Nesse sentido, a análise sobre a redefinição do grupo do A Luta pela 

concepção comunista na orientação de sua ação militante deu-se num contexto no 

qual o governo extinguiu a ANL e, num exaustivo esforço dos seus dirigentes em 

manter em funcionamento o maior número possível de células aliancistas 

clandestinas em diversos Estados, empreendeu-se uma campanha intensa de 

divulgação. Como resultado desse empenho ocorreu a efetivação dessas em células 

do PCB, para fortalecer as forças congregadas no intuito de repelir o integralismo 

como parte importante na luta para a formação de um governo "popular - nacional - 

revolucionário”, tendo a figura emblemática de Luís Carlos Prestes à frente (Dulles, 

1977, p. 420-421 ). 

No caso anapolino, essa análise se faz no plano conjetural, porquanto 

não foram encontradas referências precisas sobre o processo. A coincidência de 

fatos e dados com as análises feitas por Konder (1998) e Dulles (1977) embasam 

com propriedade o presente estudo, para contextualização do grupo no âmbito dos 

acontecimentos desse período. 
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Basileu reitera inúmeras vezes que o papel das lideranças, nesse 

período, era suscitar o debate, atrair pessoas para discutir a realidade não apenas 

regional, mas nacional e até mesmo internacional. Basileu e seus pares, pensando a 

luta política de modo amplo, preocupavam-se em arregimentar a classe 

trabalhadora, para fazer circular em seu periódico propostas variadas e articulá-las 

ao trabalho com a massa. Assim buscavam a participação das organizações 

trabalhistas, visando mobilizá-las em torno das propostas do partido, pautando 

atuação do núcleo no debate: 

 

Era discussão e proselitismo. Editávamos boletins, publicávamos 
artigos no jornal. O jornal era semanário. Publicávamos artigos e 
começamos a atuar na primeira organização operária que fundo na 
cidade. Acho que era a Associação dos trabalhadores, a primeira que 
fundou lá. Tinha jornal e a gente intervinha e, lia, discutia, dava 
opinião aos operários. A atividade maior era essa. Já no grupo da 
Aliança Libertadora, aí foi diferente, a gente tinha uma atividade 
maior, até quando veio a fundação do Partido. Sempre apareciam 
elementos de fora com as mesmas idéias e, com os quais a gente 
reunia, discutia, debatia. Muitas vezes traziam materiais, então havia 
troca de experiências. O mais importante no nosso trabalho era a luta 
contra o integralismo. Muitas vezes nós saímos pela cidade, 
sozinhos, a noite inteirinha.  Escrevemos. Era uma coisa 
desconhecida, ninguém conhecia, num havia inscrição mural a gente 
mostrando o que era o fascismo. (15/6/83. Fita 1, lado A) 

 

Os jornais da época pouco falam sobre a classe trabalhadora da cidade, o 

que dificulta um estudo mais detalhado do tema. O que se sabe sobre o período é 

que o desenvolvimento econômico local, propiciado principalmente pela expectativa 

da chegada da estrada de ferro em Anápolis, atraiu muitos migrantes que 

procuravam a região como possibilidade de empregos e bons salários. Nesse 

sentido, acorreu à cidade grande número de pessoas, ocorrendo• uma procura maior 

do que a oferta. Assim, proliferaram problemas, como o desemprego e as 

ocupações não qualificadas e verificou-se uma mudança na estrutura social, com o 

aparecimento de uma faixa de população pobre. (Duarte, 1976, p. 26) 

Apesar de ser escassa a documentação sobre os trabalhadores, pôde-se 

constatar uma massa de trabalhadores da construção civil empregados na 

construção da estrada de ferro e subempregados no comércio, na construção civil 

urbana e na incipiente indústria de beneficiamento de grãos. Nesse contexto, os 

operários anapolinos fundaram a União Popular, citada por Leal como Associação 

dos Trabalhadores, sobre a qual obtém-se informação através do jornal O Operário 

de 26 de abril de 1933. 
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Da união nasce a força. Nada mais exacto, mais certo, mais 
mathemático que esse velho adágio. E para outra cousa não foi que 
se fundou a "União Popular" de Anápolis. Seus fundadores, tiveram e 
tem em vista, o congraçamento dos que lutam, honestamente, para 
obter o pão quotidiano. Para que dessa união pudesse advir 
benefícios, a que têm direito, os desprotegido s de fortuna. (O 
Operário de 26/4/33) 

 

É perceptível no contexto anapolino da época a existência ia de 

movimento de massa articulado, quer seja por grupos de militância esquerdista, 

conforme os depoimentos de Basileu, quer por grupos de operários. O jorna O 

Operário porta-voz da União Operária, no dia 1° de maio de 1933,conclamou todos 

os trabalhadores a lutarem pelos seus direitos: 

 

É só pela luta, pelo choque que é possível realizar o que as nossas 
possibilidades permitem... e ainda porque, consoante aquelas 
palavras do grande doutrinador - "PROLETÁRIO DE TODOS OS 
PAÍSES UNI-VOS" - nos resta essa necessidade para a conquista do 
futuro. Viva, portanto o dia primeiro de maio, dia do trabalho, que os 
operários bem orientados do mundo inteiro o comemora com todo o 
ardor das suas forças. VIVA O PRIMEIRO DE MAIO! VIVA A UNIÃO 
POPULAR! VIVA OS TRABALHADORES! (Operário de 26/4/33) 

 

Anápolis, segundo os depoimentos, registrou uma expressiva 

concentração de integralistas, com a ocorrência, segundo Basileu, ldereuniões na 

cidade. A ação do grupo reunido em torno do jornal A Luta estava voltada, 

principalmente, ao combate à representação mais radical de direita, traduzida pelos 

integralistas. Essa forma de atuação, enfatiza Basileu, estava em consonância com 

os acontecimentos nacionais e até mesmo internacionais. 

O que se pôde apurar, nesse sentido, é que o exemplo da atuação 

antiintegralista repercutiu em Goiás, principalmente pela ANL e pela divulgação de 

sua ação através dos jornais de esquerda. Com interpretação do grupo do jornal A 

Luta a referida atuação foi traduzida em ação prioritária, fazendo surgir daí o embate 

que se presencia nos depoimentos. 

Sobre o movimento integralista em Goiás nada pôde ser apurado. Nesse 

sentido, as observações apontam para a inexistência de estudos acadêmicos sobre 

o assunto. Domingos Vellasco citado por Contart (1995), no seu livro Sal da Terra/ 

publicado em 1939, faz algumas reflexões sobre o comunismo e o 

fascism9,apontando para as diferenças na maneira de encarar as idéias e de 

proceder a ação entre as duas facções radicais de esquerda e direita, reafirmando a 
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presença do movimento integralista em Goiás. No entanto, suas reflexões não 

pontuam a importância política desses grupos para sociedade goiana de então. 

O depoimento de Basileu é enriquecedor também no sentido de enfatiza! 

os apoios até mesmo inesperados que contribuíram para ampliar e motivar a 

militância. Ele enfoca a experiência dos espíritas, ao vivenciarem a relação entre o 

anticlerican ismo e o antifascismo como motivação à opção pelo comunismo. Nesse 

sentido, deve-se ressaltar o fato de o grupo não ser refratário com relação aos 

elementos simpatizantes e, principalmente, evidenciar o posicionamento anticlerical 

do grupo, conforme destaca este trecho: 

 

Anápolis tinha simpatizantes mas eram poucos. Tinha por exemplo 
os espíritas. Principalmente os espíritas de um modo geral, por 
razões, eu acho que iminentemente religiosas eram sempre nossos 
aliados, principalmente na luta contra o fascismo, porque o fascismo 
era tido como filho dileto da Igreja Católica. Então era fácil da gente 
trabalhá-los porque, ao demonstrar que o fascismo era filho da Igreja 
Católica, eles então, se posicionavam imediatamente do nosso lado. 
Inclusive muitos outros que vieram para o Partido em Anápolis, 
espírita como o velho Joaquim Firmo, como o Dr. Adalberto Pereira 
da Silva, como esses eram antifascistas por ser espírita, e outros por 
razões mais fortes, Aluísio Crispim, por exemplo, que veio depois 
para o Partido, que veio até liderar o Partido, era também um 
espírita, ele veio através do espiritismo. (15/6/83. Fita 1, lado A) 

 

Em vários momentos, Basileu Pires Leal e seus companheiros viveram 

situações de maior intercâmbio com outros grupos ou indivíduos, com cobertura em 

seu jornal e empenhando esforços numa ação conjunta. Seu depoimento uma vez 

mais pontuou a parceria com A. G. Pinto em vários momentos cruciais da 

constituição do que viria a se transformar no Partido Comunista em Anápolis: 

 

Eu fundei o núcleo. Eu e o A. G. Pinto. Fornos nós dois que 
fundamos o núcleo da Aliança Libertadora de Anápolis. Nós tivemos 
várias pessoas, mas a maioria não continuaram. Mas logo, com a 
fundação do Partido elementos da Estrada de Ferro Goiás, por 
exemplo, Bráulio Vitoriano foi fundador, foi um dos fundadores do 
Partido. Era coletor da estrada de ferro, e já se correspondia comigo 
muito antes de chegar em Anápolis. Lia meus artigos na Luta e 
outros jornais e correspondia. Quando mudou pra Anápolis, logo nós 
entramos em entendimento. (15/6/83. Fita 1, lado A) 

 

Na questão da ação direta sobre a forma de constituição de um Partido 

Basileu Pires Leal e seus pares não foram rigorosos quanto aos caminhos a seguir, 

tanto que surpreendeu ao representante do Comitê Central encontrar no inter ior de 
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uma região afastada do centro do Partido, sem nenhuma comunicação direta, um 

núcleo em plena atividade político-partidária. O trecho do depoimento a seguir 

remete a esse episódio: 

 

Como todos nós já éramos comunistas quando fundamos o Partido, 
tanto que causou uma surpresa muito grande quando em Anápolis... 
O codinome do camarada que veio era Aroeira. Quando Aroeira 
chegou em Anápolis, ele ficou impressionado, porque lá em Anápolis 
já existia o Partido. Existia uma organização funcionando sem 
nenhum contato. Ela era verdadeiramente autônoma, sem nenhum 
contato com a Direção. Escrevíamos artigos, debatíamos, fazíamos 
reuniões, pregávamos, sem ter nenhum contato com nenhuma 
organização, diríamos legal, do Partido. (15/6/83. Fita 1, lado A) 

 

Aquela foi uma época marcada pela rebeldia e pela busca de soluções 

radicais para os problemas sociais. Basileu e seus companheiros queriam mudar o 

mundo, forjar instituições mais compatíveis com suas exigências, reorganizar a 

política e a economia em bases novas. A concepção do comunismo era uma 

novidade e eles abraçaram a causa, não desistiram, lutaram. É sobre esses 

rebeldes e revolucionários que buscaram empreender seus objetivos em torno de 

um pequeno jornal do interior, procurando a articulação que lhes ampliasse os 

horizontes, que tratar se-á a seguir. 

Com base em depoimentos dos principais militantes, enfocar-se-á uma 

experiência ímpar em Goiás e, especificamente em Anápolis, de constituição de 

grupos de análise e discussão das novas tendências de esquerda que então se 

espraiavam. 

É por demais analisado na historiografia o papel exercido por delegados 

oficiais e mesmo oficiosos do Partido Comunista que levavam a nova ideologia e a 

experiência revolucionária soviética aos quatro cantos do mundo, conquistando 

corações e mentes. O que se quer aqui enfatizar é a característica especial do grupo 

que se efetiva em Anápolis, que através de leituras esparsas e fragmentadas 

transitou entre ideologias de esquerda, conforme afirma Basileu Pires, Leal ao 

declarar que a princípio se interessaram pelo anarquismo, para finalmente aderirem 

ao comunismo.  

Essas leituras conduziram também a plataforma de atuação desse grupo. 

Era através dessas leituras que os militantes percebiam os 

acontecimentos nacionais e internacionais que impulsionavam o movimento 

comunista no Brasil. O movimento contra o Integralismo recebeu ampla cobertura 
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nos jornais de esquerda, incitando levante nacional contra os "bandidos 

imperialistas", levando comunistas e anarquistas a ombrearem-se contra os 

"camisas-verdes integralistas". “Nesse sentido, cristaliza-se em âmbito regional essa 

plataforma anti-integralistas”, na atuação do grupo reunido em torno do jornal A Luta. 

Não se pretende com isso afirmar que essa experiência em Anápolis é 

única. A proposta é contrapor-se à tese de que antes de 1945 não se deve 

considerar a existência do Partido Comunista em Goiás, trazendo à tona, através da 

memória daqueles que foram receptivos à nova ideologia, sua opção, sem que uma 

estrutura ou uma organização os respaldasse. 

O sonho de uma sociedade sem classes, com a divisão de terras de 

forma igualitária, atraiu esse pequeno grupo que evitava, até mesmo, usar o termo 

"comunista", que então provocava temor nas pessoas. 

Uma lembrança da infância é que Basileu Pires Leal exibia com orgulho 

em sua sala de visitas, no início da década de sessenta, um quadro da Praça 

Vermelha em Moscou, com destaque para a imponência do Kremlim. As crianças 

tinham medo de olhar para o quadro sem sequer entender o porquê. Mais de 30 

anos após o início de sua militância, já em plena década de sessenta, Leal não 

arrefecera. O quadro às vezes era escondido, mas sempre voltava a ser exibido com 

orgulho, em ponto de destaque.  

Lutando contra a desinformação e os preconceitos extensivos à própria 

família, os primeiros militantes vivenciaram uma experiência cultural, baseada em 

leituras diversas, as que eram possíveis, significativa parte disponibilizada pela 

distribuidora de A. G. Pinto, já que pelas vias tradicionais seria impossível ter acesso 

a obras desse porte em Goiás. Como a revolução era um sonho remoto, era 

necessário antes semear a idéia. Basileu e seu grupo não se furtaram a essa tarefa 

para a qual se sentiram chamados. Essa etapa, portanto, não pode deixar de ser 

considerada. 

Os depoimentos demonstram como a partir de Anápolis os grupos, antes 

mais informais, começaram a adquirir uma estrutura mais consistente, sobretudo a 

partir da inserção dos militantes ao sindicato que já existia em Anápolis. A partir 

dessa organização e do respaldo possibilitado pela oficina gráfica do jornal A Luta 

que internacionais que impulsionavam o movimento comunista no Brasil. O 

movimento contra o Integralismo recebeu ampla cobertura nos jornais de esquerda, 

incitando u levante nacional contra os "bandidos imperialistas", levando comunistas 
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e anarquistas a ombrearem-se contra os "camisas-verdes integralistas". Nesse 

sentido, cristaliza-se em âmbito regional essa plataforma anti-integralista, na 

atuação do grupo reunido em torno do jornal A Luta. 

Não se pretende com isso afirmar que essa experiência em Anápolis é 

única. A proposta é contrapor-se à tese de que antes de 1945 não se deve 

considerar a existência do Partido Comunista em Goiás, trazendo à tona, através da 

memória daqueles que foram receptivos à nova ideologia, sua opção, sem que uma 

estrutura ou uma organização os respaldasse. 

O sonho de uma sociedade sem classes, com a divisão de terras de 

forma igualitária, atraiu esse pequeno grupo que evitava, até mesmo, usar o termo 

"comunista", que então provocava temor nas pessoas. 

Uma lembrança da infância é que Basileu Pires Leal exibia com orgulho 

em sua sala de visitas, no início da década de sessenta, um quadro da Praça 

Vermelha em Moscou, com destaque para a imponência do Kremlim. As crianças 

tinham medo de olhar para o quadro sem sequer entender o porquê. Mais de 30 

anos após o início de sua militância, já em plena década de sessenta, Leal não 

arrefecera. O quadro às vezes era escondido mas sempre voltava a ser exibido com 

orgulho, em ponto de destaque. 

Lutando contra a desinformação e os preconceitos extensivos à própria 

família, os primeiros militantes vivenciaram uma experiência cultural, baseada em 

leituras diversas, as que eram possíveis, significativa parte disponibilizada pela 

distribuidora de A. G. Pinto, já que pelas vias tradicionais seria impossível ter acesso 

a obras desse porte em Goiás. Como a revolução era um sonho remoto, era 

necessário antes semear a idéia. Basileu e seu grupo não se furtaram a essa tarefa 

para a qual se sentiram chamados. Essa etapa, portanto, não pode deixar de ser 

considerada. 

Os depoimentos demonstram corno a partir de Anápolis os grupos, antes 

mais informais, começaram a adquirir uma estrutura mais consistente, sobretudo a 

partir da inserção dos militantes ao sindicato que já existia em Anápolis. A partir 

dessa organização e do respaldo possibilitado pela oficina gráfica do jornal A Luta 

que imprimia boletins, panfletos além de matérias veiculadas em sua tiragem 

regular, as idéias do pequeno grupo se ampliavam. 

O próprio Basileu reforçou que o trabalho se baseava em leituras e nas 

publicações para angariar novos adeptos. O trabalho rendeu frutos, uma vez que 



48 
 

desse proselitismo e das ações integradas com o jornal A Luta foi fundado um 

núcleo da Aliança Nacional Libertadora. Também essa iniciativa foi espontânea, 

baseada na leitura de um jornal do interior de São Paulo, que veiculava as 

atividades de um núcleo existente na cidade de Marília. 

A partir de iniciativas como essas, reivindicavam apoio, solicitavam 

material, o que conseguiam com freqüência e lhes renovava os ânimos. 

A partir da criação do núcleo e das atividades que então passaram a 

chamar a atenção dentro e fora de Anápolis, o Comitê Central enviou um emissário 

com o codinome de Camarada Aroeira. A adesão ao Partido Comunista se efetivou 

com alguns militantes não aderindo e permanecendo na Aliança Nacional 

Libertadora com a concretização efetiva do Partido em Goiás. 

Como já colocado, os depoimentos desvelam pelos caminhos da memória 

a trajetória singular de alguns próceres do Partido em Goiás, o que permite dar a 

conhecer essa trajetória, o que é fundamental para o resgate dessa parte da história 

regional, freqüentemente relegada a um papel menor, quando não olvidada. 

Com este trabalho portanto, quer-se exatamente dar uma nova dimensão 

histórica a essa experiência anterior a 1945,freqüentemente colocada como marco 

do Partido em Goiás, e demonstrar que a base do edifício ideológico foi construída 

antes e que o jornal A Luta teve um papel importante nesse processo inicial.  
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CAPÍTULO II 

A CONSTRUÇÃO DA CULTURA COMUNISTA EM GOIÁS 

 

 

 

A EXPERIÊNCIA DOS PRIMEIROS MILITANTES 

 

 

 

Não incorreremos em erro, se dissermos que os homens atingem ao 
comunismo por dois caminhos: a sedução intelectual que exerce o 
marxismo sobre o que tem a ânsia de saber e a revolta provocada 
pelas injustiças sociais do capitalismo. Pelo primeiro vai um número 
bem menor do que o segundo. É que uns são atraídos/ enquanto 
outros são compelidos para lá. Aqueles f oram conquistados pela 
inteligência; estes/ pela miséria. (Domingos Vellasco) 

 

A pouca atenção dispensada à for mação do Partido Comunista em Goiá 

força a historiografia regional a trabalhar invariavelmente com a  memória dos 

próprios militantes comunistas. Para tanto, a reconstrução da história da for mação e 

consolidação do PCB-GO,e do desempenho efetivo do Partido nos anos 

subsequentes à sua formação, exige a análise crítica dessa memória. 

O que surge de positivo dessas análises é o sincero esforço no 

desempenho dos fundadores e primeiros ativistas em divulgar e consolidar o partido 

na região, desenvolvendo, nesse empenho, o contato com elementos de maior 

consciência social. 

Esses vão se posicionando e se reunindo em pequenos grupos que, por 

sua vez, conhecem o crescimento quantitativo e se ampliam lenta e 

cuidadosamente. 

No entanto, a despeito de seus possíveis vínculos organizatórios, umas 

singularidade remarcará a forma em que se consolidou o Partido comunista em 

Goiás: o isolamento dos núcleos e, como consequência, a diferenciação entre as 
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práticas, efetuadas por cada núcleo. E importante evidenciar que vários 

historiadores trouxeram novas e importantes interpretações sobre o movimento 

comunista, sobretudo aquelas que alertam para o fato de que as análises que 

pressupõem um modelo único para todos os núcleos do Partido, para o per iodo em 

questão, escamoteiam e distorcem as singularidades que a realidade regional 

imprime-nos diversos núcleos isolados do centro irradiador da proposta. 

Uma das propostas desse trabalho, ao se basear nos depoimentos dos 

militantes pioneiros do PCB, é dar a devida dimensão histórica a um pequeno grupo 

que acendeu a chama da militância comunista em Goiás. A inda que de forma 

incipiente, mas progressivamente buscando nas leituras de obras diversas e de 

jornais que divulgavam o ideário comunista o embasamento teórico para as ideias 

que iam se consolidando, esse grupo propagava essas ideais a partir de reuniões 

em núcleos esparsos. Esses militantes que transitaram entre ideias de esquerda 

optaram pelo ideário comunista e contribuíram para introduz ir Goiás no caminho de  

um partido que ampliava suas bases no país. 

Essa preocupação não é inócua, uma vez que os novos militantes do 

Partido que cerraram fileira a partir da legalidade buscam desprestigiar a experiência 

anterior a 1945. No depoimento de José Godói Garcia, visualiza-se uma rejeição ao 

trabalho realizado pelos pioneiros: 

 

Isso aí já era o Partidão esquisitão. O Partidão das selvas, aquele 
que não aparecia pra ninguém, do Aluísio Crispim, do Abraão Isaac, 
do Juca de Goianira, do Paulo Alves. O anterior não existia, eles não 
tinha a mínima condição, nem  queria fazer nada. Pode ser que ele 
tenha feito alguma coisa lá em Anápolis. Mas, não se sabe de nada. 
(3/7/8 3. Fita 1, lado B).' 

 

Garcia, em uma carta à historiadora Eliane Garcindo, em 22 de maio de 

1984,faz uma análise do Partido Comunista em Goiás, tecendo considerações que 

evidenciam essa rejeição à história da formação do Partido na região: 

 

O nosso passado em Goiás, só deve nos interessar de 1945 até 
nossos dias; estudar o nosso passado perdendo tempo com coisinha 
de somenos partidárias que existiam anterior a 45 é, em verdade, 
uma puerilidade. (Dayrell, 1984, p. 203) 

 

É evidente que se faz necessário estabelecer os limites impostos à essa 

primeira fase do Partido Comunista em Goiás. Mas, na verdade, o per iodo de maior 

desenvolvimento do PCB em Goiás, o breve período de legalidade entre 1945 e 
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1947, fez-se em resposta ao trabalho lento e constante daquele grupo e de 

indivíduos que se mantiveram em atividade desde o per iodo da ilegalidade. E, 

portanto, possível minimizar sua função perante a atividade desenvolvida após 1945, 

principalmente quando se estabelece uma articulação mais sistemática com a 

direção nacional e diante das possibilidades de ação oferecidas no período de 

legalidade. Desconsidera la, porém, jamais. 

Nesse sentido, o depoimento de Jonas Ayube, representante dos 

primeiros militantes, mostrou a importância do trabalho empreendido pelos pioneiros 

na consolidação do Partido em Goiás: 

 

Quando nós estávamos na ilegalidade parecia que num havia quase 
nada. Havia aquele trabalhinho subterrâneo dos elementos que 
saíam sozinho, pregando, procurando convencer os outros, 
mostrando o interesse pelo socialismo, mostrando os erros do 
governo, os erros da sociedade brasileira. Quando veio a legalidade 
parece que floresceu, brotaram as células por toda a parte os 
comitês. Pelo trabalho desses indivíduos, sem uma orientação maior, 
criando aquele ambiente, deu a consequência de surgirem todos 
esses comitês. Havia dificuldades econômicas, principalmente deles 
viajarem. As lideranças mais esclarecidas estavam sempre nas 
cidades maiores, Anápolis e Goiânia. As ideias ficaram e fortificaram. 
O Partido ainda tem esses elementos, captados naquela época. 
(Dayrell, 1984 p. 78) 

 

E considerável o depoimento de Cristiano Cordeiro sobre o  Partido 

Comunista em Goiás no período da ilegalidade. Refugiando-se das perseguições 

políticas ocorridas após o movimento comunista, Cristiano Cordeiro vem para Goiás 

em 193 7, um ano após a fundação do comitê do Partido em Anápolis. Em seu 

depoimento revela ter encontrado em Goiás o PCB já estruturado. “Conforme suas 

palavras, o Partido „„já tinha núcleo, já tinha raiz em Goiás”. 

Cristiano Cordeiro foi um dos fundadores do PCB, em 1922, quando faz ia 

parte do Comitê Central, e um dos responsáveis pela divulgação das ideias que, 

conforme as análises historiográficas consultadas, não foi uma tarefa fácil, pois eram 

combatidos tanto pela direita como pela própria esquerda representada por 

anarquistas e socialistas. Esse depoimento torna-se revelador da importância 

desses primeiros núcleos na difusão das ideias e na consolidação do Partido em 

Goiás, pois traz em sua ' bagagem “a experiência de luta para a formação e 

organização do Partido em âmbito nacional”. 
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Fundadores do Partido Comunista Brasileiro (março de 1922). O terceiro da esquerda para a direita é 
Cristiano Cordeiro (Dulles; 1977) 

Essas referências contraditórias entre militantes, conforme Halbwachs 

(1990, p. 81), ocorrem segundo o pertencimento grupal, se é efetivo ou não. Nesse 

sentido, as situações só se transformam em memória se aquele que se lembra de 

sentir-se efetivamente ligado ao grupo. É necessário haver certa duração na 

convivência. Ligações efêmeras não constroem passado conjunto, não constroem 

memória. E o grupo e não o indivíduo que garante a permanência do passado no 

presente. 

Jonas Ayube acompanhou todo o processo de formação do Partido em 

Goiás. Cristiano Cordeiro tem uma experiência comprovada, anterior ao período 

analisado e na esfera nacional, e reconhece os percalços da luta. José Godói Garcia 

teve os primeiros contatos com as ideias comunistas na faculdade, mas somente 

veio a fazer parte do quadro partidário à partir do período de legalidade. Por isso, 

sua memória está impregnada dos acontecimentos pós-1945, daí não reconhecer as 

margens do caminho no percurso trilhado pelos pioneiros nos tempos da ilegalidade. 

O movimento de trinta, analisado geralmente como o momento de 

superação do Estado oligárquico, no que se refere a Goiás revela certa 

continuidade. Pedro Ludovico, um dos membros da J unta Governativa, indicado 

interventor federal em Goiás, não dispunha de quadros adequados ao novo projeto 
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que se implantava, âmbito municipal, mas que na esfera estadual tinham fortes 

ligações com o grupo alijado do poder pelo movimento. 

Nesse cenário, Pedro Ludovico lança mão dos recursos políticos 

propiciados pela máquina administrativa para se tornar o líder mais expressivo de 

Goiás. A questão da mudança da capital ofereceu estratégias para assegurar sua 

liderança. Nesse sentido, a vitória do Partido Social Republicano (PSR) nas eleições 

de 1933 e 1934, comprova a força da liderança Ludoviquista no Estado. Nessas 

duas eleições o partido situacionista, PSR,fez da mudança da capital sua plataforma 

eleitoral, elegendo em 1933 todos os seus candidatos à Constituinte Federal e, em 

1934 elegeu três dos quatro deputados federais e fez a maioria na Assembleia 

Legislativa Estadual. 

Domingos Vellasco, um dos líderes do movimento de trinta, ex-

comandante das forças goianas na Revolução Constitucionalista de 1932 e 

correligionário de Pedro Ludovico, rompem com o PSR por questões referentes à 

sucessão na governadoria do Estado, criando o Partido Libertador, que se coligou 

com o Partido Democrático dos Caiado, for mando a Coligação Libertadora, que 

passou a exercer forte oposição a Pedro Ludovico e sua plataforma da mudança da 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingos Vellasco exerce forte oposição a Pedro Ludovico e, em 1935 foi preso sob acusação de 
envolver-se no movimento revolucionário comunista, (CONTART, 1995). 
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Diante da repercussão causada pelo rompimento político entre os dois 

grandes líderes do movimento de trinta - Ludovico e Vellasco - há de se considerar o 

papel da imprensa em face do problema. “Conforme Luiz Contart (1995, p. 342), 

„„Pedro Ludovico não perdoara os que manifestaram pró Vellasco”. O jornal A Luta 

prosseguiu em seus ataques a Pedro Ludovico, engajado, então, na campanha de 

Vellasco, e era dos poucos jornais independentes que se manifestaram contra o 

respeitado e poderosos interventores goianos. 

Sua posição nesse embate estava mais ligada à figura de João Luiz de 

Oliveira, ex-prefeito de Anápolis deposto por Ludovico ao se colocar ao lado de 

Vellasco. João Luiz de Oliveira, conforme informações de João Asmar eram um dos 

amigos e admiradores de A. G. Pinto, e este disponibilizou seu jornal ao amigo para 

a campanha de oposição a Ludovico no decorrer do processo eleitoral de 1934. 

Ao ser eleito indiretamente governador do Estado em 1935, Pedro 

Ludovico se colocou como O principal líder político goiano, sobrepondo-se à 

liderança de Mário d'Alencastro Caiado e de Domingos Netto Vellasco, que 

pretendiam a governadoria. Com o domínio da máquina administrativa, Pedro 

Ludovico foi gradativamente suplantando os correligionários que demonstravam 

condições de lhe fazer frente. Destacando a questão da construção da nova capital, 

conseguiu alijar, definitivamente seus contendores, fortalecendo seu prestígio e, 

conforme Francisco ltami Campos (1985, p. 142), ' tornando-se a única opção de 

Getúlio Vargas para a lnterventoria Federal, em Goiás '. 

Em 1937, com a campanha eleitoral nas ruas, Getúlio Vargas deu um 

golpe de Estado, suspendendo as eleições, extinguindo os partidos e demais 

organizações políticas, fechando o legislativo nas suas instâncias federais, estaduais 

e municipais e outorgando nova constituição. No contexto político de então, os 

Estados perderam autonomia com a nomeação de interventores federais. Pedro 

Ludovico, solidário ao chefe do Estado Novo, foi confirmado intervetor federal em 

Goiás. 

No período pós-trinta o aparelho estatal em Goiás adquiriu certa 

autonomia em relação às classes dominantes colocando-se, conforme Campos 

(1985, p. 143), “na questão do controle político acima da pura relação de classes”. 

Contudo, no quesito ação do Estado, segue beneficiando as classes 

economicamente dominantes. 
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E no entretecer das relações entre indivíduos e grupos descontentes com 

o momento histórico, articulando entre eles conhecimentos e ações, que no início 

dos anos 1930 consolidam-se em Goiás dois núcleos fundamentais do Partido 

Comunista Brasileiro, cuja análise aponta para um processo de formação distinto. 

Esses núcleos localizam-se em Anápolis e Goiandira, embora ambos constituíam-se 

em importante elemento de formação e fator de consolidação do PCB na região. 

Observa-se já à partir desses núcleos fundamentais a distinção peculiar à cada 

núcleo formado posteriormente na região. 

  

 

Pedro Ludovico Teixeira, a única opção de Getúlio Vargas  
para a interventor ia goiana. (CONTART, 1995). 

 

Em Goiandira, o núcleo inicial de militantes comunistas formou-se com 

elementos ou grupos não locais. Como a cidade está localizada na divisa com o 

Triângulo Mineiro, na porta de entrada para Goiás, via estrada de ferro, passou a 

receber na década de 1920 e início dos anos 1930 um contingente significativo de 

migrantes, muitos deles fugindo de perseguições políticas. 

Os elementos ali concentrados, com grande penetração popular, 

estabeleceram uma forma de atuação de caráter assistencial, dando uma conotação 

de conscientização política à sua ação militante, sem qualquer forma de organização 

operária para dar respaldo legal à ação desenvolvida pelo grupo militante, 
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colocando se à frente de movimentos e campanhas e mobilizando a população que 

permaneceu alheia ao caráter partidário daquelas atividades. 

Para uma visão mais concreta sobre essa condição específica do núcleo 

de Goiandira, pode-se analisar a fala de Carmem Isaac, que, segundo se pôde 

apurar, foi a primeira mulher a fazer parte do PCB em Goiás. A partir da análise 

desse depoimento, observa-se que a atividade partidária em Goiandira estava 

ancorada no simples proselitismo combinado com a formação de grupos que 

procuravam fomentar e participar em atividades que envolviam concentração 

popular. 

 

O Partido, de um modo geral, começou pelo [Juca Ouca Ferreira - 
José Ferreira de Carvalho]. O Abraão [Abraão Isaac Neto] assimilou 
melhor do que qualquer pessoa e começou a realizar pequenas 
reuniões. Era um grupo pequeno. Nós pretendíamos de um modo 
geral, esclarecer, ver se havia união entre a gente, pra poder 
alcançar um objetivo que a gente sempre tinha e tem em mente. O 
objetivo era melhorar de vida. As terras seriam divididas - isso toda a 
vida a gente fala - e ter uma vida melhor. Não haver essa separação 
tão grande de classe. Parte do Juca e do Abrão. Ele dava os dados 
necessários e sempre a gente se reunia e conversava, e transmitia 
às amigas, a esse pessoal que a gente via que não tinha essa linha 
tão endurecida. Porque aqui, antigamente, falar do Partido 
Comunista era mesmo que falar do demônio. Então a gente não 
falava. Reunia, conversava, mostrava os problemas que poderiam 
ser resolvidos. Assim começou os pequenos comitês. (Dayrell, 1984, 
p. 124). 

 

O PCB em Goiás não se constituía num partido revolucionário proletário 

porquanto gerado num espaço onde não se fazia presente o proletariado. Sua 

composição permitia que setores urbanos, na sua maioria oriundos da burguesia, 

assumissem a direção do movimento. Mesmo não difundindo um projeto de 

revolução proletária, constituía-se em um partido popular e, por isso, expressava 

uma via de participação que contrariava os interesses dos partidos tradicionais que 

buscavam conter os limites de sua prática política. 

A proposta do Partido em Goiás não se colocou através da subversão da 

ordem constituída. Embora fosse uma tradução do projeto partidário em âmbito 

nacional, estava ancorada na proposta de desenvolvimento e agilização da 

economia, na modernização da estrutura agrária, no desenvolvimento das vias de 

comunicação e transporte, na melhoria da educação, saúde e saneamento. O 
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discurso do grupo organizado em torno do jornal A Luta reflete essa proposta em 

diversos artigos analisados no capítulo IV. 

Essas propostas estavam de acordo com o projeto modernizador de 

Pedro Ludovico, como pontos fundamentais para a superação do “atraso” em que se 

encontrava Goiás. Essa identificação com a proposta desenvolvimentista do governo 

goiano pode ser encarada como um dos fatores que explicam a questão do 

comportamento indulgente de Ludovico em relação ao PCB, no período analisado. 

No depoimento de Carmem Isaac estão presentes, de forma simplificada 

pela linguagem popular, propostas que o Partido em Goiás divulgava aos seus 

simpatizantes. Ao colocar que ' as terras seriam divididas'', a militante está se 

referindo à proposta comunista referente à reforma agrária. Vislumbra-se, ainda que 

remotamente, uma referência à conciliação entre as classes e a luta pela conquista 

das liberdades democráticas nessas colocações simplistas de Carmem Isaac. O 

PCB em Goiás levantou de fato, como se pode observar através dos depoimentos, a 

bandeira da reforma agrária, naquele período, traduzida pela luta contra o latifúndio, 

da luta contra o imperialismo e da luta por liberdades democráticas, sem, no entanto, 

ter dado a essas lutas um caráter revolucionário proletário. 

A partir da fala de Carmem Isaac, percebe-se que havia um pool 

informativo comum, convivendo com níveis culturais e sociais diversos. Se não 

levarmos em conta a perspectiva cultural diferenciada, por exemplo, entre Carmem e 

Basileu, a compreensão que cada um obteve sobre o processo, o nível intelectual 

alcançado individualmente, tender-se-á a simplificar a trama política e perder a ideia 

de totalidade. Vale dizer que esse substrato informativo comum com linguagem 

diferenciada possibilitou a comunicação entre os níveis culturais populares 

intelectuais que faz iam parte do quadro partidário. 

O núcleo de Anápolis tinha sido arregimentado de forma diferente. Sua 

formação foi local, espontânea, composta de convertidos à proposta e ao ideário 

comunista; era claramente partidário. 

Basileu Pires Leal indicou quais eram as atividades desenvolvidas pelo 

núcleo e a articulação existente antes da fundação do Partido Comunista em Goiás 

e, uma vez mais, reitera o peso que a estrutura do jornal A Luta conferia para a 

sustentação e mesmo ampliação dos núcleos de debates iniciais: 

 

O nosso trabalho era desenvolvido mais em torno de leitura 
publicação de boletins, manifestos e no meio da classe trabalhadora. 
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Havia então, na cidade de Anápolis, um sindicato, mas era de 
origemcatólica. Nós então entramos para essa organização, 
objetivando dar a organização um caráter revolucionário, e através 
dos nossos amigos, dos nossos conhecidos nós conseguimos, e 
tanto o nosso trabalho foi profícuo que o líder dessa organização, 
que era o Francisco Garcês era então nosso inimigo. Nós então 
conseguimos tomar conta praticamente da organização. E nós 
tínhamos como escudo o jornal A Luta e em torno do jornal A Luta, 
nós fazíamos reuniões em bairros, inclusive com a classe média e, 
naquela oportunidade, o integralismo era o núcleo principal que nós 
tínhamos que lutar. A nossa campanha maior, nossa luta maior era 
contra o integralismo, distribuindo boletins, fazendo reuniões, 
comícios, não permitindo que os integralistas fizessem um único 
comício. (15/6/83. Fita 5, lado A). 

 

Nesse sentido, é importante observar que em 1934 inicia-se a formação 

de uma ampla ''frente popular' internacional, contra a expansão nazista. No Brasil, 

essa “frente popular", formada por anarquistas e comunistas, cristalizou-se na 

formação da Aliança Nacional Libertadora, que recebeu ampla cobertura nos j 

ornais. Essa propaganda, atingindo o interior, influenciou o grupo anapolino que 

passou, a partir de 1935, em campanha prioritária, a combater o fascismo. 

Basileu Pires Leal demonstrou que essa ação contra o fascismo não era 

determinada pelo Partido mas surgiu de sua vivência política anterior à participação 

como militante anarquista e posterior mente comunista, complementada pela leitura 

crítica que faz ia da realidade e reforçada pela sua consciência revolucionária 

adquirida na percepção da diferença entre as classes e limites impostos pela sua 

origem social: 

 

Para clarear um pouco as palavras de como nasceu a luta 
antifascista em Goiás, principalmente em Anápolis, eu devo recordar 
a minha origem. Eu pessoalmente tinha mudado para Anápolis vindo 
de Corumbá de Goiás, onde a família Curado era de um modo geral 
integralista. Eram todos defensores do integralismo. Eu chegando a 
Corumbá, imediatamente por razões assim talvez de origem, o 
integralismo me cheirava mal, então eu já discutia com os velhos 
Curados, e era muito mal visto pelos Curados, combatidos por eles, 
eu e o Juvenal Veiga. Irmão do José Veiga eram duas pessoas que 
em Corumbá liderávamos a luta contra o integralismo. Tínhamos 
assim uma ojeriza muito grande ao integralismo. Chegando em 
Anápolis com a companhia também de Juvenal Veiga, 
imediatamente entramos em contato com o jornal A Luta, o diretor já 
era nosso conhecido, e nós então começamos discutindo como lutar 
contra o integral ismo. O primeiro boletim a sair contra o integralismo 
no Estado de Goiás foi de minha autoria e a partir daí nós fundamos 
o núcleo da Aliança Nacional Libertadora. (15/6/83. Fita 3, lado A). 
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Leal esclareceu qual foi a articulação feita no sentido da fundação desse 

primeiro núcleo da A NL em Goiás, revelando o interesse de outros grupos na 

divulgação do programa de combate ao fascismo. Os contatos, sobretudo através de 

jornais, contribuíram para a ampliação da troca de experiência e para os novos 

rumos imprimidos ao grupo que se reunia no núcleo proporcionado pelo jornal A 

Luta. 

 

Vimos num jornal de Marília uma notícia de um núcleo, das 
atividades de um núcleo lá, e sob a direção de um jornalista de lá, 
chamado Ubaldo Cunha, imediatamente escrevi a esse jornalista e 
ele ficou muito interessado e nos mandou todas as informações 
como fundaríamos o núcleo de Anápolis e nos mandou o material. 
Então fundamos o primeiro núcleo da Aliança Nacional Libertadora 
em Goiás. A partir daí a luta foi se acirrando. (15/6/83. Fita3, lado A) 

 

E ainda de Leal o depoimento que aponta para a mudança na concepção 

do grupo, entre as ideias anarquistas que influenciaram a ação do grupo na primeira 

fase de militância antifascista, passando pela A NL e culminando na formação de um 

núcleo comunista no interior de Goiás, cujas características tornam-se objeto de 

análise no âmbito desse trabalho: 

 

Na continuação do nosso trabalho da Aliança Nacional Libertadora, 
esse trabalho foi um pouco para o Partido, porque apareceu aqui em 
Goiás, enviado do Comitê Central que era a camarada Aroeira. Nós 
então dedicamos esta luta ao Partido, porque éramos os elementos 
que formaram o núcleo da Aliança Nacional Libertadora, com 
exceção de alguns que acharam que a luta do Partido era muito 
pesada para eles. Muitos ficaram com a Aliança, mas praticamente a 
partir da fundação do Partido em Goiás toda a luta foi canalizada 
para o Partido. Então ficou mais ou menos a mesma luta, os mesmos 
elementos, e os elementos da Aliança, muitos deles foram 
desativados (os que não foram para o Partido) . (15/6/ 83 . Fita 3, 
lado A). 

 

A incógnita do comunismo polarizava-se com o fascismo, cristalizando as 

inquietações e contradições políticas do período, colocando de um lado a classe 

dominante liderada pela Igreja e pelos latifundiários e, do outro lado, uma frente 

composta de intelectuais, pequenos burgueses e trabalhadores em geral, 

simpatizantes do comunismo e que viam nessa doutrina uma possibilidade de 

revolução. Para esses que viviam o imaginário da revolução, apesar da divisão 

(anarquistas, comunistas, socialistas), a luta era uma só. 
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O depoimento de Basileu pode ser analisado num cenário paradoxal, 

centrado em Anápolis, mas retroalimentado por informações e situações de 

questionamentos da ordem social a partir do grande exemplo da revolução vitoriosa 

na União Soviética. Essa revolução foi o ideal que alimentou não apenas Basileu 

Pires Leal mas um grupo que incluía uma dezena de militantes, número insuficiente 

para detonar um movimento revolucionário de vulto, mas significativo para acender a 

chama das mudanças que o comunismo poderia proporcionar, desde que ampliado, 

a partir de pequenos núcleos. 

Se de um lado, Basileu parecia viver num outro mundo, ele jamais perdeu 

a dimensão da dificuldade que a luta para a implantação do comunismo exigia de 

seus militantes, sobretudo no aspecto intelectual, o que exigia tanto leituras teóricas 

como o conhecimento sistemático da real idade nacional e internacional. Essa 

perspectiva não é de todo compartilhada, sequer pelo seu grupo mais próximo. Sua 

visão do processo revolucionário soviético não permitia concessões na implantação 

dos pequenos grupos de análise e debate. Sequer a realidade de Goiás, dominada 

por figuras políticas tradicionais, arrefecia seu ânimo quanto à possibilidade de 

mudança a longo prazo na postura política local. Foi a figura de proa no período 

préformalização partidária e desde o início o militante mais aguerrido. 

Sob as ações corriqueiras levadas a cabo no período, em função da 

oposição cada vez mais acirrada que as teses comunistas passaram a enfrentar, 

Basileu empreendeu a tarefa significativa de dar um contorno mais concreto a ideias 

difusas e desconectadas, com a consolidação do Partido Comunista em Goiás. 

Transitou entre algumas teses de esquerda, então em voga, mas foi o elemento-

chave para a opção definitiva pelo comunismo. 

Seu papel foi ímpar e sua figura fundamental para o enfrentamento com 

as forças oposicionistas tanto no governo quanto com a Igreja em Anápolis, em 

embates memoráveis. 

O movimento comunista em seus primórdios não pode ser analisado 

apenas do ponto de vista individual como obra de um só homem, mas o carisma e o 

conhecimento de Basileu Pires Leal sobre o processo comunista soviético e os 

debates na Europa e em outras partes do mundo contribuíram para a consolidação 

do Partido em Goiás. 

Acompanhando o processo de formação e organização desses primeiros 

núcleos de militantes comunistas em Goiás, surge a questão relativa a como se deu 
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a penetração do ideário que os aglutinou. Pelos depoimentos evidencia-se que já 

nas primeiras décadas do século XX a ' novidade'' do comunismo já circulava pelo 

interior do país. Eram as notícias referentes às greves anarquistas semeando Brasil 

afora uma movimentação popular ainda não vista na República, notícias sobre a 

Revolução Russa e sobre a atuação comunista na Europa, enfatizando a luta 

popular em torno de um ideal, um desejo de revolução. 

Algumas pessoas atentas a essa ''novidade'' vislumbravam novos rumos e 

começaram a interessar-se. Passaram a ler, a se instruir, for maram opinião, se 

posicionaram. Nesse processo, através de conversas, encontraram companheiros e 

se reuniram, discutiram, for maram grupos. Dessas reuniões surgiram núcleos que 

buscavam meios mais eficazes para a divulgação das ideias apreendidas. Esses 

primeiros núcleos apresentaram características próprias da região: são núcleos 

isolados, ainda não estruturados, sem qualquer ligação com outros grupos mais or 

ganizados, sem qualquer diretiva central. 

Há um vazio documental sobre a primeira fase do processo de formação 

do PCB em Goiás, tornando-se necessário buscar referências em entrevistas e 

depoimentos para a reconstrução da gênese do processo que culminou, mais tarde, 

na fundação do Partido Comunista Brasileiro em Goiás. O que se torna evidente 

através dessas fontes orais é a importância desempenhada pelo material impresso 

na informação, na tomada de conhecimento das ideias comunistas e nas definições 

individuais dos primeiros militantes, assim como na arregimentação de membros 

para a formação dos núcleos. 

Isolados no interior da região com difícil acesso e comunicação com o 

centro da organização, os simpatizantes e convertidos procederam a uma militância, 

agregando a sua fala e orientação ao empréstimo de material impresso disponível 

para reforçar seu discurso. Temos um exemplo interessante dessa forma de atuação 

no depoimento de Bernardo Elis, quando este falou da sua ''conversão'' às ideias 

comunistas: 

 

Certa ocasião, eu viajei daqui de Goiânia para o Rio de Janeiro. 
Naquele tempo a viagem fazia-se assim: saía-se de Goiânia, tomava-
se um automóvel ou, então, um caminhão, ia-se até Leopoldo de 
Bulhões, aí pegava a viagem de trem, era o tempo da Guerra, era 
uma coisa tremenda a viagem de trem naquela ocasião, porque era 
muito cheio e a pessoa tinha que disputar um lugar a unhas e dentes. 
Mas numa dessas viagens que eu saí daí, quando cheguei a 
Leopoldo de Bulhões, eu sentei num lugar, e perto de mim sentou 
uma pessoa. Geralmente as pessoas eram mal trajadas, fazendeiros, 
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mas, sentou uma pessoa bem trajada, uma pessoa delicada e 
passou a conversar comigo. E conversa vai, conversa vem, passou-
se à conversa um pouco sobre política. E essa pessoa, então, 
identificou-se como sendo o Sr. João Cury, que era arquiteto, de 
Uberlândia, muito ligado ao Estado de Goiás, ao pessoal do Comitê 
de Goiandira. Ligado ao fundador d'O Estado de Goiás Zé Ayube. 
Então aí fomos conversando. E o Cury, então, me falou assim: Olha, 
você precisa ler um livrinho que eu tenho aqui e vou-lhe emprestar. E 
tirou a maleta dele, então, ele tirou da maleta dois livros, tirou o 
primeiro volume: Lutas sociais de Max Beer (sic) e tirou também 
outro livro que até eu tenho comigo, isto é, não tenho o mesmo livro 
que depois me furtaram. Eu tenho muito carinho por esse livro, mas 
tenho outro, outra edição - Talheimer. E um autor alemão. E um 
resumo da doutrina marxista que é uma verdadeira joia. Então, esse 
livro durante muito tempo foi meu livro de cabeceira. Eu, então, lia 
aquilo com muito encanto, mesmo antes da formação do Partido 
Comunista aqui. (7/5/83. Fita 1, lado 2). 

 

Para colocar a presença do narrador dos acontecimentos transmitindo 

sua própria história, outros trechos de depoimentos mostrarão a importância 

desempenhada pelo material gráfico como coadjuvante do proselitismo desenvolvido 

pelos militantes no período de arregimentação de membros para a formação dos 

primeiros núcleos. No depoimento de Juvenal, fica clara a importância do material 

gráfico na formação e definição pessoal: 

 

Vinha a Tribuna Operária, a Classe Operária, acho que era Tribuna 
Popular. Bom, o Estado de Goiás dava também, porque o Estado de 
Goiás tinha simpatizantes; eram simpatizantes do Partido era lido e 
nós distribuíamos muito com os companheiros do Partido. Ia uma 
cotazinha de jornal alguns livros. Eu mesmo tinha várias obras, 
depois me tomaram emprestados e consumiram muitos. Mas eu 
mesmo tinha A vida de Luís Carlos Prestes. Esse era um livro muito 
interessante tinha A luta da classe operária, tinha um livro também 
com esse nome. Eu tinha umas seis ou oito obras. Li O poder 
soviético. Tinha O poder soviético. Através dessas obras é que eu 
cheguei à conclusão que eu tava certo. No meu ponto de vista. Veio 
de acordo com as minhas idéias. Me consolidou nos meus pontos de 
vista. (Dayrel 1,1985, p. 232). 

 

Na verdade, os depoimentos evidenciam que a razão mais comum  de 

adesão às propostas do Partido Comunista referia-se a uma informação inferida das 

leituras fomentadas pelos militantes. Essas leituras vieram ''consolidar" seus pontos 

de vista, isto é, esses elementos já se encontravam insatisfeitos, estavam à procura 

de alternativas à ordem estabelecida. Foram motivados a abraçarem os ideais-

comunistas, principalmente através de leituras de textos que veiculavam a ideologia 

de esquerda. 
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Batista Bassalo, outro militante do Partido no período, complementa, com 

seu depoimento, como se processava esse tipo de atuação pelos núcleos do 

Partido: 

 

Por orientação do Partido que eu me lembro, nós líamos livros Marx 
Não me recordo quais são O Capital. Líamos também sobre União 
Soviética, o progresso que houve com a Revolução de 17. Ah! Poder 
soviético Também eu li um livro que eu achei muito interessante 
Formação do Exército. Tudo aquilo foi formando a minha, o meu 
modo de entender a política internacional e como também, a 
nacional. Também, o Comitê Estadual mandava boletins e material 
para estudar. Jornais, a gente recebia. Dai i nós tirávamos as 
conclusões, entre nós mesmos. Através das Células, então e aquelas 
pessoas que seguia, que tinha algum conhecimento, que sabia ler 
instruções, explicar o que era o Partido, tudo isso. (Dayrell, 1985 p. 
233). 

 

Quanto à adesão à causa comunista através da identificação do 

marxismo, obtido através da leitura de textos cristãos, destaca-se o depoimento 

especialmente singular e significativo de Bernardo Elis, que nesse período era um 

típico representante da elite goiana, descendente de uma família tradicional da 

classe dominante de Corumbá. Elis conta que ocorreu em sua formação política “um 

fato muito interessante, que eu acho engraçado. Como o destino é paradoxa”.  

Relata que seu tio, que era padre, no intuito de preveni-lo sobre as 

''contradições” das muitas correntes ideológicas, deu-lhe um livro orientado pela 

Igreja Católica, com muitos tópicos alertando sobre o comunismo, para combater o 

comunismo. Segundo Elis, mais de um terço do livro era ocupado por ''uma espécie 

de catecismo de perguntas e respostas, sobre aspectos fundamentais do 

comunismo''. Nesse livro, Bernardo Elis teve a oportunidade de examinar a filosofia 

materialista, a concepção marxista da história, aspectos de luta de classe, o que era 

subjetivismo e o materialismo, a questão da mais valia, do lucro. Elis explica: “li às 

avessas, eu li com mais simpatia pelo lado socialista, a partir daí eu achei que 

estava detentor de um cabedal, superior a muitas pessoas que havia por aqui." ( 

715183 . Fita 1, lado A) . 

No seu depoimento, Bernardo Elis prossegue pontuando as 

oportunidades que tinha como membro de uma família tradicional da classe 

dominante e como escritor consagrado no plano nacional. No entanto, reconhecendo 

que “O futuro do mundo estava pelas esquerdas. O socialismo é que era a grande 
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esperança da humanidade, pela sua mensagem de progresso e liberdade que ele 

apresentava." (7/5/83. Fita 1, lado A). 

Movidos por essa utopia, os comunistas abdicavam de interesses 

pessoais para participar da luta pelo futuro da humanidade, penetrados por valores e 

qualidades necessárias a uma postura revolucionária em que os valores coletivos 

devem se sobrepor aos individuais. 

Quanto ao conteúdo das leituras realizadas pelos primeiros militantes 

goianos, observam-se as publicações sobre o tema divulgadas nesse período no 

Brasil. Conforme Konder (1988), ''Convinha ao stalinismo desviar as discussões da 

teoria de Marx para as realizações práticas de Lênin e Stalin". Dessa forma, 

generalizou-se a concepção de que o essencial do pensamento de Marx estaria 

explicitado na análise de Stalin, tornando-se desnecessário o estudo direto dos 

escritos de Marx. Nesse sentido, a partir do início dos anos 1930, houve uma maciça 

divulgação dos escritos de Stalin no Brasil, sendo registrados títulos como Em 

marcha para o socialismo, da Editora Marenglen, em 1931, A luta pelo marxismo - 

leninismo, da Editora Calvino, e O mundo socialista e o mundo capitalista: 1932 a 

1934, da Editora Caramuru, em 1934. Segundo Konder (1988), tiveram uma 

divulgação relativamente ampla para o período e influenciaram decisivamente o 

movimento comunista encetado na época. O mesmo autor menciona outras 

publicações que faziam propaganda soviética, relacionando O abecedário da nova 

Rússia, de Illine; O plano quinquenal soviético, de G. Grinko, A educação na Rússia 

Soviética, de S. Fridman, A URRS, a Liga das Nações e a Paz Mundial, de 

Varochilov e Litvinov, que funcionaram como propaganda das realizações de Stalin 

(Konder : 1988). 

Além desses escritos é importante mencionar os jornais, boletins e 

revistas que divulgavam o pensamento comunista, baseado nas concepções 

marxista-leninista. Durante o Estado de sítio, decretado em 5 de julho de 1924, e 

sucessivamente prorrogado até 3 1 de dezembro de 1926, O Internacional e O 

Solidário, principais jornais comunistas de São Paulo, circularam com regularidade. 

O jornal A Classe Operária, a publicação de maior envergadura do PCB, não estava 

restrito ao número de tiragem, pois, conforme depoimentos, era lido em voz alta nas 

reuniões e corria de mão em mão, circulando através dos núcleos, tornando-se cada 

vez mais popular e favorecendo o desenvolvimento do PCB. 
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O envio e a circulação desse material impresso, principalmente no 

período da ilegalidade eram feitos de maneiras variadas, muitas vezes de formas até 

inusitadas. Basileu Pires Leal contou, em seu depoimento, uma das formas 

encontradas pelo Partido para que esse material chegasse até os núcleos militantes 

e se desse o prosseguimento de sua circulação: 

 

Olha, além do material que nós recebíamos, até de forma muitas 
vezes engraçada, nós, por exemplo, durante muito tempo, nós 
recebíamos esse material era dentro de santos. Nós tínhamos 
dificuldades de receber material pelo Correio, nós então, através da 
direção do Partido, o Partido montou fábrica de bibelôs e de 
imagens, em São Paulo e no Rio. Nós tínhamos em Anápolis, um 
comerciante, que era o A.G. Pinto, que era proprietário do jornal A 
Luta. Ele então recebia quantidades grandes desses santos e desses 
bibelôs e o material vinha dentro do santo. Então, já sabia sempre a 
imagem maior, um Cristo grande, uma Nossa Senhora muito grande, 
um São José, vinha dentro dessa imagem, vinha material, vinha A 
Classe Operária, vinha todo o material do Partido, todos os boletins 
vinham aí dentro. Durante todo esse período, nós usamos isso e 
nunca foi descoberto. De forma que era uma maneira que nós 
tínhamos de receber esse material, com o qual nós trabalhávamos a 
massa. Instruções do Partido, tudo era mandado por essa 
modalidade. (1 5/6/83. Fita 2, lado B). 

 

Outros militantes vão esclarecer sobre as diversas formas de 

procedimentos na circulação do material impresso entre o Comitê Central e desse 

para os diversos núcleos em atuação em Goiás. José Ferreira Sobrinho faz o 

seguinte relato: 

 

Classe Operária era um jornal de quatro páginas, mais ou menos. E 
ele chegava mais ou menos puidinho lá em casa, sabe? Vinha 
através de Anápolis, talvez o Aluísio mandava pro Paulo, o Paulo 
mandava pro meu pai e já outro mandava pro Aluísio, né? (Dayrell, 
1985, p. 230). 

 

Juvenal, em seu depoimento, explicou com detalhes outra forma de fazer 

circular o material impresso entre os núcleos organizados no Estado, principalmente 

durante o período que o Partido esteve na ilegalidade: 

 

Vinha por outros companheiros que passavam d'um pra outro, alguns 
folhetos que vinham do centro mesmo do Partido. Não podia vir 
jornal pelo Correio. Então vinha um companheiro, trazia aquele 
material e deixava ali com outro e aquele outro distribuía pro 
secretário político, pra fornecer. Vinha companheiro que vinha com 
embrulho. Dentro do embrulho tinha roupa dele, ali dentro da roupa 
tinha os papéis que transmitia sinal de ordem, como devia agir, como 
devia isso, aquilo outro. (Dayrel 1, 1985, p. 231) 
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Observa-se através desses depoimentos a conjugação entre o 

encantamento com a proposta e também o papel representado pela imprensa de 

maneira geral, quais sejam, jornais, boletins, livros. Ressalta-se o grande peso 

desempenhado pelo material impresso na arregimentação, na tomada de 

consciência e nas definições individuais em relação ao Partido Comunista. 

Nesse contexto tem destaque especial, principalmente no caso de 

Anápolis, o jornal A Luta, que esteve à frente do grupo comunista, atuando como 

porta voz do Partido na região. Por diversas vezes já se salientou a importância 

desse jornal como instrumento de divulgação, de debates e de denúncias. Faz-se 

necessário tomá-lo também como instrumento de arregimentação de elementos na 

composição do Partido, pois o jornal fez ecoar e reproduzir as propostas, as teorias, 

as orientações que o grupo recebia para divulgação aos demais núcleos pontilhados 

na região. 

Tendo como base os depoimentos, pode-se fazer um levantamento dos 

principais elementos que compunham o quadro partidário dos primeiros militantes 

daquele núcleo do PCB formado em torno do jornal A Luta. Os nomes mais 

indicados apontam como fundadores Antonino Gomes Pinto, Basileu Pires Leal 

,Juvenal Veiga, João Friedmann, Walter Friedmann, Aluísio Crispim, Braulio 

Vitoriano e Paulo Alves. Alguns depoimentos dão conta de nomes de refugiados que 

formaram o grupo inicial logo após a fundação do partido. “João Meireles cita 

Estolano Meireles, Zé Lázaro, Tenente Remo, „„toda essa turma era do nordeste”. 

Declieux Crispim também se situa em atividade com esse grupo nesse período 

inicial: 

 

Só em 36 é que eu comecei interessar por política e, nessa época 
eu entrei para o Partido. O meu irmão é que começou, o Aluísio, ele 
começou e me contou, foi quando eu entrei. (Dayrell,1984, p. 130) 

 

Basileu Pires Leal também aponta o nome dos fundadores do Partido. 

Alguns deles coincidem com os referidos nos diversos depoimentos. Os lapsos de 

memória ficam assim registrados, como fator de diferenciação no ato de relembrar: 

 

Além de José Ferreira, Jonas Nascimento, Jonas Ayube 
(representantes de outros comitês), que compareceram, eu, Severino 
Gomes, Aloísio Crispim, João Friedman, Walter Friedmann, Antonino 
Gomes Pinto, Braulio Vitoriano. Esse era o núcleo inicial. (15/6/83. 
Fita 3-lado B) 
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O Comitê Estadual sediado em Anápolis contava com um efetivo de 12 

elementos, segundo depoimentos, número esse que pode ainda ser maior tendo em 

vista a existência de elementos simpatizantes não diretamente envolvidos nas 

atividades militantes do grupo.  

Como já referido em outras situações, a dificuldade de relacionar com 

exatidão o nome desses primeiros integrantes do PCB em Anápolis se deve à falta 

de registro, pois, durante a ilegalidade, quase sempre se fazia total sigilo dessa 

participação. Os militantes adotavam codinomes e outras precauções visando 

manter o anonimato. A entrada para o Partido nesse período foi restrita e bastante 

exigente, e a vinculação era participativa e comprovada através da militância. 

É, pois, com base nos depoimentos desses primeiros militantes, que se 

pode traçar em linhas gerais a atuação do grupo, seus esforços e limitações. 

Desses depoimentos sobressaem no período de formação do Partido em 

Goiás, dois tipos de atividades partidárias com vistas à propaganda das ideias e 

propostas do PCB. Uma se faz ia pela atuação individual dos elementos, através de 

contatos pessoais. Outra forma de atividade concentrava atenção nas agremiações 

e associações diversas. Essas duas formas de atuação, por sua vez, puderam ser 

determinadas pela organização partidária ou partir de decisão individual dos 

militantes, visto não ocorrer uma articulação sistemática entre os núcleos isolados 

no interior e o Comitê Central. A autonomia e a criatividade prevaleciam na atuação 

desses grupos. Não foram desperdiçadas quaisquer oportunidades de 

arregimentação. 

Observa-se que enquanto se manteve na ilegalidade, o PCB desenvolveu 

basicamente atividades de proselitismo, com pequeno movimento popular de massa 

em torno de reivindicações esporádicas que visavam conscientizar e esclarecer a 

população, incentivando a união como forma de luta e pressão. Áureo Diniz, 

militante de Pontalina, conta como se realizava o trabalho naquele período: 

 

Nós fizemos a campanha da FEB. Nós fizemos o trabalho de 
assistência às famílias dos que iam ser convocado para a guerra. 
Fizemos trabalho de conscientização no campo, não só com 
palestras, como levando material. E a gente não chegava 
diretamente com o nome do Partido. A gente procurava 
conscientizar, dar noção política às pessoas, sem falar em nome do 
Partido. Acompanhávamos o noticiário, tirávamos nossa posição 
política e atuávamos em torno daquilo. E, de vez em quando, a gente 
faz ia conferência. Eu ia a Goiandira buscar ajuda intelectual. 
Inclusive, vinha de Anápolis o Paulo Alves, o Braulio Vitoriano, 
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constantemente. Eu vivia de núcleo em núcleo, procurando todo 
mundo, até que nós tiramos um ponto de vista unitário. (Dayrell 1984, 
p. 142). 

 

Os caminhos forjados na atuação militante revelam a diversidade, e a 

improvisação na busca de campos que possibilitassem a construção da resistência, 

do enfrentamento da injunção de forças. Nessa perspectiva, Leal e seus 

companheiros, visando à consolidação do movimento comunista, também fundam 

sindicatos, como o Sindicato da Indústria da Construção Civil, que se torna 

paralelamente uma entidade de atuação do Partido, e a Associação dos 

Trabalhadores de Anápolis (ATA), que funcionou enquanto ocorriam dificuldades 

referentes ao Sindicato. Sobre o sindicato, Basileu esclarece a importância 

desempenhada por essas associações no que se refere à mobilização dos 

trabalhadores quanto às reivindicações e manifestações promovidas pelo  Partido: 

 

Olha o trabalho com o Partido era um trabalho i legal. O crescimento 
não era assim muito grande, não, mas qualitativamente era muito 
bom, porque o trabalho era bastante intenso e que culminou com a 
fundação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção 
Civil em Anápolis, que foi nosso principal núcleo de luta naquela 
oportunidade. E esse sindicato então empalmou todas as lutas. A 
luta antifascista, a luta contra a ditadura, a luta por maiores salários, 
a luta por todas as reivindicações. Toda a tarefa do Partido foi jogada 
dentro do sindicato, de forma que o sindicato passou a ser o Partido 
publicamente, legalmente. Depois, com a v inda da Revolução 
Espanhola, com a Guerra Civil na Espanha, o trabalho desenvolvido 
em favor do povo espanhol, depois a guerra, todo o trabalho em 
favor da democracia, contra o fascismo, contra o nazismo, tudo foi 
feito através do sindicato. Grandes paradas, comícios. Nós fazíamos 
comícios. Enfim, todas as tarefas do Partido eram, de certa forma, 
executadas e dirigidas pelo sindicato. (1 5/6/83. Fita 5, lado A). 

 

A importância dessas organizações fomentadas pelo Partido, diz respeito 

à atuação junto aos trabalhadores, na mobilização e divulgação das propostas e 

como uma forma de externar publicamente e legalmente a atuação política dos 

militantes do Partido Comunista, principalmente no período de ilegalidade, de onde 

emergiu pouco e brevemente em intervalos. 

Nesse sentido, é importante observar que, conforme o depoimento 

registrou-se, em Anápolis, uma concentração muito grande de núcleos de 

movimentos políticos, tanto de esquerda como de direita. Considere-se também o 

encaminhamento para 
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Anápolis de vários elementos de esquerda e o fato de que a for mação do 

Partido se deu naquela localidade. Reporta-se mais uma vez ao depoimento de 

Basileu Pires Leal, para enfatizar esse acontecimento e que mais uma vez reitera a 

onipresença do jornal A L uta como base de apoio às ideias radicais que então se 

consolidavam a partir de um grupo militante de esquerda: 

 

Através das páginas de A Luta, artigos de jornais anteriores, nós 
fomos tomando conhecimento de pessoas interessadas no assunto. 
Entramos em entendimento com os irmãos Friedmann, com o Aluísio 
Crispim e com o Bráulio Vitoriano. E através do Bráulio Vitoriano 
entramos em contato com o pessoal de Goiandira, Abraão lsac Neto, 
Juca Ferreira e com o pessoal de Uberlândia, Dr. Jonas Ayube, 
Margonari e José Wilton, e então combinamos que v ir ia a Anápolis 
um elemento do Comitê Central. No dia marcado apareceu lá a 
camarada Aroeira, que veio com a missão de estruturar o Partido em 
Goiás. A camarada Aroeira, chegando e tomando contato conosco, 
ficou impressionado com o núcleo que já havia. E ele disse que nem 
de longe podia pensar que nós tivéssemos j á atividades com o 
núcleo da Aliança Nacional Libertadora, e já um trabalho que 
fazíamos um trabalho de massa. Então o Partido foi fundado em 
1936, com as primeiras reuniões realizadas na redação de A Luta. 
(15/6/83. Fita 5, lado A). 

 

A partir daí, com o partido na ilegalidade, as atividades realizadas serão 

de discussão, de ampliação, formação de quadros, de convencimento, de 

mobilização em torno de questões gerais em âmbito regional e nacional e, 

basicamente, de preparação teórica. 

Os núcleos, que nesse período foram pontilhando por todo o Estado, 

mantinham uma articulação não sistemática, atuando de forma mais autônoma. 

Convém observar que nesse contexto o material impresso para divulgação e 

informação, embora de difícil circulação, se faz ia constante, porém não sistemático, 

quando cada núcleo se incumbia de proceder à circulação do material que recebia. 

Nesse sentido, os depoimentos ressaltam que na região o material 

impresso enviado da direção do partido, no período de ilegalidade, se faz ia através 

de Anápolis, mais precisamente através de encomendas feitas pela livraria de 

Antonino Gomes Pinto. Conforme explicitado anteriormente, o material do Partido, 

com frequência, vinha dentro das mercadorias encomendadas para a livraria. 

Também era enviado de outras for, mas, visto no, conforme depoimento de Juvenal, 

como no caso das bagagens de viajantes. Havia também pessoas encarregadas da 

circulação de informações. Declieux Crispim, por exemplo, atuava na ligação entre 

Anápolis e os demais núcleos: 
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A função mais era receber papéis, ir a Anápolis e trazia de lá material 
do Partido. Uma circular, uma coisa qualquer. Eles mandavam esse 
material pra eu mostrar aos elementos de Goiás Velho onde estava 
trabalhando. (Dayrell, 1984, p. 131). 

 

Dessa forma se efetuava a circulação do material impresso distribuído 

pelo Partido nos períodos em que se tornava mais difícil a chegada desse material 

diretamente aos núcleos de militantes. 

O trabalho desenvolvido por esse grupo reunido em torno de A Luta, 

desperta desde o princípio de sua movimentação a vigilância da Igreja Católica, que 

teve nas pregações do Cônego Pitaluga o exemplo mais antigo e sistemático de 

repúdio ao comunismo na região. Seu clamor é levantado não somente no púlpito de 

sua igreja, mas aparece também em jornais locais ou estaduais, numa campanha 

condenatória e preventiva contra o comunismo. Declieux Crispim relata esse fato: 

 

Lembro-me do integralismo, aí que todos começaram a sentir talvez 
um movimento mais perigoso, contrário à esquerda. A função dele 
era combater exatamente o comunismo. Tinham todo o apoio nessa 
época, não só da Igreja. O Pitaluga. Ele trabalhava e distribuía uns 
cartõezinhos, folhetos. A Igreja trabalhava nesse sentido, contra. 
(Dayrel l, 1984, p. 74). 

 

 

Essa postura da Igreja perante o avanço do comunismo reporta-se às 

encíclicas de Leão XIII, que condenava o comunismo e defendia a propriedade 

privada. “Já em 1937, com a publicação da encíclica „„Divini Redemptoris”, do Papa 

Pio X I, ocorre a reativação desse conflito ideológico, com a Igreja atacando 

duramente o ateísmo comunista. 

Essa participação da Igreja Católica no combate ao comunismo criou forte 

resistência dos cristãos em todo o mundo, tornando-se fator importante na política 

de contenção ao avanço do pensamento comunista. Em Anápolis, essa orientação 

do Vaticano encontrou eco no ativismo do Cônego Pitaluga, no período em questão, 

prolongando-se até a década de 1960, numa verdadeira cruzada contra a prática 

comunista. 

Fundado o Partido Comunista em Anápolis , em  1936, com seu 

enraizamento inicial concluído, segue-se um período de estruturação e organização 

na esfera regional, emergindo daquela localidade uma tentativa organizacional e de 

articulação com os demais grupos. Declieux Crispim reiterou essa articulação: 
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Eu até me lembro de assim como era. A função era ir a Anápolis e 
trazia de lá material do Partido. Eles mandavam esse material pra eu 
mostrar aos elementos de Goiás. Tive em Pires do Rio também. Fiz 
uma só vez (contato com Pontalina). Fui a Jaraguá, Ceres. Eu fazia 
contatos, ia levar o material, faz ia às vezes uma finança. Era assim. 
(Dayrell; 1984, p.13 1,132). 

 

Evidencia-se, assim, uma das características partidárias no depoimento 

de Crispim, ou seja, a propaganda das ideias e propostas do Partido, exercido pelo 

grupo que se apresentava melhor estruturado. Essa propaganda tinha o objetivo de 

animar a organização partidária, aproveitando qualquer oportunidade para se 

proceder à arregimentação de quadros, conforme se pode observar também no 

depoimento de José Fernandes Sobrinho, referindo-se a Uruaçu. Fernandes 

recordou a visita de elementos do Comitê de Anápolis para conversas e discussão 

em torno da formação de um núcleo naquela localidade: 

 

Ele foi o responsável (Paulo Alves), pela criação, naquela região, da 
primeira célula do Partido Comunista. Foi ele que organizou com 
meu pai, com Antonio Alves Batista, com Jaques Fernandes de 
Carvalho, Lúcio e me parece que Miguel Rebouças, que depois ficou 
lá muito tempo ando curso. (Dayrell; 1984, p. 134). 

 

José Fernandes Sobrinho esclarece que esses contatos para a formação 

de um novo núcleo era longo e cuidadoso, e que os elementos do Comitê anapolino 

faziam várias visitas de esclarecimento e apoio e de vez em quando para contato 

com o grupo: 

 

O Paulo Alves foi lá em casa umas duas ou três vezes. A ntes do 
Sinval ia sempre o Paulo. Ele ia e conversava muito com meu pai. 
Ele e o Walter Friedmann, e o João Friedmann. Eles foram lá em 
casa, muitas vezes. E meu pai tinha muito entus iasmo com ele, 
muita alegria. Quando fundou a base lá, naquele tempo era célula, 
né? Aí, de vez em quando passou, passou o Epiphanio Bezerra, 
passou o Mota Cabra. (Dayrell, 1984, p. 134-135). 

 

Roberto Margonari mencionou quando o contato do Comitê Anapolino 

com o grupo sediado em Uberlândia, apontando a existência de uma articulação 

entre as regiões. Os depoimentos expressam a importância de Uberlândia nessa 

conexão, em função de sua localização estratégica entre Goiás e São Paulo. José 

Asmar reiterada vezes enfatiza a influência de Uberlândia naquele período, como 

centro irradiador de ideias de esquerda. 
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O Basileu, por exemplo, tinha uma ligação grande conosco (com 
Uberlândia). Essa ligação de orientação, ele entende essa ligação de 
como dirigir conjuntamente. É um moço inteligente e firme na sua 
posição. Ele, quando via assim necessitado de uma opinião, sempre 
nos procurava. E nós o procurávamos também quando precisávamos 
de uma opinião sobre o estado de Goiás. (21/6/82. Fita 1, lado A). 

 

Goiás, depois do movimento comunista ocorrido em 1935, recebeu alguns 

elementos comunistas com maior experiência na militância, que procuravam a 

região para fugir das perseguições ocorridas após o fracasso na tentativa de levante. 

Alguns desses refugiados vão estabelecer aqui um contato com os núcleos e ajudar 

na consolidação do Partido Comunista em Goiás. 

Vale registro que em Goiás não ocorre uma perseguição aos militantes do 

Partido Comunista que, segundo depoimentos, contavam com o beneplácito do 

poder local, tornando-se abrigo para pessoas que acorreram para a região m busca 

de refúgio das perseguições políticas encetadas em outras localidades. Embora 

clandestino, o PC, nesse momento, encontrava-se efetivamente arregimentado e 

com uma proposta definida e articulada. Nesse sentido, Narceu de Almeida Filho 

enfatiza em seu depoimento: 

 

Na área da influência da personalidade na História, eu acho que se 
deve destacar o papel de Pedro Ludovico, que foi nomeado 
interventor de Goiás. Particularmente, assim ele dizia que era 
marxista. Ele disse a várias pessoas, é um fato conhecido. Ele deu 
facilidades para que se refugiassem em Goiás vários dirigentes do 
Partido Comunista de outros Estados. Foram numerosos líderes 
comunistas para Goiás, alguns foram e se estabeleceram lá 
legalmente, e exerceram cargos, inclusive cargos públicos e outros, 
como Adelino Deícola, que exerceu provisoriamente a Secretar ia 
Geral do Partido no Brasil, na década de 30, quando houve a 
primeira direção nacional. Como ele foram outros dirigentes para lá: 
Epiphanio Bezerra, Meireles, Cristiano Cordeiro e outros. 3(Dayrell, 
1984, p. 12 1). 

 

Um militante anônimo enfatizou em seu depoimento a forma como Pedro 

Ludovico tratava essa questão da perseguição política aos militantes do Partido 

Comunista: 
 

Eu vim pra Goiás em 37. Eu cheguei em Missão. Fazer ligação. E Dr. 
Pedro então autorizou ele (Absaí Teixeira que na época era prefeito 
de Goiandira), que podia me levar lá para Catalão como funcionário 

                                            
3
 Os nomes citados nesses depoimentos referem-se não só aos responsáveis ou coadjuvantes da 

insurreição de novembro de 1935, mas também aos comunistas ou simpatizantes, assim como 
membros dirigentes da A NL, refugiados das perseguições ocorridas após o fracasso do levante. 
Conforme DULLES (1977, p. 42 7): “Cristiano Cordeiro, que for a contra o movimento, foi parar 
debaixo de sete chaves”...  
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até da Prefeitura. Foi a ocasião então que eu entrei em ligação  com 
Goiandira. Havia uma, não era propriamente liberdade, havia 
impunidade, não havia reação, não havia perseguição e coisa, eles 
se expunham um pouco. De modo que muita gente sabia que existia 
o Partido. Até o Partido na clandestinidade e coisa, eles se 
expunham. (Dayrell, 1984, p. 127) 

 

Roberto Margonari, um dos pioneiros militantes do PCB em Uberlândia, 

em depoimento a Dayrell, evidenciou essa postura de Pedro Ludovico com 

referência aos refugiados de perseguições políticas em Goiás, elucidando o 

interesse que movia o governante na aceitação e proteção desses elementos: 

 

Esse grupo de pessoas ligadas à Revolução de 35 procurou se 
refugiar escolheram o Estado de Goiás. Em primeiro lugar porque 
Pedro Ludovico tinha simpatia pela Revolução Socialista. Até certo 
ponto, se dizia homem de esquerda e de fato era. Correram para 
Goiás porque ali em Goiás eles se sentiam mais ou menos 
protegidos.  

 

Revelou ainda uma rede de organização no encaminhamento desses 

refugiados, visando colocá-los sob proteção direta de pessoas gradas do governo: 

 

Eu, aqui já era muito conhecido. Então alguns me procuravam e t 
indicava pra Goiandira, de Goiandira pra Goiás Velho, com bilhete 
pro Atanagildo (França), pro Sr. Nei, que era da casa civil do Pedro 
mesmo, Essas figuras de maior destaque. (2 1/ 6/82. Fita 1, lado A) 

 

Esse depoimento deixa clara a intenção de Pedro Ludovico, ao dar 

guarida aos refugiados que procuravam sua proteção. Segundo análises, o que 

motivou Ludovido a solidarizar-se com esses militantes foi a experiência que eles 

traziam e a possibilidade de afastar de seu governo aqueles funcionários públicos 

influenciados pelos Caiado, conforme Margonari nos relata nesse trecho de seu 

depoimento: 

 

O Pedro precisava modificar completamente o seu quadro dirigente 
no Estado Então tivemos uma aceitação muito grande desses 
companheiros. Muitos deles até nomeados funcionários públicos do 
Estado de Goiás pelo Pedro com nomes diferentes, pra ajudá-lo a 
reorganizar o Estado, pra ser um Estado conhecido, um Novo Estado 
e, afastar do poder centenas de empregados públicos que estavam 
nas mãos dos Caiados. (26/06/82. Fita 1, lado A) 

 

“Sua versão sobre esses fatos são colocados por Pedro Ludovico no 

„„Documento Exclusivo - Pedro Ludovico por ele mesmo”, em entrevista colhida por 



74 
 

Aspásia Alcântara Machado, para O Popular, Caderno Especial de 24 de dezembro 

de 1982: 

 

Eu fiz amizade com ele [Lourival da Mota Cabral]4 quando houve a 
Revolução de 35. Eles foram perseguidos lá em Pernambuco e ele 
fugiu de lá com vários outros. Vieram para Goiânia, sem emprego, 
sem nada. Eu dei mão a eles, por uma questão de Solidariedade 
humana. É gente boa, de certa instrução. Um, eu até nomeei 
professor da faculdade de Direito, outro nomeei prefeito. E o Getúlio 
não se incomodou, absolutamente. 

 

Ao ser questionado sobre a confiança que Getúlio depositava em sua 

pessoa, Pedro Ludovico respondeu permptoriamente: ''Completa absoluta. Para 

qualquer coisa''. Explicou ainda sobre seu interesse referente ao comunismo, 

justificando: 

 

A revolução Russa tinha sido há pouco tempo. Todo mundo se 
interessava para ver o que se passava na Rússia. A mocidade tinha 
certo interesse, um certo entusiasmo por aquela situação de melhoria 
do operariado, do povo pobre. Todo mundo lia. Eu mesmo li tudo - os 
livros de Lênin, de Trotsky, de Zinoviev, tudo aquilo eu li. Eu também 
me interessava, mas depois cheguei à convicção que o Stalin estava 
fazendo o que eu não achava direito. (O Popular, 1982, p. 9 e 10) 

 

Alguns depoimentos registram essa forma de articulação interna com 

elementos de fora. Vitorino Freitas, operário e militante do Partido em Goiânia, citou 

a presença de Cristiano Cordeiro, membro representante de Pernambuco na 

fundação do Partido Comunista do Brasil, em 1922. Antes do levante de 1935, 

Cristiano Cordeiro era professor, advogado e funcionário público em Recife. Aqui em 

Goiás, foi nomeado professor por Pedro Ludovico. 

 

Tinha um professor da Universidade do Recife, Professor Cristiano 
Cordeiro. Vê a disparidade, um operário analfabeto como eu, ser 
reunido junto com um tipo como Cristiano Cordeiro. (Dayrell, 19a4, p. 
147) 

 

Cristiano Cordeiro, por sua vez, falou de seu contato com o grupo 

comunista em Goiás, ressaltando a presença de outros refugiados evidenciando o 

apoio de Pedro Ludovico a esses elementos: 

                                            
4
 Lourival da Mota Cabral participou da insurreição de novembro de 1935 no Nordeste, Com fracasso 

do levante, fugiu com outros revoltos, entre eles Silo Meireles, líder do movimento no Recife, e 
Cristiano Cordeiro, líder comunista perseguido pela repressão após o fracasso da insurreição, vindo 
refugiar em Goiás.   
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Eu tive contatos com pessoas, com as quais falei sobre política e, 
minha atitude e a minha opinião política ficou conhecida lá. O Partido 
Comunista já tinha núcleo, já tinha raiz em Goiás. Epiphanio Bezerra 
foi meu hóspede lá. O Mota Cabral, ele trabalhava lá no escritório de 
assistência ao índio, com o Silo Meireles. Todos eles são (do Recife). 

Pedro Ludovico foi uma vez mais amicíssimo. Sabe que ele 
nomeou o Epiphanio prefeito de Paraúna? (26/05/82. Fita 1, 
lado B) 

 

João Meireles corroborou a versão da procura de Goiás para refúgio, 

devido principalmente ao conhecimento, por parte do Partido, da não- perseguição 

aos comunistas na região: 

 

O Basileu, ele era jornalista, tinha um jornal considerado do 
Partido Comunista, A L uta. Então, e daí, tinha outros 
elementos, companheiros que sempre se reuniam. [Reuniu-se] 
com todos em Anápolis. (Dayrell, 1984, p. 149) 

 

Esse ativismo do grupo de Anápolis reforçou sua liderança diante dos 

demais núcleos pontilhados por Goiás e o reconhecimento pelo Comitê Central 

dessa liderança. A aproximação da legalidade e a efetuação da campanha nacional 

de reorganização do Partido trarão até Anápolis o representante do Comitê Central, 

Dinarco Reis, em 1944,com o objetivo de proceder com apoio do grupo anapolino a 

essa reorganização em Goiás: 

 

Eu fui para Goiás pela primeira vez, depois da reorganização do 
Partido, da direção do Partido, na Conferência da Mantiqueira. Foi 
decidido que nós dirigentes do Partido decessemos aos Estados, 
onde houvesse condições de reorganizar o Partido e isso me levou 
então a realizar uma viagem ao Triângulo Mineiro. Eu estive primeiro 
em Uberlândia, conversando lá com os camaradas antigos, e depois 
dessa conversa eles me orientaram como eu podia chegar a 
Anápolis, onde havia, na opinião deles, o principal grupo interessado 
em organizar o Partido. (Dayrell, 1984, p. 111) 

 

Dinarco Reis estabeleceu o primeiro contato com o núcleo anapolino, 

desvelando a realização de encontro posterior para estruturação do Comitê Estadual 

em Anápolis e para a formação dos Comitês Municipais: 

 

Chegando em Anápolis eu entrei em contato, logo com o velho 
Crispim, pai do Declieux Crispim. E ele, na casa dele mesmo, logo 
em seguida, chamou outros camaradas ali de Anápolis. Eu dei 
informação a ele sobre a tarefa que eu levava o objetivo de 
reorganizar o Partido. Enfim, estive lá uns dois ou três dias tratando 
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desse assunto e foi tomada a decisão, então, de organizar o Comitê 
Estadual com base ali em Anápolis, e contando com os elementos 
ali, principalmente, concentrados em Anápolis. Meses depois eu 
voltei lá, quando foi então estruturado o Comitê Estadual e logo os 
Comitês Municipais. (Dayrell, 1984, p. 111) 

 

O Comitê Estadual do Partido Comunista em Goiás estruturou-se em 

Anápolis em 27 de junho de 1945, sendo registrado no Tribunal eleitoral em 16 de 

novembro do mesmo ano. 

O Diário da justiça do Estado de Goiás publicou em edital o 

deferimento do pedido de registro dos seguintes Diretórios Municipais do Partido 

Comunista do Brasil: Anápolis, Jataí, Mossâmedes, Mataúna, Pedro Afonso, 

Aragarças, Zona do Tocantins (Pedro Afonso), Goiandira, lpameri, Abadiânia 

(Distrital), Corumbá, Pires, do Rio, Cristalina, Porangatu, Urutaí (Distrital), Buriti 

Alegre, Jaraguá, ltaberaí, ltaussu (Distrital), ltumbiara, ltaporé,Leopoldo de  Bulhões,  

Porto  Nacional, Piracanjuba, Rio Verde, Uruana, Anicuns, Tocantinópolis, 

Araguacema, Goiás, Caiapônia, Trindade, Goialina, Morrinhas, Caldas Novas e 

Catalão. (Diário da justiça do Estado de Goiás, n. 359, ano II, de 8/11/45) 

Essa abrangência dos Comitês registrados é representativa do esforço 

desempenhado pelo Partido organizado em 1944 em Anápolis. No entanto, em 

algumas localidades esses Comitês do Partido Comunista estiveram em atividade 

desde o período de ilegalidade. 

Esses núcleos estavam em contato não sistemático com os demais 

núcleos. A articulação faz ia-se principalmente na passagem de material gráfico e 

pelas diretrizes advindas do Comitê Central. Roberto Margonari elucidou essa 

questão ao declarar que durante os anos 1930 ia a Goiás fazer contato: 

 

O Partido já tava mais ou menos organizado lá. Mas eu ia levando o 
material, conversando com os companheiros, ensinando e 
aprendendo. De vez em quando, eu era solicitado pra, se tivesse 
possibilidade, eu ir a tal lugar, porque eles tava lá com certas 
dificuldades. (21/6/82. Fita 1, lado A) 

 

Esse depoimento demonstra também a atuação exercida de forma 

autônoma pelos militantes, nas situações que se apresentavam favoráveis, no 

sentido de divulgar e apontar caminhos  pertinentes à  proposta partidária. 

A análise dos depoimentos não apresenta dúvida de que os grupos 

comunistas originados nesse período em Goiás construíram uma dimensão própria 

da ação partidária e tinham uma concepção diferenciada da estratégia a ser 
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seguida. Suas diferentes opções de atuação tinham como finalidade precípua a 

consolidação do Partido Comunista em Goiás. 

Basileu Pires Leal apresenta a origem dessa diferenciação e a relativa 

autonomia presente na ação dos grupos goianos, embora ressalte a existência de 

uma direção forte por parte do Comitê Central: 

 

Goiás, por estar muito distante do centro de decisão, em todas as 
áreas, é claro que o Partido não podia fugir desse estado de coisas. 
Então o Partido tinha que ter muita autonomia. Tinha que ter muita 
capacidade de decisão, principalmente no que se refere às 
realidades goianas. Nós tínhamos, sempre que podíamos, contato 
com a direção nacional, mas esse contato esporádico. Nós às vezes 
mandávamos delegados, correspondências, mas dentro de nossas 
possibilidades. Nós tínhamos que ter muita capacidade de decisão, e 
assim realizávamos essas tarefas. Eram sempre tiradas depois de 
reuniões. Tirávamos conclusão, o movimento tinha que ser 
solucionado, principalmente o movimento de massa. (15/6/83. Fita 3 - 
lado B) 

 

Os militantes reconheceram a necessidade de aumentar o quadro efetivo 

do Partido. Empenharam-se em campanhas para formação de novas células, 

mesmo reconhecendo a impossibilidade de se desenvolver um trabalho mais efetivo, 

em determinadas localidades. Jonas Ayube esclareceu a forma encontrada para se 

conseguir esse intento: 

 

O que houve tanto no Triângulo Mineiro como aqui, foram 
organização de células em cidades pequenas. Chegava assim, 
digamos lnhumas, organizava-se uma célula de cinco elementos, 
esses cinco elementos discutiam política, ia lá, de vez em quando, 
um elemento discutir política com eles. Passava lá um dia, dois. 
Então organizava aquela célula e os indivíduos recebiam papéis, liam 
aqueles boletins. E não tinham atividades, numa cidadezinha como 
Hidrolândia, por exemplo, se tivesse três ou quatro elementos, eles 
iam conversar com outros, captar, transformar as idéias de outras 
pessoas, esclarecer pessoas, mas num tinha ambiente pra trabalho 
prático nenhum. (Dayrell, 1984, p.139) 

 

Como se observa, os registros da memória dos depoentes dão conta da 

trajetória do Partido Comunista pelo Estado evidenciam o processo de for mação e 

consolidação, bem como enfatizam as características adquiridas pelos núcleos 

formados. Jorge Jugmann, referindo-se à cidade de Goiás, ressalta: 

 

O Partido, pelo bem da verdade, não tinha nada, porque não havia, 
assim, verdadeiramente contatos com o núcleo. O Partido era isolado 
do grupo. Aí não havia intercâmbio nacional, internacional, sem 
nada. Havia apenas um grupo idealista esperando uma 
oportunidade. (Dayrell, 1984, p. 129) 
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Catalão é exemplo de uma cidade goiana onde o Partido Comunista, após 

1945, vai crescer e ter projeção regional. No entanto, referindo-se aos anos 1930, 

Jonas Ayube observa: 

 

Em Catalão, nessa época, não tinha (o Partido). Havia alguns 
elementos que conversavam comigo sobre política e elementos de 
esquerda. Um carroceiro, um sapateiro, mas não tinha nada 
organizado, politicamente. E só conversas que se tinha, num se 
pesquisava de onde eles obtiveram essas informações. Mas eram 
pessoas que liam, que ouviam rádio. (Dayrel 1, 1984, p.130) 

 

Walter Friedmann elucidou a implantação do núcleo do PCB em Goiânia, 

ainda no período da clandestinidade, destacou a atuação inicial deste núcleo mais 

próxima à forma desenvolvida pelo grupo anapolino, a qual ia além do proselitismo, 

em que, desde o início, despontava um trabalho com sindicato: 

 

Aqui, um professor, um cearense, não me lembro mais o nome dele. 
Fiquei com ele, com José Tibúrcio. Nós formamos o primeiro grupo. 
É porque o Tibúrcio era presidente do sindicato. Ele ajudou muito na 
organização do partido, organizando sindicatos. Eu vim com a 
missão de organizar o Partido aqui. Porque eu trouxe informação de 
Anápolis que, aqui, eu podia contar com esse professor, acho que 
professor Cristiano. Procurei primeiro o Tibúrcio, porque eu já 
conhecia ele. [A participação do professor Cristiano Cordeiro] foi 
mais teórica, viu? Ele era um elemento que a gente procurava, ele 
sempre servia no que podia. Mas, não tinha muita atividade não, 
devido à ocupação dele, como professor. Quem tinha que "quebrar 
galhos'' era nós, o Tibúrcio e eu. (Dayrell; 1984: 146). 
 

 

 

Walter Friedmann um dos militantes fundadores do PCB-GO. (A imprensa Matutina). 
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A estruturação do Partido Comunista, ou seja, o aparelho partidário era 

sustentado pela atuação das células ou núcleos, onde se reuniam as bases 

partidárias. Essas células, por sua vez, eram coordenadas pelos comitês. Os 

Comitês Municipais ou Distritais estavam submetidos ao Comitê Estadual, que era 

subordinado ao Comitê Central, de onde emanava uma direção em âmbito nacional. 

Essa estrutura, com articulação local, regional e nacional, só foi colocada 

em prática, efetivamente, em Goiás, após a reorganização do Partido, em 1944. No 

período anterior, a partir, principalmente, de 1936, conforme as análises procedidas, 

o Partido se organizou e teve sua atuação efetiva, sob influência de três núcleos 

regionais: Anápolis, Goiandira e Uberlândia. Era através dessas cidades, onde se 

concentravam elementos que estavam em contato internamente, entre os grupos da 

região e, externamente, com a direção nacional, que se procedia à coordenação do 

movimento partidário em Goiás. 

Os primeiros núcleos que se organizaram foram fomentados, organizados 

e coordenados por esses três grupos principais e de acordo com as possibilidades 

de cada local. As condições apresentadas por cada núcleo, individualmente, 

permitiram emergir as características analisadas no âmbito desse trabalho, 

evidenciando a falta de uma maior vinculação popular e o isolamento entre os 

grupos. 

Esse aparelho partidário realizava basicamente dois tipos de reuniões: as 

que contavam com a participação exclusivamente de militantes, e as gerais, com a 

presença- de simpatizantes e curiosos, sem vinculação comprovada com o Partido. 

Nesse sentido, convém ressaltar que o Partido selecionava e mantinha 

em atividade um contingente desses colaboradores e simpatizantes que 

desempenhavam, algumas funções necessárias, sem se ligarem à estrutura interna. 

Aureo Diniz reportou- se à formação do Partido em  Pontalina, destacando sua 

trajetória pessoal, de simpatizante a ativista: 

 

Ao entrar em contato com a primeira literatura do Partido, era 
estudante. Em seguida eu procurei, então, obter mais material, cada 
vez mais. E fui achando, em torno do assunto, e logo tomei de 
entusiasmo. Então, passei a ser utilizado, a ser aproveitado pelos 
membros do Partido, como bom simpatizante. Comecei a fornecer 
dinheiro, comecei a fornecer alojamento para escondido, fugido. De 
35 a 37, fui um estudioso e, eventualmente um fornecedor de alguma 
finança pro Partido. Depois, então, um ativista mesmo. Dois fugitivos 
da polícia de Minas tiveram que vir pra Goiás, e, com eles, nós 
formamos o 1° Comitê. O resto foi tudo recrutado aqui mesmo. Os 
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fugitivos vieram de Anápolis. Acompanhávamos o noticiário, e nós 
tirávamos do noticiário nacional e internacional nossa posição política 
e atuávamos em torno daquilo. De vez em quando fazíamos 
conferência. Vinha de Anápolis, constantemente, o Paulo Alves, o 
Bráulio Vitoriano. [Durante o final dos anos 30 e começo dos anos 
40] o trabalho foi permanente. (Dayrell, 1984, p. 142). 

 

Para ser considerado membro efetivo da militância partidária, o indivíduo 

deveria fazer uma contribuição mensal, participar das reuniões e cumprir tarefas 

específicas. Somente depois de comprovada essa atuação e preenchido alguns 

requisitos relacionados ao comportamento, é que a pessoa ser ia considerada, pelos 

demais militantes, membro do Partido, sendo formalizada sua filiação em uma 

reunião na célula à que se vinculava, sempre usando de precauções e total sigilo, 

sendo essa vinculação de conhecimento restrito aos demais militantes. 

Conforme Domingos Vellasco, citado por Contart (1995, p. 415) existe 

uma gradação na marcha de um indivíduo para o comunismo: 

 

Simpatizante, aspirante, militante. Ele só entra para o Partido 
Comunista, que é a aristocracia do comunismo, só se torna militante, 
quando conhece a doutrina e está disposto a cumprir, sem 
discussão, as ordens dos dirigentes. Depois de politizado, instruído 
no marxismo e na tática de ação, é que ele se faz verdadeiramente 
comunista. 

 

Nesse sentido, para um indivíduo tornar-se comunista são necessárias 

uma base de cultura e uma vocação. O comunista não se faz, pois, repentinamente. 

Nesse sentido, destaca-se a surpresa causada em alguns indivíduos que, 

considerando-se pertencente ao Partido, descobriam que embora tendo participado• 

de reuniões e algumas atividades, não pertenciam ao quadro partidário. O 

depoimento de Geraldo Tibúrcio é ilustrativo dessa questão: 

 

A propaganda na rua e tudo, eu passei a me interessar. A pegar e ler 
alguma coisa sobre comunistas. E, defendia os comunistas na rua e 
tudo Certo dia, um colega de serviço me falou que tinha que entrar 
pro Partido. Eu falei pra ele que já era do Partido. E ele disse: - Não, 
você não é, porque você não milita, você não é filiado. Aí eu pedi pra 
me explicar como é que fazia e fui procurei a sede do Partido. 
(Dayrel 1, 1984, p. 162) 

 

Sobre a forma de absoluta clandestinidade assumida pelos PCs no Brasil, 

e mesmo em Goiás, onde, como vimos anteriormente, a perseguição não era 

implacável, o depoimento de Juvenal é revelador: 
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O funcionamento do Partido era o seguinte: na ilegalidade, os 
companheiros tudo, até os nomes não era o nome certo, era o 
sobrenome, o nome de guerra que o sujeito tinha. Então era o 
seguinte: Tinha um que era encarregado num setor, pra ver se ia 
angariando mais simpatizante, ia vendo se a pessoa tinha íntimo 
mesmo de luta. A gente ia recrutando pro Partido, porque o que 
queria lutar era conhecido. A palavra de ordem era o seguinte: 
mesmo algum jornal do Partido que surgia às vezes esse jornal do 
Partido que surgia ás vezes esse jornal passava na mão de quatro, 
cinco companheiro, mas nenhum identificava o outro, num podia ser. 
Assim era a palavra de ordem. E se nesse caso um companheiro 
caísse lá numa contradição, que às vez a polícia prendesse, ele num 
teria condição de acusar o outro. (Dayrell, 1984, p. 126) 

 

A formação política do quadro partidário era procedida através de leituras, 

discussão de textos teóricos, das linhas partidárias e da realidade e problemas nas 

esferas local, nacional e mundial. “Conforme Dayrell (1984, p. 2 13), „„entre os 

quadros “populares” o grande índice de analfabetismo e o semi-analfabetismo 

dificultava a difusão de material”. Nesse sentido, depoimentos ressaltaram o fato de 

que muitos elementos aprenderam a ler nas reuniões do Partido. Bernardo Elis 

corrobora essa questão ao evocar, em suas lembranças, fatos singulares: 

 

No caso de Goiás, era muito difícil porque, havia não somente um 
atraso, como uma dispersão, a população toda rural. O nível cultural 
de Goiás, salvo um grupinho muito pequeno, era muito baixo. Agora, 
é interessante, porque apesar de tudo isso, pessoas muito atrasadas, 
camponeses, operários, começaram a se interessar pelos 
movimentos, internacionais, nacionais. Então eles ouviam rádio, eles 
ouviam comentários, eles liam manchete de jornais. Muitos 
aprenderam a ler e escrever dentro do Partido, quando ele lia as 
coisas, né? Então despertava nele, quer dizer, criava consciência, 
não só uma consciência da situação do país, como também uma 
consciência de dignidade humana, personalidade humana, de ser 
digno, detentor do direito de liberdade, do direito de participar da vida 
atual. A pesar de todas as limitações, criava-se essa mentalidade. 
(7/5/83. Fita 2, lado 1) 

 

Observando esse contexto de Goiás, é possível estabelecer uma 

diferença na atividade partidária em Anápolis. A partir da análise dos depoimentos, 

principalmente os de Basileu Pires Leal, verifica-se ter ocorrido ali uma 

arregimentação e atuação anterior à fundação do Partido, pela divulgação 

estabelecida através do jornal A Luta e pela presença de uma organização operária 

em que se efetuava a prática política. 
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Dentro das organizações de massa, das associações de operários, 
de sindicatos, o trabalho era bastante intenso e culminou com a 
fundação em 1938, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil em Anápolis. Todas as tarefas do Partido eram de 
certa forma, executadas e dirigidas pelo sindicato. (15/6/83. Fita 5, 
lado A) 

 

Com a passagem para a legalidade e com a conjunção de diversos 

fatores decisivos, em 1946 o Comitê Estadual foi transferido para Goiânia e houve, o 

 afastamento, principalmente da direção, dos elementos pioneiros. 

O PCB, ao definir a forma em que se processar ia a reorganização, passa 

a exercer uma direção mais ampla e intensa, exigindo o aparelhamento partidário, a 

recomposição dos comitês e a garantia de fidelidade partidária com a eliminação dos 

elementos discordantes . No núcleo anapolino concentravam-se elementos que 

divergiam na condução e reorganização partidária, decorrente da questão de 

formação proposta por duas correntes: a proposta do Comitê de ação ligado à 

orientação de Fernando Lacerda, cujo representante em Goiás era Silo Meireles, e a 

proposta do grupo Prestes Coordenação Nacional de Organização (CNOP). 

Outro fator importante, nesse sentido, referia-se à nova forma de atuação 

propiciada pela legalidade, com a qual os pioneiros não estavam familiarizados, 

cristalizando uma divergência e11tre os novos elementos e a orientação do Comitê 

Estadual sediado em Anápolis. 

E necessário ainda ressaltar que o fato de ser Goiânia e a capital e 

Anápolis sediar o Comitê Estadual gerou um agravamento da situação, 

principalmente devido à expressiva participação de jovens intelectuais e estudantes 

residentes em Goiânia, entusiasmados com as novas condições de ação propiciada 

pela legalidade. 
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CAPÍTULO IlI 

A MEMÓRIA IMPRESSA 

 

 

 

DA PENETRAÇÃO DO PENSAMENTO À FORMAÇÃO DO PARTIDO 

 

 

 

A presença do pensamento comunista no Brasil só viria adquirir 

significado maior na medida em que pudesse passar a animar a atividade política 

organizada e garantisse sua presença como um partido de âmbito nacional. A 

passagem entre o período do aporte dessas idéias, mais ou menos de forma casual 

e espontânea, a uma forma de divulgação mais sistemática, com emprego político 

mais consequente, aconteceu de maneira lenta e descontínua no país. 

As idéias comunistas que chegaram ao Brasil passaram pela fusão das 

idéias de Marx e da experiência soviética, centrada na referência ao marxismo-

leninismo adotada pelos partidos comunistas em escala mundial. Essas idéias 

chegaram via viajantes europeus e também por brasileiros que viajavam à Europa e 

entravam em contato com as idéias marxistas, os quais no seu regresso traziam 

suas impressões. Além disso houve veiculação de livros e impressos entre a Europa 

e o Brasil e a intensificação do movimento imigratório, que ampliaram a divulgação e 

a assimilação da ideologia comunista. 

Conforme Júlio Gadio, citado por Konder (1988, p.53), as idéias marxistas 

transplantadas para o Brasil penetraram relativamente entre alguns grupos de 

artesãos, uns poucos trabalhadores rurais e talvez entre a intelectualidade burguesa 

e aí permaneceram germinando, num contexto estranho às preocupações, centrais 

em que foram engendradas. 

A Revolução Russa teve no Brasil uma repercussão decisiva: deu início a 

um novo período de difusão das idéias marxistas que veio a culminar na fundação 

do Partido Comunista Brasileiro e dinamizou em âmbito nacional a propaganda 

sistemática do comunismo base, ado na codificação marxista-leninista e na sua 
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realização prática. Além de seus êxitos práticos, o marxismo-leninismo tornou-se 

muito mais convincente como técnica de conquista e manutenção de poder, em 

função do sucesso alcançado pela revolução soviética em modificar as estruturas de 

poder em um período relativamente curto e as inúmeras possibilidades que o 

processo revolucionário indicava em seus primeiros e decisivos anos. 

Apesar de o PCB ser incipiente e seu processo de formação ser deficiente 

nos anos 1920 os comunistas brasileiros tomaram algumas iniciativas importantes 

para a divulgação das idéias marxistas. Segundo Konder (1988), em 1923 foi traduz 

ido o Manifesto Comunista de Mar x e Engels, que foi publicado pelo jornal Voz 

Cosmopolita/ do Rio de Janeiro. Com quase 80 anos de atraso, o 

Manifesto foi considerado subversivo e exemplares foram apreendidos. 

Em 1925 o PCB começou a editar o semanário A Classe Operária/ logo 

fechado pela polícia. Porém o grande êxito do PCB nesse período de formação foi 

ter assegurado a sobrevivência da agremiação. Em 1924 o PCB conseguiu obter o 

reconhecimento oficial da condição de ''Seção Brasileira da Internacional 

Comunista'', vinculando-se ao movimento comunista internacional baseado no 

modelo soviético, com adesão pioneira ao marxismo-leninismo. (Konder, 1988, p. 

143). 

Nos seus primeiros anos de vida o Partido Comunista Brasileiro não 

exerceu influência significativa no movimento operário, por ser considerado ' uma 

organização política de cúpula''. Faltavam-lhe apoio popular organizado e 

consideração de políticos progressistas, constituindo-se, então, em ''pequenos 

grupos de agitação e propaganda'' no meio operário. Sua fraqueza na vida política 

correspondia a uma igual fraqueza da sua presença nos debates da vida cultural 

brasileira naquele período. 

Até o começo dos anos 30 a divulgação do comunismo no Brasil se fazia 

em condições bastante adversas, porquanto havia até mesmo deficiência de 

literatura para a realização de uma significativa formação teórica. Nesse período, a 

literatura marxista publicada no Brasil era escassa. Além do Manifesto Comunista, 

traduzido e publicado poucos anos antes, contava-se ainda apenas com a edição do 

ABC do Comunismo/ de Bukhárin e Preobrajenski, publicado em 1926, que teve; 

significativa difusão entre os comunistas e simpatizantes. Até esse período, os livros 

sobre o pensamento marxista não haviam sido traduz idos para o português. 
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Em 1931, foi divulgado no Brasil o texto do informe de Stálin ao XVI. 

Congresso do Partido Comunista na URSS, denominado Em Marcha para o 

Socialismo despertou extremo interesse ao PCB, que investiu muito na produção do 

livro. Também foi dado início a uma operação de difusão do pensamento comunista 

em grande escala, com a publicação de outros livros de Stálin: A luta pelo marxismo-

leninismo na América Latina pela editora Soviet, A luta contra Trótski e Novos rumos 

da URSS da editora Alba, O mundo socialista e o mundo capitalista da editora 

Caramuru. 

Segundo Konder (1988, p. 177), esses livros tiveram uma divulgação 

relativamente ampliada e uma influência decisiva no movimento comunista no Brasil. 

Assim, obteve-se uma divulgação no Brasil mais acentuada dessas 

idéias, com a distribuição dessas publicações e também de jornais que divulgavam e 

propagavam as realizações do Estado Soviético. Os depoimentos dos primeiros 

militantes em Goiás evidenciam a difusão da proposta partidária através do 

proselitismo, da conversa pessoal, da orientação e mesmo do empréstimo de 

material de leitura para reforçar o discurso. 

Segundo Dayrell (1984), o PCB fez circular por todo o país, atingindo 

nessa penetração o Estado de Goiás, adentrando os núcleos de comunistas ou 

simpatizantes, todo o material impresso disponível naquele período, incluindo os 

jornais editados sob-responsabilidade do partido, que, no registro da memória, A 

Classe Operária é apontado como o jornal que marca essa difusão das atividades 

partidárias. 

Em Goiás, mais precisamente em Anápolis, durante os anos 1930, o 

jornal A Luta representou esse papel na divulgação e difusão do pensamento 

comunista. Conforme já ressaltado, o jornal atuava com uma postura de esquerda, 

abrindo-se diversas tendências e difundindo também a ideologia comunista. Com a 

adesão de seu diretor A. G. Pinto ao PCB, o jornal, embora não se constituísse em 

órgão partidário, passou a desempenhar importante papel auxiliar na atuação 

partidária. 

Basileu Pires Leal, um dos fundadores do PCB em Anápolis e jornalista 

militante do A Luta naquele período, reitera o significativo aporte intelectual 

possibilitado pelo jornal e, que não pode ser concretamente comprovado dada a 

escassez de números preservados, a não ser pela memória daqueles que 

testemunharam aquele momento histórico: 
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A Luta foi um jornal de muita importância. Primeiro, porque ele era 
um jornal conhecido no Brasil todo. Ele permutava com quase todos 
os jornais do país e alguns do estrangeiro. Inclusive, nesse meu 
trabalho jornalístico que eu faço, eu relembro diplomas que eu recebi 
de Cuba naquele tempo e de outros países e de outros Estados. De 
forma que era um jornal muito importante. Jornalistas do Estado 
inteiro mandavam artigo para A Luta. Foi um jornal muito perseguido, 
a ditadura perseguia demais A Luta, porque ele realmente tinha 
muita retumbância. (15/6/83. Fita 5, lado A) 

 

Na orientação tomada pelos primeiros núcleos do PC regional, no período 

em questão, predominou de forma marcante o caráter geral de uma política nacional 

que se definia e se executava através de diretiva central para qualquer núcleo do 

PCB, não sendo observada na organização partidária local uma adequação às, 

características regionais. 

Nesse sentido, observa-se que embora Goiás estivesse em fase de 

desenvolvimento urbano ainda incipiente, toda a observação realizada sobre a 

atuação do PCB-GO, para o período em questão, confirmam ter s ido 

especificamente de caráter urbano. A explicação para esse fato, conforme Dayrell 

(1984), deriva da característica de atuação partidária cuja linha nacional de direção 

do Partido não definiu orientação específica para a região goiana, ou mesmo para 

qualquer outra região  especificamente. 

Desde os primeiros momentos da luta proletária no Brasil, esta foi 

direcionada preferencialmente ao operário urbano, embora não houvesse nenhuma 

excussão explícita ao trabalhador do campo. Dentre os argumentos na justificativa 

da' não-penetração do movimento no meio rural, destaca-se a relação proprietário - 

trabalhador, quando os primeiros exerciam amplo poder de mando e influência 

política sobre o segundo e a identidade entre ambos. Sobressai também a intensa 

rotatividade característica do trabalho rural, o que levar ia a maiores dificuldades na 

conscientização da situação de classe pelo homem do campo. 

No III Congresso realizado em 1928, o PCB pela primeira vez colocou em 

pauta a questão do campo. Entretanto, a ação com o trabalhador rural continuou por 

muitos anos como uma proposta a ser concretizada, porquanto só em 1945, com a 

finalização da Segunda Guerra Mundial e o movimento pela volta da democracia no 

Brasil, é que o Partido Comunista voltou-se para o campo de maneira efetiva, 

encaminhando sua proposta de luta por melhores condições de vida para/o 

camponês e em favor da reforma agrária. 
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Segundo Dayrell (1984), é elucidativa a teoria explicativa da situação no 

Brasil, que considerava o campo como ''um império do latifundiário, mundo feudal, 

cujas barreiras se opunham e impediam a chegada do capitalismo. Assim percebido, 

o campo naquele período não se considerava importante e até mesmo via-se como 

impossível a militância voltada para esse setor, tampouco se concebia, naquele 

momento, traçar estratégia diferenciada dos centros mais densamente urbanizados 

para as demais regiões, cujo contexto socioeconômico estava ainda bastante 

ruralizado. 

Alguns depoimentos demonstram a não-priorização do campo-pelo 

Partido Comunista em Goiás, em função da ausência de antagonismo significativo 

entre as classes rurais. A análise de Gregório Bezerra, em depoimento colhido por 

Eliane Garcindo questionando-o sobre o movimento pela reforma agrária e de base 

em geral, é elucidativa dessa questão: 

 

Goiás tinha muita terra. Naquele tempo o patronato em Goiás 
precisava de braço para o trabalho, e não só pagava bem, pagava 
além do salário mínimo, como ainda dava almoço, jantar e café da 
manhã. E com isso os patronatos também ganhavam, porque o 
trabalhador rural que nunca teve um tratamento daquele passava a 
considerar o patrão como bom, humano, amigo deles. O patrão 
ranca, a mais força do trabalho, mais produção. Em geral, em Goiás 
era assim, até 1954. O Patrão pagava corretamente. E com essa v 
ida os trabalhadores ficavam gratos ao patrão e não havia condições 
de se levantar luta. Eu fui para Goiás, inclusive para levantar luta e 
não tive condições de levantar luta armada, não naquela zona de 
posse, os posseiros estavam bem arranjados. (Dayrell, 1984, p. 270) 

 

A proposta do Partido Comunista que visava solucionar o problema do 

campo não se pautava pela atividade de conscientização dos trabalhadores rurais, 

mas sim na luta pela transformação estrutural da propriedade rural, ou seja, na 

efetivação da reforma agrária, tendo em vista eliminar o latifúndio, considerado um 

dos grandes empecilhos ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

Em Goiás, essa luta se tornava ineficaz, devido principalmente à forma de 

como se relacionavam patrão e empregado rural, o que dificultava o respaldo ao 

Partido, em confronto com a força do controle do proprietário das terras. Esse 

controle se efetivava através da estrutura agrária. Segundo Gregório Bezerra, as 

condições de vida dos trabalhadores rurais goianos no período dificultavam o 

trabalho partidário, uma vez que não permitiam que se exacerbassem os 

antagonismos entre proprietário e trabalhador, constatação esta contrária à história, 
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posto que tais antagonismos são o estopim das revoltas camponesas em todo o 

mundo. A realidade goiana de forma geral não se afinava com esses pressupostos. 

O depoimento de Gregório Bezerra parece paradoxal, sobretudo em 

função das análises, tanto da historiografia quanto da literatura regional e nacional, 

que revelam um profundo antagonismo no campo. O depoimento parece 

contraditório também se confrontado com as próprias teses do Partido divulgadas na 

''Declaração sobre o projeto de programa do Partido Comunista do Brasil'', de 1953, 

quando enfatiza a abolição das ''formas semifeudais de exploração e a 

generalização do pagamento em dinheiro' como solução para as profundas 

desigualdades no campo. 

Segundo José de Souza Martins, 

 

As questões de terras só podiam surgir a partir do momento em que 
passaram a ter valor ou, ao menos, a partir do momento em que a 
terra passou a fazer parte da fazenda, passou a ser a parcela 
principal da fazenda. (Matins, 1990, p. 65). 

 

A medida que essas áreas foram se incorporando sistematicamente à 

expansão capitalista ou ao processo comumente denominado de modernização do 

campo, a convulsão no campo foi a tônica, e as revoltas camponesas marcaram o 

período. Em Goiás também ocorreram conflitos e expulsões sendo que dois 

movimentos encaminhados pelo PCB. Trata-se da ''Luta pelo Arrendo'' e a ''Revolta 

de Trombas e Formoso''. 

Segundo Loureiro (1988), a “Luta do Arrendo” desencadeada a partir da 

atuação do PCB de Pires do Rio, com arrendatários no município de Orizona, 

especialmente na região denominada Campo Lindo, foi um movimento 

reivindicatório em que os arrendatários conseguiram lutar por seus interesses, 

contra a exploração dos fazendeiros. A “Revolta de Trombas e Formoso'', 

encaminhada pelo PCB em Goiás, após a ''Luta do Arrendo" marca o ápice desse 

processo, com a valorização das terras em torno da Estrada Transbrasiliana, 

especialmente no município de Uruaçu, em 1948. 

Essas informações opõem-se às de Gregório Bezerra, quando este 

aponta que em Goiás, dadas as suas dimensões, a pequena densidade demográfica 

e as imensas extensões de terras, tornava-se possível naquele período a existência, 

em amplas regiões do Estado, de relações menos conflitivas entre proprietários e 

posseiros, permeados, com frequência, por relações de compadrio. Que existia, até 
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mesmo, grande demanda por mão-de-obra, em função da baixa utilização e mesmo 

inexistência de tecnologia no amanho da terra, o que forçava a oferta de benefícios 

do patrão às famílias que trabalhavam como parceiras, que podiam criar animais, 

plantar e comercializar seus produtos, com relativa autonomia. 

Pesquisas recentes apontam algumas especificidades do trabalho rural 

em Goiás, se comparado a outras regiões, como a baixa incidência do trabalho 

feminino no campo e a característica peculiar dos pequenos produtores rurais, que 

mantêm relações de troca de dias de trabalho, sem o equivalente pagamento em 

dinheiro. Essas relações são herdadas de seus pais, advindas de seus avós, num 

processo que levou muitas análises, desde Chayanov, a apontar a pequena 

propriedade rural como um empecilho à modernização do campo. 

Essa análise um tanto ampliada destina-se a pontuar a observação de 

Gregório Bezerra, que aponta as boas relações entre proprietários e trabalhadores 

rurais como empecilho para a absorção das teses comunistas no campo em Goiás. 

Ressalta-se, no entanto, que esse fator não significa a inexistência de exploração e 

desigualdade nas relações de trabalho rural no Estado e sim que o sistema, naquele 

período histórico, permitia a existência de ''brechas camponesas'' que possibilitavam 

relações de trabalho em condições que beneficiavam o trabalhador rural, 

inviabilizando a possibilidade deste se revoltar contra o proprietário das terras. 

Essa característica do trabalho rural em Goiás atraía levas de 

trabalhadores de outras regiões do país, especialmente do Nordeste, como já 

colocado, onde as condições de trabalho rural eram mais difíceis e desiguais, o que 

concorria para que a visão do trabalho rural no Estado, por parte destes 

trabalhadores, se constituísse em quase idílica. Além do mais, o valor das terras na 

região era bem mais baixo que em outros Estados do Sul e Sudeste e mesmo do 

Nordeste do país e a existência de amplas áreas de cerrado, então considerado 

inadequado para a agricultura, possibilitava que muitos proprietários permitissem a 

instalação de famílias nessas terras, em troca de trabalho. 

Com a fundação, em 1922, e aceito que foi na Internacional Comunista 

dois anos depois, o Partido Comunista Brasileiro passou a participar, através de 

seus delegados, dos congressos internacionais da organização mundial, acatando 

as decisões neles adotadas, ajustando-se às resoluções do VI Congresso da 

Internacional Comunista e mantendo a definição anterior à fundação do PCB naquilo 

que não ia ao encontro das teses da Internacional Comunista. Essa abordagem 
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interessa principalmente para caracterizar o PC como um partido internacional e com 

orientação desvinculada da realidade regional, quando este adota decisões 

baseadas diretamente na experiência da Revolução Russa. 

Esse caráter de sujeição do PCB em relação à Internacional Comunista 

deve ser entendido mais em função da deficiência teórica e política dos comunistas 

brasileiros, pois conforme abordagem feita por Anita Leocádia Prestes (1997, p. 97), 

quando Luiz Carlos Prestes se aproximou dos comunistas, o fez segundo essa 

orientação política do PCB e tolhida pela insuficiência de seus conhecimentos '. 

Tanto Prestes como os demais comunistas brasileiros apresentavam essa 

deficiência relativa à teor ia marxista e em relação à realidade brasileira, bem como 

os dirigentes da Internacional Comunista, que devido à visão eurocêntrica na quall 

haviam-se formado não compreenderam as peculiaridades inerentes ao Brasil. 

Na realidade, o que ocorreu no caso do PC no Brasil, naquele período, 

foi, mais uma relação unilateral dos comunistas brasileiros em resposta ao esforço 

sistemático da Internacional em dirigir e controlar as seções internacionais,. 

especialmente as sul-americanas. De acordo com Carone (1979, p. 512-5 13), as 

relações com a Internacional Comunista eram irregulares devido à distância, às 

preocupações locais da direção do Partido e à ilegalidade. O autor enfatiza ainda 

que os dirigentes do PCB em 1928, na Correspondência Sudamericana, órgão de 

informação e diretrizes para os PCs latino-americanos, ressaltaram a necessidade 

do Brasil obter da Internacional Comunista atenção mais séria do que a até então 

prestada, voltada principalmente para uma assistência política mais assídua. 

O ano de 1934 para o movimento comunista internacional foi marcado 

pela mudança na política da Internacional Comunista que, diante do fenômeno 

fascista, optou por uma virada tática na mudança da política de frente única “pela 

base” para a ''frente popular". O Partido passou a se inserir, cada vez mais, na luta 

contra a guerra imperialista, o fascismo e, em especial, o integralismo, de forma que 

a nova orientação da Internacional Comunista veio corroborar aquilo que já estava 

sendo feito na prática pelos comunistas brasileiros, embora em seus documentos 

oficiais o Partido deixasse prevalecer a concepção de uma frente única dos 

trabalhadores. (Prestes, 1997,p.63) 

A Aliança Nacional Libertadora nasceu no bojo desse movimento de 

formação de uma “frente popular”, sob a égide do antifascismo e do anti-

imperialismo. Embora não se saiba exatamente de quem foi a iniciativa de se fundar 
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a ANL, o programa desta em pouco se diferencia dos documentos relativos ao PCB . 

Porém, convém ressaltar que a ANL não foi uma organização comunista ou mesmo 

uma entidade de fachada deste. A ANL foi criada sob influência decisiva das teses 

do PCB, então um partido pequeno, clandestino, perseguido e com dificuldade de 

formular uma política adequada à realidade nacional. 

Dessa forma, explica-se a repercussão de suas teses, permitindo que em 

torno delas se aglutinasse um conjunto de forças sociais e políticas tão amplas e 

heterogêneas como a Aliança Nacional Libertadora. Conforme observa Anita 

Leocádia Prestes (1997, p. 73), a adesão de Luiz Carlos Prestes ao movimento 

comunista propiciou a divulgação de algumas de suas teses, como também sua 

aceitação por um conjunto heterogêneo da sociedade brasileira. 

 

Pode-se afirmar que foi, a partir daqueles anos, e sob a influência 
decisiva do nome de Prestes, que consolidou, juntamente com o 
sentimento antifascista, uma consciência anti-imperialista e favorável 
à reforma agrária - antes inexistente no Brasi1 - em pequenos 
significativos da nossa sociedade. 

 

No período entre guerras, com a emergência do nazi-fascismo e durante 

a Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista divulgou com mais intensidade • a 

proposta antifascista que, no Brasil, traduziu-se numa ampla e intensiva luta 

antiintegralista. A preocupação com a luta pela reforma agrária apresentou-se a 

partir de 1945, intensificando-se com a finalização da guerra e derrota do fascismo. 

Conforme Martins (1994), a partir de 1946 a presença do Partido 

Comunista nas lutas camponesas tornou-se visível em vários pontos do país. Em 

Goiás, na região de Trombas, posseiros migrados do Maranhão rapidamente se 

organizaram em conselhos políticos e grupos armadas de autodefesa, orientados 

por militantes do Partido Comunista, permanecendo politicamente organizados por 

cerca de 20 anos. Foi a mais duradoura e, provavelmente, a mais organizada 

experiência de luta camponesa na história contemporânea do Brasil. 

Na periodização proposta no âmbito desse trabalho a reforma agrária 

aparece apenas como proposta no discurso dos militantes, sem cristalizar-se na 

atuação partidária. No caso de Goiás, a atuação dos militantes pautava se pela 

conscientização de pequenos grupos e divulgação de propostas com vistas à 

formação de núcleos. A questão revolucionária seria alcançada a longo prazo, à 
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medida que as propostas partidárias fossem sendo aceitas por um número maior de 

elementos e o partido crescesse numericamente na região. 

O que se pode apurar é que até aquele momento a penetração das 

propostas do PCB junto à sociedade brasileira, nas mais diversas regiões do país e 

até mesmo junto ao proletariado, era extremamente limitada. A adesão “do 

„„Cavaleiro da Esperança” ao comunismo veio a contribuir de maneira decisiva para 

a difusão das ideias e posições do PCB j unto a diversos setores da opinião pública 

nacional. 

Foi nesse contexto histórico, em que a divulgação e a penetração das 

teses comunista s se intensificaram, e no qual o programa da A NL se tornava 

conhecido que, em Anápolis, o núcleo anarquista formado em torno do jornal A Luta 

se faz presente no movimento, fundando, em 1935, o núcleo da Aliança Nacional 

Libertadora. 

Em entrevista concedida à revista Temas de Ciências Humanas n. 1O, de 

1980, Salomão Molina, então com quase 40 anos de militância no Partido Comunista 

Brasileiro, contribuiu para lançar luzes sobre o processo de ampliação do partido, 

elucidando o papel do jornal A Luta, que a partir de uma proposta ''anarquista'', ainda 

que difusa, contribuiu para consolidar o PCB em Goiás. , 

Molina (1980, p. 36), enfatiza o quadro político no Brasil, ressaltando que 

com frequência, análises sobre o partido apontam que: ''A emergência do PCB 

ocorre quando se dá um colapso da incidência sociopolítica dos vários e 

heterogêneos grupos anarquistas e anarco-sindicalistas dispersos pelo Brasil nos 

primeiros vinte anos desse século''. Segundo este autor essa questão deve ser 

melhor matizada, e não tomada como verdade absoluta. 

Referindo-se ao período de formação do PCB, Molina (1980) menciona, 

além da crise dos grupos anarquistas, “a crescente mobilização da pequena 

burguesia revolucionária”, que ele considerava importante. Nesse processo, ele 

enfatiza um ponto fulcral para a proposta deste trabalho, ao afirmar que, ao contrário 

da maioria dos partidos comunistas europeus e de alguns americanos, o PCB não 

surgiu no bojo de um movimento socialista maduro, dotado de ampla base popular; 

mas por setores ligados às “classes médias” e intelectuais que organizaram o 

partido. 

Como o partido emerge numa sociedade em que a classe operária não 

possuía forte tradição "proletariado” possuía um peso especifico relativamente 
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pequeno, a adesão ao partido de “frações da pequena burguesia revolucionária” 

dará, segundo Molina (1980, p. 37-38), características peculiares ao PCB, como 

preconceitos e vícios, e cita o “obreirismo” como vício que impede o avanço no 

terreno da elaboração teórica. 

Segundo o autor citado, no início dos anos cinquenta havia um clima 

ideológico significativo: a revolução parecia estar na ordem do dia, daí a 

preocupação com a divulgação ideológica. O partido dispunha de uma imprensa 

legal e atuante com diários no Rio de Janeiro e em São Paulo e publicações em 

quase todos os Estados. Toda essa mobilização, essa criatividade, de acordo com 

Molina (1980, p. 45) não decorreu sempre de uma ação planejada e autônoma da 

direção central. O cenário nacional e internacional era favorável e o Partido contou 

com ''um grande e autônomo espírito de iniciativa das massas' para atingir a 

dimensão que alcançou. 

Em Goiás, a ausência de uma classe operária organizada e a própria 

especificidade da urbanização no Estado fizeram com que a direção do movimento 

estivesse nas mãos da chamada pequena burguesia, confirmando o modelo 

proposto por Molina (1980). Conforme depoimento de Basileu Pires Leal, o núcleo 

da ANL foi fundado pelo mesmo grupo que compunha o núcleo anarquista, fundado 

por pessoas ligadas aos interesses políticos divulgados pelo jornal A L uta. 

 

Eu comecei a ler A Plebe e um jornal anticlerical, A Lanterna. e 
através das páginas desses jornais eu tomei conhecimento da luta do 
povo brasileiro por dias melhores. E passei a colaborar na Plebe e 
chegamos a fundar um núcleo anarquista em Anápolis, sob a minha 
direção e a direção do jornalista Sr. Antonino Gomes Pinto que era 
diretor do jornal A Luta. E através desse jornal, que publicava 
inclusive resoluções do Comitê Central do Partido Comunista da 
União Soviética, nós faz íamos miscelânea entre anarquismo e 
comunismo e acabamos interessando pela luta do povo soviético e 
fomos nos inteirando nos assuntos e nos integramos na luta. 
Publicando artigos e fazendo reuniões assim que fundamos em 
Anápolis o 1° Núcleo da Aliança Nacional Libertadora do Estado de 
Goiás. Foi fundado na redação de A Luta, por mim Antonino G. Pinto. 
(15/6/83. Fita 5, lado A). 

 

Na medida em que esse grupo recebia novas informações sobre os 

acontecimentos na URSS, foi sendo levado a rever o antigo ideário anarco-

comunista, manifestando a decisão de se comporem com as teses comunistas, 

agora divulgadas por diversos jornais que penetravam a região, principalmente, 

segundo alguns depoimentos, através de viajantes que saíam dos grandes centros 
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para comerciarem nesta região e muitas vezes por migrantes que vinham em busca 

de trabalho ou para aqui se estabelecerem. 

Com base nos depoimentos observa-se o direcionamento tomado pelo 

grupo, em consonância com as diretrizes da ANL, definidas em torno da “plataforma 

antiimperialista, antilatifundiária e antifascista”.  Basileu, ao  longo de  seu  

depoimento, enfatiza o movimento do grupo em torno da “luta antifascista, a luta 

contra a ditadura, a luta por melhores salários”. 

Segundo Konder (1988), mesmo com informações insuficientes, pode-se 

constatar que a maioria das pessoas que a partir de 1922 passaram a for mar os 

grupos comunistas, atuando tanto na direção quanto como ativistas  no movimento, 

provinham da militância anarco-sindicalista. O grupo que em 1936 passaria a formar 

o Partido Comunista em  Goiás era, na sua maioria, originário do núcleo que se 

autodenominava anarquista e, ao for marem o núcleo da ANL, a partir da atuação e 

de informações obtidas pela divulgação do programa do PCB, passaram a atuar sob 

a égide do comunismo. 

Com o processo que culminou na cassação do registro partidário e com o 

PCB lançado à clandestinidade começa uma nova etapa de repressão acentuada 

pelas próprias ações dos militantes. Reportarmos uma vez mais à Molina (1 980), 

quando ele destaca: 

 

Postos na ilegalidade, assumimos a nova situação com uma 
concepção que não coincidia com a realidade. Nosso modelo de 
organização ilegal provinha da experiência dos partidos comunistas 
europeus ao tempo do fascismo. Nós tratamos de organizar o partido 
à moda da clandestinidade mais absoluta, como se enfrentássemos 
uma repressão verdadeiramente fascista. (Molina, 1980, p. 48) 

 

Segundo Molina (1 980, p. 48), a realidade posta pela ilegalidade não 

conduz ia necessariamente à clandestinidade tal qual o PCB compreendeu. 

”Recuamos para o subterrâneo, perdemos o contato com as massas, retrocedemos 

na compreensão da realidade brasileira”. Mesmo nesse quadro desfavorável, 

também em Goiás os militantes não arrefeceram. 

Será, portanto, diante dessa confusa situação da direção nacional, 

resultante da repressão policial sistemática encetada após 1935, que se observará a 

redefinição desse grupo oposicionista de esquerda agrupado em torno do jornal A 

Luta, pela orientação comunista. 
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Basileu Pires Leal forneceu um dos poucos depoimentos que menciona a 

transição anarquismo - comunismo e mesmo assim não forneceu dados precisos 

sobre as etapas pelas quais o grupo passou, entre suas concepções do anarquismo 

ao comunismo. Para se estabelecer o período em que se tornou hegemônica cada 

concepção na orientação do grupo, faz- se necessário analisar trechos de seu 

depoimento. 

Ao ressaltar que era contra a eleição naquele tempo, referindo-se à 

eleição para a Assembléia Constituinte, em 1933, e analisando ainda o envolvimento 

do jornal através dos depoimentos, observa-se que o grupo e o jornal, naquele 

período, estavam inseridos num contexto de denúncias sobre o descompasso entre 

a eleição e os interesses dos trabalhadores. Ao declarar que começaram a atuar na 

primeira organização operária que fundou lá na c idade, fazendo referência à União 

Operária fundada em 1931 em Anápolis, Basileu evidencia que no período entre 

1931 e 1933 a atuação do grupo estava orientada pela concepção anarco-

sindicalista. 

Em 1935, com a intensa divulgação das propostas da Aliança Nacional 

Libertadora, através dos jornais de orientação esquerdista, o grupo do A Luta se 

engaja nesse movimento. Quando Leal declara que o mais importante em seu 

trabalho era uma luta contra o integralismo. E mostrar o que era o fascismo, nesse 

contexto o grupo se define como aliancista e tanto pode estar recebendo orientação 

anarquista como comunista, pois conforme várias abordagens sobre o assunto, 

comunistas, anarquistas e socialistas ombrearam-se na luta contra os integralistas. 

Embora trouxessem presente as discórdias entre cada facção, as três correntes 

esquerdistas se definiram pela Aliança Libertadora Nacional. Nesse sentido, torna-se 

difícil definir a orientação que estimulou a atuação do grupo do A Luta no decorrer 

de 1934 e na primeira metade do ano de 1935. 

Conforme o artigo “Uma Conferência Libertária”, de Soler, em A Lanterna, 

n. 398, de 13/7/1935, os anarquistas se posicionaram com a ANL enquanto os 

aliancistas combatiam o fascismo, o latifúndio e a tirania do governo, deixando claro 

que quando a ANL tomasse o poder os anarquistas retomariam sua luta pela 

emancipação e abolição do Estado.  

Nesse sentido, quando Leal declara que chegaram à conclusão de que o 

anarquismo não levar ia a nada, pode-se entender que nesse momento o grupo 

estava influenciado pelas ideias comunistas relativas à tomada do poder e à 
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preservação do Estado, contrária à posição anarquista até então evidenciada na 

posição do grupo. Ao afirmar que iam, então, se inteirando de como era o partido, 

Leal ressalta que o interesse do grupo centrava-se numa definição comunista 

concretizada já no segundo semestre do ano 1935. 

Konder (1988) pontua essa transição ao analisar a definição de células 

aliancistas pelo Partido Comunista a partir da extinção da ANL pelo governo, 

respaldado pela Lei de Segurança Nacional decretada em 12 de julho de 1935. 

Apesar da insuficiência documental, a hipótese é de que a redefinição do 

grupo efetiva-se a partir da atuação como célula da Aliança Nacional Libertador a 

tornando-se, efetivamente, célula do PCB. Essa hipótese está respaldada nas 

palavras de Leal: ''da Aliança Nacional Libertador a ao Partido foi um salto''. 

A inda em seu depoimento, Basileu afirma que o Partido foi fundado em 

1936, com as primeiras reuniões realizadas na redação do A Luta. Pode-se, 

portanto, considerar concluído em 1 936 o período de consolidação das propostas 

do Partido Comunista em Goiás, que vai se estruturando e organizando mesmo na 

ilegalidade. 

 

 

A PEQUENA IMPRENSA DE OPOSIÇÃO 

 

 

A ótica burguesa distingue a “boa” e a “má” imprensa. Segundo Capelato 

(1988, p. 28), ''a primeira, bem comportada, goza de privilégios; a outra é sempre 

depreciada e punida porque ameaça os “bons costumes” e a “ordem”. A despeito, 

porém, desse parâmetro, pode-se considerar importante todo e qualquer tipo de 

imprensa, uma vez que permite conhecer uma determinada época. 

Para Capelato (1988, p.30-33) a pesquisa desses periódicos é de extrema 

importância para o estudo dos movimentos sociais, ainda que seja de difícil acesso, 

porque esse tipo de jornal sempre viveu escondido e perseguido. Embora bem 

tolerado, jornal de tipo “alternativo” e crítico do regime, foi sempre mantido sob 

severa vigilância, com circulação clandestina, não consegue se expandir. Logo, é 

jornal de pequeno porte, público reduz ido e vida efêmera. No entanto, deve-se 

ressaltar que tiveram “atuação marcante numa conjuntura especial de nossa 

história", e estão hoje, à espera de estudos que visem esclarecer seu significado 
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político-social, a motivação para o seu surgimento e as razões do seu 

desaparecimento. 

O século XX convive com a grande e a pequena imprensa. A pequena 

imprensa está agrupada em dois planos: aquela que é pequena, devido às suas 

condições materiais, relegada ao interior do país e, no desenvolver de sua atividade, 

em nada perturba a estrutura social, econômica e política dominante e, portanto não 

afeta também a estrutura da grande imprensa; e aquela que agrupa as publicações 

de circulação reduz ida e de pequenos recursos materiais e que mantém uma 

posição de combate à ordem vigente da qual deriva a sua oposição. (Sodré,1966, 

p.370) 

O ambiente do país, naquela época, explica de forma nítida a fisionomia 

combativa assumida por essa pequena imprensa de oposição à ordem vigente e 

fornece as características que todas elas assumiram, devido às próprias condições 

nas quais foram engendradas. Durante a República Velha verificou-se a mudança do 

padrão de desenvolvimento econômico diante de conjugações nacionais e 

internacionais. 

Naquele contexto, formou-se uma oposição crescente em relação à 

estrutura de dominação política, cujo símbolo e representante da sustentação 

daquela estrutura do poder nacional se apresentava como o poder oligárquico. 

Soma-se, ainda, o processo de diversificação na sociedade brasileira quando, a 

partir do início dos anos 20, as camadas médias e a pequena burguesia estavam 

emergindo para um papel mais significativo na vida política e cultural, refletindo 

aspirações e inquietações que, em vários momentos se cruzavam, com os ideais do 

socialismo, que se contrapunham abertamente ao poder econômico e político 

vigente. Os jornais que divulgavam essas ideias proliferaram em campo propício e 

fecundo e, frequentemente, em seu formato reduzido muitas vezes não 

ultrapassavam os primeiros números. 

A proliferação de jornais políticos de orientação esquerdista deveu-se à 

violência dos embates políticos do período, quando o governo pautava-se por 

práticas autoritárias, reagia contra o que considerava insultos da oposição, 

mostrava-se violento com relação à imprensa e comprometendo os princípios 

democráticos. A oposição, diante desses acontecimentos, se exaltava, e esse 

periódico de crítica contundente traz iam a público as represálias, buscando 

fomentar o ardor da luta com o objetivo de conferir mudança política ao país. 
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Em “A história da imprensa no Brasil” (1966, p. 143), Sodré analisa um 

tipo de imprensa que proliferou pelo Brasil no século XIX, os chamados “pasquins''. 

Apesar de o autor referir-se a um contexto específico do final do século XVIII e XIX, 

suas considerações são adequadas a presente análise, em que se contextualiza o 

jornal A Luta. Sodré enfatiza que “as paixões políticas estão retratadas nos 

pasquins, mais do que nos jornais dotados de certa continuidade e estabilidade”. 

O jornal A Luta expressou essa paixão em suas páginas e a ele não se 

pode negar certa influência no decorrer dos acontecimentos do período estudado, 

sobretudo para a formação do ambiente de polêmica e de enfrentamento que vieram 

a culminar na formação de um atuante núcleo do Partido Comunista em Anápolis e 

na consecução dos acontecimentos, na for mação do Partido Comunista em Goiás, 

quando os demais jornais no Estado pautavam-se pelo estilo tradicional de 

jornalismo. 

O desenvolvimento das relações capitalistas no Brasil ocorreu de forma 

lenta, porém progressiva, acentuando-se no período a ascensão da burguesia com a 

consequente ampliação do proletariado. Nesse contexto, a formação do proletariado 

fez-se a partir do recrutamento do contingente de origem camponesa, com 

considerável reforço de elementos estrangeiros também oriundos do campo em 

seus países de origem. Essa composição de elementos com mentalidade 

camponesa resultou na singular influência da atuação anarquista nas organizações 

operárias, com reflexos na imprensa fomentada pela nova classe em ascensão. 

Os primeiros jornais anarquistas, conforme Sodré (1966 p. 356) 

apareceram ainda no século XIX. Os pioneiros foram O Despertar, O Protesto, O 

Golpe e A Asgarda. Em 1902, com a instalação do Congresso do Partido Socialista 

Brasileiro em São Paulo, surgiu O Amigo do Povo/ também de orientação 

anarquista. Nos anos seguintes, jornais com essa orientação pontilhavam Brasil 

afora e divulgavam o pensamento socialista. Na continuidade da proliferação de 

jornais oposicionistas e de orientação anarquista foram fundados alguns que tiveram 

maior penetração, com destaque para A Voz Operária em Campinas, o Avantie e La 

Bataglia, em São Paulo, dirigido por Oresti Ristori, A Terra Livre, de Neno Vasco e 

Edgard Leuenroth. A maioria desses jornais teve vida bastante efêmera, devido à 

atuação repressora da polícia. 

A proposta anarquista triunfante do I Congresso Operário Brasileiro, 

realizado no Rio de Janeiro, em abril de 1906,centrava-se na seguinte pauta: na 
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não adoção de doutrina política ou religiosa; adoção de forma sindical de 

organização; criação de federações de sindicatos e da Confederação Operária 

Brasileira; proibição da admissão de não operários nos sindicatos, incluindo 

operários em cargos de chefia; luta pela redução do horário de trabalho e pelo 

aumento de salários; luta contra o alcoolismo e contra a guerra, entre outros pontos. 

Essas decisões refletiram-se imediata e diretamente na imprensa proletária que 

circulava na época. 

O anarquismo era fomentado principalmente por imigrantes, 

particularmente os italianos, mas também espanhóis e portugueses. Como forma de 

repressão às agitações promovidas por esses grupos, as autoridades radicalizaram 

na aplicação da legislação que permitia a sua expulsão. Foram vítimas dessa 

medida anarquistas históricos como Vicenzo Vacirca, Oreste Ristori, Edmondo 

Rossani, entre outros de menor expressão. As vozes discordantes foram todas 

abafadas pelos poderes públicos e tornaram-se ainda mais indesejáveis (Sodré, 

1966, p. 360). 

A pesar de todas as formas de coerção conflagradas contra os jornais 

políticos de oposição, principalmente aqueles de orientação esquerdista, com 

destaque para os anarquistas, esses continuavam ampliando-se em todas as 

regiões brasileiras. A Lanterna, O Clarim, A Plebe, O Combate, O Debat, são 

exemplos de jornais que surgiram durante o período de mobilização contra a 

Primeira Guerra Mundial e em favor da Revolução Russa, e compuseram, 

juntamente com aqueles que conseguiram permanecer no debate, o enfrentamento 

político da época. 

O período de preponderância anarquista no Brasil foi fundamental para a 

divulgação do pensamento esquerdista e sua difusão pelo interior do Brasil. Foram 

notícias sobre a atuação dos sindicatos, sobre as greves anarquistas, sobre as 

conquistas dos trabalhadores, todas elas enfatizando a presença do pensamento 

libertário fomentando e organizando os movimentos operários. Os contatos com os 

jornais e com o material de divulgação que penetram o interior do país semearam 

Brasil afora as ideias anarquistas e influenciaram pessoas distantes do centro dos 

acontecimentos. 

De acordo com os depoimentos levantados sobre a militância de 

esquerda em Goiás, no final dos anos 20 Antonino Gomes Pinto, em Anápolis, 

através de constantes leituras já ter ia assimilado essas ideias e era considerado 
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pela população local como um elemento de esquerda. Quando fundou o jornal A 

Luta deu a ele uma característica marcadamente de esquerda, divulgando as ideias 

anarquistas e notícias referentes ao movimento operário. A penetração dessas 

ideias no interior e mais precisamente em Goiás, conforme depoimentos, estava 

estritamente ligada à atuação do jornalismo militante de Edgard Leuenroth e a 

circulação dos jornais, ligados à sua pessoa. A Lanterna, declarado órgão de 

propaganda “contra o reacionarismo clerical” e “contra as explorações do Vaticano”, 

era o órgão da Liga Anticlerical circulou em três fases. A primeira começou 

imponente e com significativa tiragem para a época, de dez mil exemplares e 

circulou de 1901 a 1904 com a publicação de 60 números. 

A segunda fase, de 1909 a 1916, sob a direção de Edgard Leuenroth, 

publicou 293 exemplares. Na terceira fase, entre 1933 e 1953, Leuenroth publicaria 

45 números adicionais. (Sodré, 1966, p. 25). E A Plebe, ''Um órgão do trabalhador 

independente e organizado'', que privilegiava a luta sindical, as organizações dos 

trabalhadores e as mobilizações grevistas. 

 

Em meio a propostas de luta política e preceitos ideológicos, a 
experiência do jornalismo engajado de Edgard Leurenroth, em São 
Paulo, vai-se constituindo no calor do cotidiano profissional e 
militante, do qual Leuenroth e alguns correligionários são expressivos 
protagonistas. (Khoury, 1997, p. 118) 

 

A atuação de Leuenroth estava mais voltada para o conjunto de organizações 

de orientação libertária, no entanto, esse militante mantém contato entre outras 

tendências e, como jornalista, relaciona-se bem com outros profissionais de várias 

tendências, concebendo a teoria de que a construção da liberdade criadora deve ter 

expressão variada, embora enfatizasse a necessidade da organização, da reflexão e 

da tomada de posição conjuntas, para a efetivação da luta. Estendeu sua abertura a 

outros espaços do movimento trabalhador, relacionando-se com livres pensadores, 

positivistas, racionalistas, sobretudo em propostas de expansão do ensino 

racionalista, ou de luta pela liberdade de imprensa. (Khoury, 1997, p. 123) 

Durante os anos 20, os anarquistas preocuparam-se mais com a 

preservação das organizações autônomas do trabalhador, reagindo contra o 

sindicalismo legal e enfrentando as forças comunistas que se infiltram nas 

organizações operárias propondo a participação na política partidária. Na reação 

contra o sindicalismo legal, A Plebe utiliza expressões como “lacaios do capitalismo” 
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ao se referir aos trabalhadores que aceitam as instituições burguesas (A Plebe, 

111612 1) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É preciso que a civilização libertária se levante sobre os escombros da sociedade capitalista" 
A Plebe, N ova Fase, n. 39, 09/09/1933.(Cadern os AEL, 1998) 

 

Os jornalistas anarquistas do A Plebe aderiram ao movimento 

internacional de arregimentação contra os regimes autoritários, organizando 

campanha através do, jornal e associações. Dão início à campanha da formação da 

Frente Única antifascista e, no dia 08 de julho de 1933 publicam as bases da Frente 

que tem como objetivo principal o combate às ideias, ao desenvolvi mento e à ação 

do fascismo. Em 14 de outubro de 1933 publicam o Manifesto anarquista-

Comunista, em que reafirmaram seu modo de luta independente e direta pela 

liberdade e se declararam “inimigos irredutíveis da autoridade política: o Estado; da 

autoridade econômica: o Capitalismo; da autoridade moral e intelectual: a Religião”. 

Edgard Leuenroth e seus colaboradores, na construção da luta 

antiintegralista, denunciaram o integralismo, o governo de Getúlio Vargas e a Igreja 

Católica como três colaboradores no fortalecimento do autoritarismo no país. Para 

tanto, buscaram reorganizar A Plebe/ que havia sido empastelada algumas vezes 
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pela polícia, e fechada outras tantas vezes por falta de recursos no decorrer de sua 

atividade, e reiniciaram a publicação de A Lanterna que havia sido fechada durante 

os anos 20. Através desses canais passaram a uma constante atuação veiculando 

críticas ao governo, fazendo análises políticas amplas buscando não apenas a 

questão sindical como vinham procedendo até então. Conseguem, na consecução 

de sua prática militante, aglutinar vários setores da população em manifestações 

públicas (Khoury, 1997, p. 128-132). 

As mobilizações fomentadas através desses jornais ampliaram-se até o 

ano de 1935, quando foi constituída a Aliança Nacional Libertadora (ANL). Os jornais 

A Plebe e A Lanterna deram cobertura ao movimento antiintegralista e os jornalistas 

ligados a eles compareceram às reuniões da Aliança Nacional Libertadora mas não 

se ligam à essa organização, por serem contrários à proposta de tomada de poder e 

de participação política par lamentar(Khoury; 1997, p. 132) . 

 

 

Fascismo, Nazismo, Integralismo - A Dança Macabra (A Peble, 13 de outubro de 1934). 
(DULLES, 1977) 

 

O primeiro órgão do Partido Comunista foi A Classe Operária, que 

começou a circular a 1° de maio de 1925. Desde o início o jornal foi perseguido, 

proibido de circular, sua redação foi in adida e depredada. Para mantê-lo, foi 

necessário travar uma luta desigual, por várias vezes registrou-se o seu 

empastelamento pela polícia seguido da prisão do seu corpo editorial tendo ocorrido, 
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não raramente, torturas e mortes de seus gráficos e redatores. Mas o jornal 

ressurgia sempre. 

A circulação do jornal A Classe Operária cresceu rapidamente, logo 

superando a quantidade inicial e batendo a marca de 1O mil exemplares por edição. 

No entanto, o seu círculo de influência não se restringia ao número de sua tiragem, 

porquanto o jornal era lido em voz alta para os operários, muitos deles analfabetos, 

e nas reuniões proletárias, sendo ainda procedida uma circulação de mão em mão, 

abrangendo um grande número de pessoas tornando-se cada vez mais popular. 

Em 1926 circulou no Rio de Janeiro o jornal comunista A Nação e, em 

São Paulo O Internacional e o Solidário, seus principais jornais comunistas, ambos 

quinzenais. Em 1928 circulou o jornal clandestino O jovem Proletário, sob condições 

extremamente difíceis, pois a perseguição policial aos jornais de oposição 

prosseguiu tenaz, quando os órgãos proletários eram sempre depredados pela 

polícia (Sodré,1966; p. 3 70). 

O jornalismo compreendido como proletário esteve presente e atuante 

nos vários momentos históricos de nosso país. Nas reivindicações por melhores 

condições de trabalho e melhoria de salários as publicações proletárias alimentaram 

as greves que no Brasil aumentam a partir de 1901. A tendência grevista no país 

sofreu um sensível declínio após 1908, devido a um processo de recessão 

econômica que resultou em crescente número de desempregados, favorecendo a 

reação dos empregadores contra as conquistas dos trabalhadores. 

Por sua vez, fomentadas pela atuação dos jornais proletários, as 

comemorações do 1º de maio abandonaram progressivamente as ''festas do 

trabalho'' e se adequaram mais às reivindicações trabalhistas. Estas eram 

proclamadas em passeatas e comícios, com oradores proferindo contundentes 

discursos reivindicatórios ou de protesto, servindo de estímulo para a luta dos 

trabalhadores em torno das suas necessidades mais prementes, com ampla  

divulgação através  das  publicações proletárias (Dulles, 1977, p. 28). 

O protesto contra a Primeira Guerra também tem início no meio operário e 

fomentado pela sua imprensa, assim que esta é deflagrada. Numa propaganda 

sistemática contra o nacionalismo, o militarismo e o capitalismo, e em favor da paz, j 

untaram-se várias organizações operárias com apoio dos jornais proletários, 

destacando-se nessa luta o Avanti, A Lanterna, A Barricada, A Vida, O Clarim, entre 

outras publicações proletárias do período (Sodré, 1966, p. 365). 
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As greves - a de São Paulo em 1917 e a do Rio de Janeiro em 1918 -, as 

agitações operárias e os acontecimentos pós-guerra estimularam e intensificaram a 

violência das repressões encetadas pelas autoras idades contra os operários e suas 

publicações. Nesse período era com enorme dificuldade que apareciam novas folhas 

operárias, sendo estas empasteladas e vítimas de intensas campanhas difamatórias, 

com reação da população contra os órgãos proletários através de depredação. 

Em 1921 ocorre cisão no movimento operário, que culmina com a 

fundação do Partido Comunista em 1922. Esse foi um período de dificuldades quase 

intransponíveis, limitando a liberdade de imprensa, ditada pela Lei Adolfo Gordo e 

mais tarde, em 1927,pela vigência da ''Lei Celerada'',5 atenuando por breves 

intervalos a atuação desse tipo de jornalismo. A partir de 193 7, com a implantação 

do Estado Novo e a criação do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), 

acentuou-se a limitação da liberdade da imprensa e institucionalizou-se a censura, 

agravando e aprofundando as dificuldades de atuação da imprensa proletária e da 

imprensa política. Com a entrada do Brasil na Guerra e a deterioração do Estado 

Novo, arrefeceu-se a repressão à imprensa, dando condições para que esta se 

manifestasse mais intensamente e permitindo o combate ao nazismo, ao fascismo e 

ao integralismo, debilitando ainda mais o Estado Novo. Aos poucos, a imprensa foi 

alargando a brecha aberta pela Guerra e rompendo o cerceamento da censura. 

(Sodré; 1966, p. 441) 

Essa nova conjuntura histórica contribuiu para ampliar a liberdade do 

militante. Lima Barreto, na sua atividade de escritor e jornalista preferia colaborar 

com a pequena imprensa, porque ''são os jornais modestos que lhe permitem 

escrever com inteira liberdade''. A parte principal de sua colaboração foi para o jornal 

//Debate'' (Sodré, 1966, p. 385). 

O jornal A Luta em Anápolis, foi representativo dessa pequena imprensa, 

modesta e que permitia ao colaborador a inteira liberdade de expressão. Em 

diversas edições desse jornal ressaltava-se que: 

 

A Luta aceita com prazer colaborações sobre todos os assuntos, não 
se responsabilizando, porém pelas ideias emitidas em artigos 
assinados ou que A Luta assegura a seus colaboradores plena 

                                            
5
 A Lei Celerada foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 5.221, de 12 de agosto de 1927, como o 

novo instrumento de medidas de repressão às greves. Autorizava o governo a fechar por tempo 
indeterminado as agremiações, sindicatos, centros ou entidades que incidissem na prática de crimes 
ou atos contrários à ordem, à moralidade e seguranças públicas, e a vedar-lhes a propaganda, 
impedindo a distribuição de escritos ou suspendendo os órgãos de publicidade que se dedicassem a 
isso (DULLES, 1977, p. 273) 
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liberdade de opinião, ainda que em desacordo com a orientação 
redacional. (A Luta, n. 138 de 14/4/34, p.4) 

 

A Luta, no entanto, foi utilizado como veículo de denúncias das 

irregularidades e desmandos do governo. Engajou-se em campanhas eleitorais de 

oposição e abarcou também os mais tensos momentos da relação política nacional e 

internacional, numa campanha contra a guerra, o imperialismo e o fascismo. 

Assumiu principalmente as questões trabalhistas locais e regionais. Porém sua 

principal plataforma estava ancorada na divulgação das ideias comunistas. 
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CAPÍTULO IV 

O JORNAL A LUTA- A EXPERIÊNCIA COMUNISTA EM GOIÁS 

 

 

 

RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA EXPERIÊNCIA DO JORNAL A LUTA 

 

 

A Humanidade só tem que felicitar-se, quando 
um pensamento de revolta passa p elo 
cérebro dos oprimidos. (Raul Pompéia) 

 

A escolha de um objeto de estudo supõe uma interpretação prévia, 

segundo Starobinski (1995), inspirada no interesse em dado momento específico. 

Não se trata de um dado puro, mas de uma parcela de um universo mais amplo, que 

se delimita através do modo de olhar. 

A partir de um desejo de análise, a atenção pode voltar-se para dois 

caminhos possíveis. Um deles refere-se à própria realidade, para apreender o objeto 

a se conhecer e os limites do campo de investigação. O outro caminho, à natureza 

da nossa resposta para as indagações: as contribuições, os instrumentos e as 

finalidades. 

Referindo-se ao texto impresso, como objeto de análise, Starobinski 

(1995, p. 139) enfatiza que o texto é um objeto vigoroso e se constitui em uma 

totalidade relativamente limitada. Argumenta ainda que o texto possui direitos sobre 

o que diz a seu respeito e é um ponto de referência impossível de ser abandonado 

para o discurso interpretativo. 

Dessa forma, o objeto interpretado passa a fazer parte do discurso 

interpretativo, ajudando a compreender a realidade analisada bem como outras sob 

a mesma perspectiva. Portanto, uma análise do jornal A l uta/ anos após sua 

circulação, implica uma tarefa de vulto, uma vez que a figura de seu fundador se 

presentifica na memoria. 

Somente alguns depoimentos e poucas obras publicadas fazem 

referência a esse momento privilegiado da imprensa política em Goiás, de resto 
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desconhecida das novas gerações. Nesse âmbito, a análise desse periódico é 

tributária de outras pesquisas sobre o mesmo tema e que resgatam esse momento 

em Anápolis. 

Segundo Basileu Pires Leal, em depoimento a Waldemar Gomes de Melo, 

o jornal A Luta fundado por Antonino Gomes Pinto, circulou pela primeira vez no dia 

4 de maio de 1931. Era um jornal de pequeno formato, editado e dirigido por seu 

proprietário. Deixou de circular em 1952, após uma trajetória de mais de vinte anos 

de “luta solitária” Não obstante seu pequeno formato, exerceu significativa influência 

em Anápolis, sobretudo nos primeiros anos de sua existência, no decorrer dos anos 

1930. 

Como já mencionado, em sua redação foram fundados desde clubes de 

futebol até associações beneficentes. O primeiro núcleo da Aliança Nacional 

Libertadora de Goiás foi fundado em suas dependências por Antonino Gomes Pinto, 

Basileu Pires Leal, Dagoberto Batista, dentre outros nomes significativos de 

militância de oposição radical. As primeiras reuniões para a fundação do Partido 

Comunista em Goiás também foram realizadas em sua sede. Por sua redação 

passaram jornalistas importantes da imprensa goiana como Juvenal Veiga, Teófilo 

Neto e José Geraldo Leão. Militaram em A Luta nomes expressivos como os de 

Mário Melo, Ariosto Polombo, Sebastião Costa Ferreira, Roberto Muniz, Carmo 

Bernardes, Juvenal Amaral e Jacy Pires (Melo, 1985, p.227). 

As pessoas citadas, são representativas da importância que o jornal A 

Luta desempenhou na região, ao aglutinar ao seu redor pessoas de expressão tanto 

no movimento comunista quanto no campo cultural, uma vez que alguns desses 

nomes estão ligados também ao jornalismo e à literatura regional. José Borges, que 

trabalhou na redação do jornal em um período de 1O anos, conheceu e conviveu 

com muitos deles e fornece informações sobre a representatividade de alguns 

desses nomes, tanto na militância do Partido como no campo cultural. Segundo o 

depoimento de José Borges,6 Juvenal Veiga, José Geraldo Leão, Ariosto Polombo e 

Jacy Pires foram militantes e tiveram expressão na luta para a consolidação do 

Partido em Goiás. Dagoberto Batista, descendente de família tradicional Anapolina, 

“é neto do fundador da cidade, Zeca Batista, e proprietário de uma fazenda no Vale 

                                            
6
 Depoimento fornecido por José Borges, quando questionado sobre os nomes dos militantes e 

colaboradores do jornal A Luta, citados por Basileu Pires Lea l no livro Goiás, imprensa que vivi e 
política de Waldemar Gomes de Melo. 
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das Antas”, tendo colaborado com o jornal A Luta durante alguns anos; ''era 

simpatizante do Partido''. 

Teófilo Neto, “vulgo Teoneto, nome que usava em seus artigos”, era 

militante e escritor e colaborou com o jornal Juvenal Amaral militou com o grupo e 

''escreveu alguns artigos para o A Luta, antes de se tornar delegado de polícia em 

Anápolis''. Mário Melo foi também militante do grupo, “Passou alguns anos em 

Anápolis, depois seu espírito de pioneiro e aventureiro o levou prás bandas do rio 

Claro onde embrenhou-se nos garimpas, fundando a currutela de Mar melândia, 

hoje chamada Aurilândia, vindo a exercer a profissão de farmacêutico em Varjão, 

onde faleceu”.  

Sobre o envolvimento de Carmo Bernardes com o grupo do jornal A Luta, 

José Borges esclarece: 

 

Carmo Bernardes veio de Minas para Damolândia onde casou-se 
com D. Mar ia. Abandonou a vida de lavrador, passando a exercer o 
ofício de pedreiro. De lá, sua tendência literária o impeliu para 
Anápolis, onde encontrou campo profícuo para extravasar e escrever 
suas estórias e, principalmente seus libelos contra as injustiças 
sociais, pois A. G. Pinto além de fornecer casa para morar, lhe 
confiou à direção de sua gráfica e acesso à livrar ia. Ele mesmo fazia 
os clichês para o jornal em xilogravura. Escreveu nessa época o livro 
inédito e desaparecido “Nas Cinzas das Coivaras” de cujas páginas 
me recordo do seguinte verso: “Ser pobre não é defeito. E uma sorte 
que a gente tem. Mas ela pode virar, e eu ficar rico também”. 
Realmente, ele não ficou rico por não ser usurário, mas ficou famoso 
por ser intelectual autodidata. 

 

 
Carmo Bernardes 
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José Borges conta ainda que como jornal e o Partido não puderam 

sustentá-lo pecuniariamente, ele, “versátil como era”, após adquirir uns livros de 

odontologia e prática dentária, “exerceu a profissão de dentista prático por alguns 

anos", sempre colaborando com o jornal A Luta e militando com o Partido. Conta 

ainda que, mudando-se para Goiânia, Carmo Bernardes tornou-se funcionário 

público, “em cuja função ele exercia sua tendência de ecologista", na luta pela 

preservação do Araguaia, contra a destruição procedida pelos garimpeiros e pela 

pesca predatória. Borges lembra que Bernardes “foi um dos fundadores da 

Macambira, atual Setor Pedro Ludovico”, local onde residiu até sua morte. 

“Jornais não são partidos. Mas como se parecem às vezes!”. Essa frase 

proferida por Francisco Weffort evoca a imagem obtida, através das análises, do 

jornal A Luta de A. G. Pinto. Seu jornal não trazia inovações gráficas, mas movido à 

paixão, pelas suas propostas ousadas para o local e período, foi incompreendido e 

até malvisto por alguns. No entanto, pelo amplo espectro das informações que trazia 

em suas páginas e pelo próprio significado que assumiu diante da militância, quando 

todas as tendências oposicionistas usaram-no como portador de suas propostas, 

como veículo de suas resistências, como meio de organização, educação e 

informação, despontou como um veículo engajado na luta daquela facção de 

oposição mais radical. 

Para se entender a característica política do jornal A Luta a influência 

exercida pelas pessoas que trabalhavam em sua redação refere-se a Habermas 

(1984), que analisa a imprensa voltada para discussões políticas, que penetra nos 

debates da sociedade e mais precisamente dos sindicatos e das organizações 

operárias. Segundo o autor citado, esse tipo de imprensa torna-se veículo de 

persuasão e de doutrinação ideológico e também muito mais analítico e ideológico. 

Assim passa a agir como instrumento de condução da massa operária e perde, 

progressivamente, a vinculação com as necessidades informativas imediatas do 

público. 

Esse tipo de jornalismo se torna possível principalmente através do 

recrutamento do pessoal para o trabalho de redação, para cujo processo são 

escolhidas pessoas que demonstram identificação com a linha editorial e ideológica 

do jornal. Elementos já integrados trazem candidatos com os quais têm relações de 

conhecimento e os consideram aceitáveis. (Habermas, apud, Marcondes Filho; 1984 

p. 19-20) 
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Segundo depoimentos, na gráfica de A. G. Pinto, as pessoas envolvidas 

com a redação de seu jornal tinham todas elas as mesmas concepções políticas de 

esquerda e acreditavam no jornal como forjador de concepções políticas engajadas 

e de oposição ao status quo. 

A linguagem da imprensa política era contundente  e todas as questões 

assumiam aspectos pessoais, uma vez que se tornava crucial atingir as pessoas 

para se chegar aos fins que eram propostos. Essa prática era comum em quase 

todos os jornais brasileiros e mais precisamente dos pequenos j ornais, os 

chamados ''tabloides'', característica dos j ornais de oposição e de orientação 

esquerdista. No jornal A L uta, A. G. Pinto e seus pares não contemporizavam com o 

que consideravam errado. na política e na sociedade, denunciando, exortando, 

conclamando todos a se posicionarem diante dos acontecimentos. 

Exemplo dessa postura radical do A Luta fica demonstrada em um artigo 

assinado por Francisco de Britto, publicado no n. 150 de 9 de outubro de 1934, sob 

o título “Exhortação”, com destaque para o seguinte trecho: 

 

Votando nos candidatos do P.S.R. tereis sancionado todos os crimes 
e todas as violências praticadas à sombra do discrecionarismo. 
Tereis justificado o confisco das nossas liberdades. Tereis 
empurrado o nosso Estado no despenhadeiro do descrédito e da 
falência. Votando nos candidatos da Coligação contribuireis para um 
Goiás melhor, liberto de camorras, de conchavos orientados no 
sentido histórico da sua evolução. (A Luta/ n. 150, de 9/10/34, p.1) 

 

Não havia concessões ou meio termos. A mensagem era direta e incisiva 

com imagens fortes, que nem sempre pautavam-se na realidade concreta. No caso 

da campanha eleitoral de 1934, a exortação não analisava programas ou 

candidatos. Apontava simplesmente o caminho para se opor à ordem vigente. 

Conforme Melo (1985), em sua gráfica, A. G. Pinto exercia sua função de 

tipógrafo-jornalista, sempre com a roupa manchada de tinta e os dedos sujos de 

“catar tipos". A palavra tipógrafo sempre foi designada à pessoa praticante da arte 

de gravar letras e sinais, em relevo, para reproduzir por meio de impressão em 

superfície apropriada. Dentro de rigorosa acepção, o termo estaria restrito a 

compositores, paginadores e impressores tipográficos. O tipógrafo-jornalista é 

aquele, como A. G. Pinto, que tendo se dedicado a trabalhos tipográficos em jornal, 

sem se desligar dos fascínios gráficos, exercia também a função de administração e 

redação, experimentando o prazer de, quase sempre noite adentro, entre o ranger 
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das rotativas e o esvoaçar do papel deslizando das bobinas, assistir ao evento 

formidável do jornal saindo dobrado, cheirando a tinta, impresso. 

Na época em questão, o tipógrafo e o jornalista se confundiam dentro da 

organização do jornal. A. G. Pinto escrevia e compunha o texto, exercendo diversas 

funções até a circulação do periódico, com o objetivo precípuo de veicular suas 

ideias e firmar sua posição política. Esse aspecto é salientado por Sodré (1966, p. 

183-184), que verifica na história do periodismo nacional, o “traço específico de uma 

só pessoa”, no caso dos pasquins, em que se percebe um homem exercendo a 

função de escritor, foliculário, político, a serviço de interesses próprios ou de outrem, 

obedecendo à orientação pessoal. Assim confundem-se em uma só pessoa o 

impressor e o redator e não raras vezes o impressor era também um partidário. O 

jornal quase sempre trata de um só assunto, com apreciações de tema que lhe 

fornecia o motivo inspirador, a fonte da qual lhe provinha “força para apoiar ou 

contradizer”. 

Uma vez mais a análise do autor reveste-se de importância para análise 

do objeto da presente pesquisa. A Luta apresentava essas características em função 

do idealismo de seu mentor, que mesmo sob conjuntura desfavorável acreditava na 

força da sua mensagem para uma mobilização significativa que viria com o tempo. 

No jornal A Luta, a tipografia não chegava a ser uma organização na 

acepção ampla do termo, mas uma simples ocupação despida de maiores 

ambições. Prestando-se em muitos casos à função de “aprendiz de tipógrafo”, 

muitos jornalistas aprenderam-na pelas vias tipográficas, José Asmar ressalta que A. 

G. Pinto era auxiliado diretamente pelo tipógrafo Armando Nascimento tanto na 

composição, como na impressão e na distribuição. Todas essas etapas ocorriam de 

forma “artesanal”. 

As escolas de jornalismo inexistiam especialmente em Goiás. A profissão 

de jornalista não passava de ocupação diletante, sendo remunerada como simples, 

gratificação e não como salário. E a partir do Decreto-lei 7.03 7, de 10 de novembro 

de 1944, e do Decreto-Lei nº 7.858, de 13 de agosto de 1945, que a profissão de 

jornalista passa a ser garantida por lei e compensada por salários. Mesmo depois da 

criação do Curso de Jornalismo da UFG, regulamentado pelo Decreto nº 65.912, de 

22 de dezembro de 1969, constituindo o jornalismo atividade profissional privativa de 

diplomados por curso superior de jornalismo, existe ainda no exercício da profissão 

um número significativo de jornalistas não portadores de diplomas de escolas 
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superiores. São os práticos, provisionados ou registrados que receberam sua 

formação no trabalho continuado nas tipografias de jornais, à moda antiga (Melo, 

1985, p. 205) 

Grande número de jornalistas goianos dedicou-se à imprensa por 

vocação natural de escrever ou como meio para atingir os fins a que se propuseram, 

tentando veicular suas ideias. Antonino Gomes Pinto correspondia a essas 

características, pontuadas por uma postura ideológica de esquerda. Sua oficina 

tipográfica gerou empregos, muitas vezes não compensadores em termos 

financeiros, mas importantes para a aprendizagem daqueles que nela trabalharam, 

pois oferecia oportunidades para o aprendizado tanto da redação, como de regras 

gramaticais elementares, bem como para a ampliação do vocabulário. 

No período em questão era pequeno o número de escolas, o que reduzia 

a possibilidade de estudos na medida em que se aumentava a graduação. As 

possibilidades de emprego também eram raras, tornando esse tipo de ocupação 

bastante válido para a formação dos jovens. Segundo Melo (1985, p. 207), A. G. 

Pinto “sempre empregava grande número de jovens em busca de uma 

oportunidade”, e muitos deles se tornaram figuras de destaque em empresas 

tipográficas, no jornalismo ou saíam da tipografia direto para a faculdade. 

Na oficina tipográfica do jornal A Luta muitos aprenderam sentados em 

seus cavaletes e mesas rústicas, onde eram depositados os tipos e se preparavam 

as chapas para a impressão. Conforme Melo (1985, p. 206), viam-se de forma 

desordenada, mas ao alcance da mão, caixas, bolandeiras, ramas, componidores, 

cunhas, réguas para acerto do padrão, pinças, rolos, prelos de impressão e de 

provas, granel de metal ou de madeira, fios de chumbo ou de outros metais 

serrilhados ou lisos de várias medidas, entrelinhas, espaços, lingotes, martelos, 

vinhetas para moldurar, ilustrar e colocar em cerco a composição; quadrados de 

diversas medidas. Todo o material necessário para a realização do trabalho dentro 

da oficina, onde os aprendizes de tipógrafo e na maioria das vezes o tipógrafo 

formado por anos e, experiências ocupavam-se no manuseio de tipos, na leitura de 

textos a serem compostos, emendas de chapas e impressão. 

Ainda conforme Melo, era comum encontrar no interior de Goiás 

estabelecimentos gráficos e papelaria anexa. Como foi o caso de A. G. Pinto que 

juntamente com sua gráfica possuía uma livraria de assuntos variados. A sua oficina 

trabalhava em dois sentidos: na prestação de serviços tipográficos para publicidade 
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ou divulgação variadas e na publicação do jornal cuja característica fundamental é a 

de ser um jornal político, porta-voz do grupo reunido em torno dele, tendo pouco a 

ver com a imprensa de massa. Servia, assim, exclusivamente para satisfazer o 

interesse desse grupo, não se intimidando sequer com a falta de leitores para a 

imprensa comercial característica da região naquele período. 

Quanto ao formato, o jornal A Luta possuía a dimensão apropriada às 

bobinas da impressora que utilizava. Seu formato é conhecido como “tabloide” que, 

segundo Dines (1977, p. 98) corresponde aproximadamente ao formato “standard” 

dobrado ao meio. O “tabloide”, devido ao seu pequeno formato, torna o jornal 

seletivo e sintético, apropriado para jornais semanais ou “periódicos”, ou, como no 

caso do A Luta, um jornal com características marcadamente de opinião política. 

O número de colunas apropriado ao formato “tabloide” varia entre quatro 

ou cinco colunas. No caso do jornal A Luta, a definição recaiu na escolha de se 

editar o jornal em quatro colunas, estendendo levemente as colunas do jornal, o que 

evitava que a vista se cansasse com o incessante trocar de linhas. 

O corpo tipográfico, ou seja, o tamanho  dos tipos empregados na 

composição dos textos era variável, dependendo do número de artigos publicados e 

mais oportunamente com a intenção de destacar este ou aquele artigo. 

Normalmente o corpo utilizado para os textos era o 6; oportunamente, para destacar 

textos considerados de maior importância, faz ia-se uso do corpo 9 ou 12, conforme 

o caso. As ''notinhas'' saíam sempre em corpos menores, o 4, por exemplo, em 

espaços que sobravam entre artigos de maior destaque ou em notas no rodapé de 

páginas. Variavam também o modelo dos tipos usados, as linhas e vinhetas e os 

tipos para manchete. Os títulos eram feitos em corpos maiores que podiam variar 

entre o 20 aos 112 (Melo, 1985, p. 206). 

Na sua impressão, o jornal apresentava uma massa de composição 

subdividida em texto e título, com pequeno espaço dedicado à ilustração, separado 

por linhas e vinhetas, para diminuir o espaço entre as colunas e os artigos. Com o 

passar do tempo e com a aquisição de outra máquina impressora, foi possível 

melhorar a impressão do jornal, e os antigos ornamentos foram substituídos por 

novos elementos, o que possibilitou uma melhor apresentação do jornal. 
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A primeira impressora era um prelo Diamant que, conforme Melo (1985, p. 

266-267), seria de origem alemã. Era acionado com o pé pelo impressor, que 

colocava o papel no padrão com a mão direita e o retirava já impresso com a 

esquerda, enquanto uma de suas per nas acionava o pedal que movia a máquina. 

Esta imprimia uma página de cada vez, das quatro que deveriam ser impressas. 

Primeiro dobrava-se o papel ao meio, imprimindo-se separadamente a segunda e 

terceira páginas; uma vez impressas essas duas páginas, dobrava-se ao contrário o 

papel a fim de imprimir se a quarta e por último a primeira página. Depois de 

impresso, o jornal recebia mais uma dobra manual e estava pronto para ser 

distribuído aos leitores. 

Mais tarde, A .G. Pinto adquiriu uma máquina tipo Marinoni, preta, muito 

barulhenta e tocada a mão, conhecida como “aranha”, devido à sua aparência preta 

e às suas “pernas pretas dispostas em uma área de 15 metros quadrados mais ou 

menos”. Essa máquina imprimia duas páginas de cada vez e, segundo Melo (1985, 

p. 267), a Marinoni facilitou muito o trabalho do tipógrafo. Para operá-la plenamente, 

eram necessárias três pessoas: uma para acionar o enorme volante, outra para 

colocar o papel no padrão e outra para recolher as folhas impressas, for mando 

pilhas, e para verificar o resultado do trabalho que dever ia ser suspenso caso a 

impressão não estivesse saindo nítida, ou fosse necessário desembaraçar as folhas 

das pinças, dos cordéis ou carreteis. 

O trabalho para se conseguir impressão nítida se faz ia entre a 

“dedicação e a teimosia”. Conforme a análise aqui enfocada a impressão ia piorando 

à medida do envelhecimento dos rolos e quando arrefeciam o capricho e a 

dedicação do impressor. De vez em quando era necessário ajustar as várias peças 

da máquina para obter um resultado compensador, adiantar os cilindros, ajustar as 

roldanas, ajeitar as frisas, limpar a tinta acumulada nos rolos, mexer nas dobradeiras 

para que o jornal saísse nítido, de forma mais aceitável. Mesmo com esses 

cuidados, após certo tempo a máquina recomeçava a dar defeito, a embuchar sob 

as roldanas, de forma que a dedicação e o capricho deviam ser sempre 

companheiros dos tipógrafos no exercício de sua função. 

A redação, que no jornal A Luta não ficava separada da oficina, se fazia 

de maneira simples e desordenada, com a responsabilidade recaindo sobre a mola 

mestra do jornal: A.G. Pinto, que já possuía uma tradição de militância em Anápolis 

e divulgava em seus artigos as ideias anarquistas e comunistas por ele assumidas. 
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Sua redação passou a ser efetivamente o locus de um determinado tipo de 

pensamento, com uma tiragem entre quinhentos a mil e quinhentos exemplares e 

com um papel relevante na política Anapolina, atingindo também outras partes de 

Goiás sob influência econômica de Anápolis. 

Via estrada de ferro, o jornal circulava sendo, portanto, conhecido em 

outras localidades, principalmente por pessoas ou grupos que assumiam postura 

política de oposição e de esquerda. Pessoas que comungavam as mesmas idéias 

veiculadas pelo jornal passaram a frequentar sua redação e estabeleceu-se uma 

rede de correspondência entre simpatizantes de outras cidades e o grupo militante 

do A Luta (Dayrell, 1984,p. 115). 

Esse grupo, liderado por A. G. Pinto, Basileu Pires Leal e Juvenal Veiga, 

divulgou inicialmente a posição anarquista, conferindo ao jornal uma característica 

anticlerical e aberta a várias tendências como anarquistas, comunistas e 

oposicionistas em geral. Publicou notas gerais, que enfatizaram as notícias sobre o 

povo soviético, atualizadas com a troca de artigos entre jornais anarquistas como A 

Lanterna/ declarado órgão de propaganda “Contra o reacionarismo clerical” e A 

Plebe um “órgão do trabalhador independente e organizado” (Khoury, 1997, p. 120). 

Fizeram proselitismo político, debateram questões políticas, enveredando 

sempre por um prisma de esquerda e de caráter mais anarquista. Na medida em 

que se organizavam, arregimentavam mais membros, se confrontavam com a ' 

movimentação de direita se estabeleciam sua tendência, paulatinamente, como 

comunista. permanecendo A. G. Pinto, embora tenha se tornado membro do partido 

comunista, mantinha suas ideias anarquistas 

O jornal A Luta, durante os mais de 20 anos em que veiculou, fez 

oposição geral ao governo e representou uma postura reconhecida como de 

esquerda, dando cobertura ao movimento de oposição e publicando material ilegal 

do Partido Comunista. Jornalistas e simpatizantes de todo o Estado enviavam 

artigos para serem publicados em suas páginas, de forma que em sua linha de 

atuação política abordava a realidade goiana e nacional, buscando ainda 

estabelecer contato internacional. Não obstante essa opção circulavam números aos 

moldes dos jornais mais conservadores. 

Houve ocasiões em que o Estado ampliou a repressão e, segundo 

informações, ao término de mais uma edição de seu jornal, A. G. Pinto se preparava 

para receber ordem de prisão e ter seu jornal empastelado. Ou seja, sofrer a 
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inutilização de sua oficina gráfica e a mistura desordenada dos seus caracteres 

tipográficos, que muitas vezes eram apreendidos ou jogados fora. Nessas ocasiões, 

A. G. Pinto preparava a redação de seu jornal para o empastelamento, de modo a 

sofre menos prejuízo e trabalho posterior. Segundo depoimento de José Borges, 

munia-se de dinheiro, cigarros e bombons para presentear seus companheiros de 

cela e esperava o desfecho inevitável, ou seja, sua prisão temporária (Gazeta 

Cultural, 1988) . 

Existiam, em Anápolis, vários movimentos de esquerda e também com 

uma grande concentração de integralistas, que realizavam frequentemente reuniões 

com número significativo de participantes. Muitos simpatizantes com tendências 

para a esquerda também se dirigiam para Anápolis, onde, como já foi mencionado 

anteriormente, ocorreu a formalização do Partido Comunista Brasileiro. Nesse 

processo, o jornal A Luta manteve sua postura radical de esquerda e sua gráfica 

passou a ser efetivamente o locus d e pensamentos mais críticos e radicais, em que 

pessoas com as mesmas ideias se reuniam. 

Assim, estabeleceu-se uma rede de correspondência entre grupos 

esquerdistas de diversas cidades e o núcleo estabelecido na redação do jornal, 

constituindo-se uma ação de proselitismo, de debate de questões políticas, de 

divulgação de notícias de interesse dos militantes, de elucidação de questões de 

ordem política sempre pautada por um prisma de esquerda. Na sua ação militante o 

núcleo do jornal buscava ligar-se ao movimento operário já existente em Anápolis, 

configurando desde o início uma atuação política. 

Não foram apenas as publicações sob sua responsabilidade as 

veiculadas através da gráfica do jornal. Segundo Waldemar Gomes de Melo, durante 

o Estado Novo, sob-rigorosa censura à imprensa, Wilmar Guimarães, José Décio 

Filho e José Godói Garcia resolveram editar um jornal de franca oposição ao 

governo. Em Goiânia eles não encontraram uma editora que quisesse correr o risco 

de editar um jornal na clandestinidade. Procuraram em Anápolis A. G. Pinto, e este 

se dispôs a ajudá-los no empreendimento. 

Ao tomar conhecimento do conteúdo das matérias de radical combate ao 

governo, comentava com seus clientes recém-conquistados que seriam presos e 

sua engenhoca empastelada, ponderando ainda que apesar de tudo valia a pena 

correr o risco. Trabalhou de portas fechadas e no final de cinco dias o jornal estava 

pronto para circular. As manchetes destacadas em letras garrafais atacavam 



118 
 

violentamente o governo e causavam escândalo ao povo goianiense desacostumado 

com aquele tipo de jornalismo. Era o Goiás Livre, de vida efêmera, que deixou bem 

marcada a sua passagem pela imprensa goiana (Melo, 1985, 228 e 229). 

Pessoas que conviveram com o A Luta costumavam classificá-lo de 

acordo com suas próprias posições nos embates da época. Waldemar  Gomes de 

Melo costumava lembrar um depoimento de Agostinho de Pina, quando em Anápolis 

o debate era acalorado por ocasião das eleições para o novo prefeito em 1946. De 

um lado estava O Anápolis, que defendia a candidatura de Jonas Duarte, e de outro 

o Araguaia, que defendia a eleição de Carlos de Pina. Eram dois nomes que 

empolgavam o debate. 

Formavam-se círculos para classificar os artigos dos jornais e desvelar 

opiniões pessoais e partidárias. Numa dessas ocasiões o irmão do candidato dos 

Pina interveio na conversa para opinar dizendo que gostava mesmo era do A Luta, 

porque atacava os dois lados. Mello (1985, p. 226) complementa afirmando que: 

“Era assim mesmo o semanário do Pinto, o mais independente jornalista do sertão 

goiano, que colocava suas pretensões e suas ideias em um ponto imaginário ou 

idealístico e equidistante dos dois grupos ou facções locais”. 

Não se pode acompanhar a luta desses militantes pelas páginas de seu 

porta voz, o jornal A Luta. Suas publicações perderam-se no tempo, alguns números 

resgatados aqui e acolá dão mostras da postura de seus redatores diante dos 

embates políticos da época e traduzem os anseios daquele grupo ali reunido. 

Podem-se perceber as inúmeras vezes em que o jornal foi proibido de circular e até 

mesmo empastelado por seus opositores políticos. 

O pensamento de A. G. Pinto pode ser conhecido pela leitura de seu 

jornal, nas edições que sobreviveram ao tempo, mas também em alguns boletins 

que distribuiu a seus leitores. A coleção do jornal que circulou no ano de 1934 

acompanha a eleição de 14 de outubro daquele ano para a Câmara Federal e para a 

Assembleia Constituinte e, conforme Waldemar Gomes de Mello, naquele período o 

jornal esteve ligado à figura do político anapolino João Luiz de Oliveira, que por 

fidelidade a Domingos Vellasco, renunciou, na década de 1930,a mandato de 

prefeito de Anápolis. Naquele ano, o redator-chefe do jornal passa a ser João Luiz 

de Oliveira, com nome impresso ao lado do proprietário, na primeira página do 

jornal. O jornal deixa de circular nos meses de junho, julho e agosto, e como 
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explicação para esse fato temos apenas uma notinha de rodapé no número 148, de 

23 de setembro de 1934:  

 

Do nosso antigo colaborador Capm. Filogonio jacinto da Silva, 
fazendeiro em Corumbá, recebemos vibrante carta de parabéns pelo 
reaparecimento da A Luta. Gratos. (A Luta, n. 148 de 23/9/34, p. 4).  

 

 
Por fidelidade a Vellasco, João Luiz de Oliveira renunciou, em 1934, a mandato de prefeito em 

Anápolis. (CONTART, 1995) 

 

Através de depoimentos pode-se concluir que o jornal uma vez mais foi 

empastelado e seu editor preso devido a denúncias efetivadas nos números 

veiculados em abril e maio. 

O número 140 de 24 de abril daquele ano traz a seguinte manchete: “O 

REGIMEM DE TERROR ESTABALECIDO EM GOIÁS PELO INTERVENTOR 

TEIXEIRA FOCALIZA DO PELA IMPRENSA CARIOCA”, com dois artigos de jornais 

cariocas. O A Pátria/ de 14 de abril, intitulado “Goiás Tétrico”, criticando medidas de 

“compressão e violência” praticadas pelo interventor goiano para abafar a opinião 

pública contra demissões efetuadas em Ipameri, Anápolis e Catalão, polos de 

oposição ao seu governo e de forte liderança comunista no Estado. 
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Os comentários com que a imprensa desta capital vem registrando 
as medidas de compressão e violências postas em prática pelo 
interventor goiano para abafar a grande corrente de opinião que se 
arregimenta contra os desmandos do seu governo, de quando em 
vez, da maioria da bancada daquele Estado à Constituinte, uns 
comunicados coletivos que se vão tornando célebres pelo ridículo. A 
inda agora, em nota à imprensa, os deputados do Sr. Teixeira 
procuram desfazer a impressão dolorosa que o arbitrar ismo daquele 
mandão tem causado nesta capital. As demissões do Dr. José 
Magalhães, Inspetor Sanitário de Jataí, de Joaquim Rosa, promotor 
publico de Ipameri, de João Luiz, prefeito de Anápolis, da Diretora do 
Grupo Escolar de Catalão, a névoa que se formou em torno do 
processo sobre o assassinato do Engenheiro Menezes Júnior, a 
morte misteriosa do chauffeur Benedito Silva, preso na cadeia de 
Santa Rita do Paranaíba, como cúmplice daquele assassinato e 
ocorrida depois da coincidência alarmante de a vítima ter tomado um 
chá, a extorsão de um telegrama de solidariedade sofrida pelo 
fazendeiro e chefe político Zeca Lopes, esses e outros fatos e 
indiscutível gravidade, não representam, aos olhos da bancada 
governista de Goiás, que desse "governo" faz ''penache", não 
representam nada de considerável contra os métodos do seu chefe 
ostensivo. (Transcrito de A Pátria, de 14/4/34 pelo jornal A Luta) 

 

O segundo artigo é de O Paiz de 17 de abril, com o título “O Interventor 

Teixeira, em Goiás está deportando sumariamente seus adversários”, tratando do 

uso de armas do exército utilizadas para intimidar e compelir seus adversários a 

saírem do Estado. 

 

Não faz muito, a imprensa desta capital chamou a atenção do 
ministro da Guerra para o fato de se encontrar em mãos do governo 
de Goiás copioso armamento pertencente ao exército e que ali fora 
parar por ocasião do movimento de 32. A verdade é que esse 
armamento está dividido entre os amigos mais taludas do interventor, 
como por exemplo, o prefeito de Jataí, que já se celebrizara nas lutas 
do Rio das Garças. Com a cisão verificada na política do Estado, 
Manoel Balbino de Carvalho, que outro não é o celebre Prefeito, 
colocou-se ao lado do interventor e arranca à boca de fusis do 
exército que retém ilicitamente, declarações de solidariedade e 
comete toda sorte de tropelias. Deporta o Dr. Ernesto Vieira pela 
única razão de ser adversário da situação dominante! (Transcrito de 
O Paiz 17/4/34, pelo jornal A Luta) 

 

Esses dois artigos denunciavam os abusos cometidos pelo governo do 

Estado de Goiás para cercear as oposições mais expressivas da região. Após esses 

fatos terem sido veiculados pelo A Luta, o jornal deixou de circular por duas 

semanas e reapareceu no dia 12 de maio, com o número 142, somente com 

anúncios e a seguinte explicação em seu cabeçalho: 
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O HONRADO e mui liberal interventor Dr. Pedro Ludovico Teixeira 
merecidamente idolatrado pelo reconhecido povo goiano, como 
nitidamente ressai do coaxar harmonioso da saparia, teve a bondade 
de como médico humanitário que é, nos aconselhar, por intermédio 
da polícia, que repousemos, intelectualmente, por alguns dias, pelo 
que resolvemos tirar esta edição repleta de anúncios variados, em 
homenagem ao grande estadista que, tão abnegadamente vem 
dirigindo os destinos da terra de Anhanguera. (A Luta, n. 142 de 
12/05/34) 

 

De fato, esse número é editado com quatro páginas recheadas de 

anúncios, sem nenhuma nota ou outra explicação qualquer. Na semana seguinte o 

jornal volta a circular com o número 143, de 19 de maio, e na última página, numa 

notinha explicativa de rodapé, ressalta: 

 

A manchete do nosso número passado não foi feita a revisão, saindo 
grafada a palavra honrada adjetivando o interventor Teixeira. 
Apressamos em retificar essa manchete tirando o grifo do adjetivo - 
honrado. Aliás, nessa manchete fizemos uma pilhéria inofensiva, não 
constitui motivo para irritação. (A Luta, n. 143 de 19/5/34) 

 

 

Primeiro Grupo Escolar de Anápolis, de onde, depois das aulas, saíamos para brincar de fazer jornal, 

com os tipos catados nas varreduras na porta da “Luta”. (MELO; 1985, p. 25 l) 

 

Desse dia em diante, o jornal deixou de circular por mais de três meses, e 

o motivo fica no plano das conjecturas, uma vez que não se encontrou registro oficial 

sobre o assunto. Pelos depoimentos, apesar de não se referirem exclusivamente ao 

assunto, ficam patentes o empastelamento do jornal e a prisão de seu redator. 

Apesar de ser permutada com jornais com a mesma ideologia em vários 

países, a pouca penetração do jornal pelo interior goiano levou-o a ser conhecido 

por poucos na região, e atingiu tão-somente aquelas cidades mais próximas de 

Anápolis ou alcançadas pelos trilhos da estrada de ferro. No transcorrer dos anos 
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30, suas ideias ganham reforços com elementos vindos de outras localidades, como 

Basileu Pires Leal e Juvenal Veiga. 

O grupo utilizará o espaço conquistado pelo jornal, com a divulgação das 

ideias de esquerda, a realização de campanhas contra a Igreja, contra o 

integralismo, a discussão com outros j ornais e a permuta de artigos com jornais 

esquerdistas de outras localidades. Conquistava paulatinamente simpatizantes e 

recebia novos elementos que vieram reforçar o grupo militante em torno do jornal. 

Já em 1934, o grupo do jornal parece ter-se posicionado em primeiro 

lugar como um grupo de oposição ao governo constituído. Após 193 5, conforme os 

depoimentos, o grupo passa a divulgar as ideias comunistas e, a partir de 1936, é 

considerado como um órgão oficioso do PCB em Goiás. 

O período entre 1931 a 1945 foi na verdade o grande momento do jornal 

A Luta, insuficiente em técnica, semi-artesanal na forma de impressão, com 

distribuição restrita, encontrou na realidade política a fonte para exercer influência. 

Segundo a historiadora Eliane Garcindo Dayrell (1984, p.233). “não se pode 

minimizar a sua função fundamental na arregimentação de elementos cuja postura 

crítica de oposição a todo um quadro conservador no Estado, proporcionando a 

consolidação de um forte núcleo do PCB em Anápolis." 

A partir de 1945, o jornal O Estado de Goiás passa a exercer uma 

influência mais direta na região, suplantando o A Luta em seu espaço político, que 

começa a ser preterido como veículo de divulgação de dados e notícias relativos a 

esquerda e do PCB. Sobrevive por mais alguns anos, mas na medida em que sua 

importância vai declinando no meio político que fora seu grande estímulo, deixa de 

circular em 1952. Basileu Pires Leal lembrava com sentimentalismo que regime 

endurecia, mas:  

 

O Davi da imprensa anapolina, com maior denodo, enfrentou o 
gigante. A história de Anápolis está indelevelmente ligada à vida da 
aguerrida A Luta, tantos e tantos foram os lances de heroísmo e de 
serviços prestados à cidade e ao seu povo pelo jornal e seu 
invencível fundador. Sua gloriosa trajetória é sem sombra de dúvida 
uma das páginas mais bonitas da imprensa anapolina. Viveu e lutou 
sozinha. Morreu de pé. (Dayrell,1985, p. 227) 

 

Palavras que visam demarcar a importância do jornal na história anapolina 

enfatizam sua posição radical e incompreendida pela população diante dos embates 

políticos travados na época em que o jornal circulava, deixando claro que a luta foi 
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travada até os últimos números editados. Em suas edições, ao longo desses anos, A 

Luta buscou manter sua linha de oposição crítica e ao mesmo tempo de divulgação 

das ideias com as quais comungava, trabalhando em função da consolidação do 

PCB em Goiás. A primeira página do n. 473 traz uma reportagem do diretor do 

jornal, A. G. Pinto, fazendo uma saudação à anistia, e na segunda página adverte:  

 

Não nos embriaguemos com a vitória popular da anistia. Nossas 
precárias liberdades não estão consolidadas nem garantidas por leis. 
Para assegurá-las, mobilizemos as massas populares para uma nova 
campanha: a dissolução do T.S.N., a extinção do D.1.P., numa 
palavra, a destruição da máquina opressora da ditadura estado 
novista. (A Luta, n. 473 de 21/4/45) 

 

José Asmar ressalta o período histórico quando o jornal foi fundado, como 

de grande efervescência política: ''Da queda da 1 República, o triunfo da li na qual 

Getúlio Vargas se fixa no poder, simbolizando o chimarrão substituto do café-com 

leite, ou seja, a alternância da presidência entre paulistas e mineiros. Nesse sentido, 

Asmar ressalta que: 

 

O contexto político consistiu, parceladamente, no motivo editorial (do 
jornal A Luta). Quando da fase culminada com a chamada Intentona 
Comunista (novembro/1935) A. G. Pinto sofreu prisões. Aliás, 
inclinava-se, com clareza, aos movimentos de protesto social. 

 

Quanto às características do jornal, confundia com seu idealizador.  

 

A Luta nunca pertenceu ao critério empresarial. Era panfletário, 
veículo de ideias tidas como esquerdizantes. Comunista? 
Anarquista? Difícil qualificá-la. Superficialmente, sim, a enquadram 
menos no arcabouço soviético do que no culto à personalidade de 
Luiz Carlos Prestes.  

 

O jornalista que viveu de perto a realidade do jornal pontua: 

 

Redação, custos, contabilidade etc. funcionavam atabalhoadamente. 
Se se pode destacar uma fonte financeira, provinha da atividade 
básica de A .G. Pinto: livraria e dinâmica editoração de receitas 
místicas, de talismãs. Remessas e recebimentos eram diários. 

 

A matéria de A Luta, segundo Asmar, era basicamente local, apesar de 

abranger aspectos de outros Estados, mas “escrita, sem maiores informações. Mais 

pelos pontos de vista da redação”. Incluía releases ou transcrições. Segundo Asmar: 
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Sem planejamento, no impulso dos humores ou dos 
questionamentos, A Luta pretendia dirigirem-se a leitores próximos, 
contestatória das chamadas classes dominantes, numa frequência 
nem tanto semanal. Circulava quando havia receptividade ou 
provocação aos brios do editor - proprietário. 

 

De toda forma, esse depoimento também desvela a difícil realidade de 

um, jornal com essa característica no interior de Goiás e que resistiu, bravamente, 

até a definitiva mudança da conjuntura histórica, que encerrou definitivamente essa 

página da história no início da década de 1950. 

 

 

Dos FRAGMENTOS DA NOTÍCIA À RECONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA 

 
 

A empresa jornalística, marcada por um tipo de relação com a verdade e 

com a informação, está relacionada com o seu próprio processo histórico de 

constituição, ou seja, o discurso jornalístico é permeado por uma ideologia da 

própria imprensa agindo na produção e na seleção das notícias. Nesse sentido, a 

ideologia atua como ''filtro'' na significação das notícias e, como consequência, no 

modo como essa notícia retrata o mundo. 

Os jornais constroem um modelo de compreensão da realidade, 

instituindo uma ordem e fazendo circular os sentidos que interessam às instâncias 

que o dominam ou que com ele se relacionam. Ao alegar seu compromisso com a 

“verdade”, a imprensa, em geral, está ocultando a sua contribuição na construção 

das evidências. Encontramos aí seu caráter ideológico. 

Conforme Foucault (1984, p. 12), “a verdade está circularmente ligada a 

sistemas de poder, que produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e 

que a reproduzem (...)“. Nesse sentido, a verdade nada mais é do que uma certa 

interpretação que se impõe como literal. Sob esse ponto de vista, no discurso 

jornalístico noticiar é determinar um sentido, variável conforme a ideologia imanente 

de cada jornal. 

Essas considerações visam analisar o discurso do jornal A Luta, pois, 

considerando o jornal como fragmento da história e da memória de um país, em um 

dado momento, torna-se importante, para a proposta deste trabalho a percepção de 

como o jornal A Luta constrói a história local e nacional. As páginas do jornal 

desvelam uma prática política também permeada por interesses, propostas, valores, 
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cuja análise possibilita restaurar dimensões essenciais do seu perfil militante e 

aspectos marcantes de tendência política oposicionista. 

Para a reconstrução da memória sobre o jornal A Luta faz-se necessário 

pontuar algumas questões importantes referentes à limitação imposta à análise da 

fonte documental. Conforme referido anteriormente, não existem mais números 

suficientes desse periódico, o que impossibilita proceder-se a análise mais detalhada 

de sua experiência. Os números resgatados após uma exaustiva pesquisa em vários 

arquivos não abrangem uma sequência longa de tempo. São números avulsos com 

grande diferença de período. Os assuntos veiculados nesses números são 

específicos sobre acontecimentos locais e foram guardados por pessoas que tinham 

interesse especial nesses assuntos em pauta. 

Embora não sendo possível resgatar a experiência desse per iódico e, 

consequentemente comprovar os depoimentos trabalhados em relação ao papel do 

jornal, A Luta, permite, no entanto, visualizar alguns aspectos e características 

desse periódico. 

O jornal A Luta, surgiu e se posicionou num momento em que se 

originava um movimento político que resultou na constituição de grupos políticos 

divergentes em Goiás. Em torno desse jornal encontrava-se um pequeno grupo que 

construiu uma dimensão própria de ação política, recebendo influências variadas de 

estratégias a serem seguidas. A análise desse caso delimitado permite compreender 

um pouco mais da trajetória radical de oposição em Goiás no período em questão.  

Torna-se difícil precisar o alcance das ideias anarquistas no Brasil. No 

caso de Goiás, a referência à presença dessa ideia se faz através dos depoimentos 

de Basileu Pires Leal e de José Borges, que ressaltam a existência de princípios 

anarquistas no pensamento de A. G. Pinto. 

Leal colocou essa influência inferida de leituras e correspondência com 

jornais anarquistas. Nesse sentido, não se pode estabelecer no grupo um modelo de 

referência com o anarquismo, devido à não comprovação de uma orientação 

formalizada e, mais precisamente, pela ausência da questão referente a 

organizações operárias urbanas no contexto goiano do período. 

Seria ingênuo supor que o grupo do jornal A Luta tenha se tornado 

anarquista apenas através da leitura de jornais o que se afirma no âmbito desse 

trabalho é que o grupo se “autoproclamava” anarquista e que “recebia influência” 
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desses jornais. Não se pode comprovar uma militância aos moldes dos grupos 

anarquistas atuantes em regiões onde existia uma emergência proletária. 

No entanto, mesmo como influência, as ideias libertárias alcançaram 

Goiás com um relativo atraso. O auge do comunismo anarquista no Brasil deu-se 

nas duas primeiras décadas do século XX. Em Goiás, esse ideário apresentou-se no 

início dos anos 1930, quando se acentuava o declínio do anarquismo no seu 

confronto com as ideias marxista-leninistas divulgadas pelo Partido Comunista. 

Nesse contexto, fica estabelecida uma presença efêmera da influência anarquista no 

grupo reunido em torno do jornal A Luta, que justifica a ausência do tema nos 

depoimentos dos militantes que se ligaram ao grupo a partir de 1936. 

Dessa forma, pode-se supor que embora o grupo reunido em torno do 

jornal A Luta/ se posicionasse como anarco-sindicalista recebia também influências 

de outras tendências libertárias e socialistas, pelo que se inferia das leituras dos 

jornais com os quais se correspondiam que, segundo depoimento de Basileu Pires 

Leal, estavam ancoradas principalmente no A Plebe, de orientação anarco-

sindicalista, e A Lanterna/ um periódico de propaganda anticlerical. Esses dois 

jornais, no período dessa análise, expressam os labirintos do movimento anarquista, 

em que a luta sindical, anticlerical e cultural se completam e se confundem. 

Referindo-nos ao jornal A Luta, nesse período, apesar da pouca 

documentação resgatada, observa-se uma quase absoluta despreocupação com a 

coerência doutrinária, favorecendo certa heterogeneidade. Ainda que se 

proclamasse anarco-sindicalista, apresentava-se aberto a todas as tendências, não 

apenas libertárias, mas também de outras linhas oposicionista de esquerda e 

divulgava matérias laudatórias sobre iniciativas governamentais que visassem o 

“progresso” de Anápolis e de Goiás. 

Não foram encontrados números do periódico editados entre 1931 e 

1933, período importante para caracterizá-lo como um informativo anarquista, 

conforme relatam os depoimentos. O número editado em 24 de fevereiro de 1934 

permite analisar, através de alguns artigos, essa influência anarquista ainda 

presente nos temas apresentados num momento em que o grupo estava em 

transição entre anarquismo e comunismo. 

Logo em sua primeira página, em uma nota no rodapé daquela edição, 

com tipos em negrito, o periódico adverte: que “Não faremos parte das camarilhas 

fasciosas”, como emblema da adesão do grupo ao movimento internacional de 
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arregimentação contra os regimes totalitários. Nesse sentido se evidencia o fato 

apontado por Basileu Pires Leal, sobre o grupo ter, em 1933, aderido ao Manifesto 

Anarquista-Comunista contra o autoritarismo em suas diversas instâncias: estatal, 

clerical e da moralidade e cultura burguesa. 

O artigo, intitulado “Precisa-se de um crítico de arte” revela uma 

preocupação com o anarquismo, quando esses atribuíam à educação e à cultura 

uma função importante como instrumento de conscientização e emancipação dos 

trabalhadores e oprimidos. Os anarquistas, mais do que qualquer outra corrente 

política, insistiram que somente uma transformação moral e cultural dos homens 

poder ia levar a uma transformação da sociedade. Daí serem veiculadas em seus 

periódicos críticas de arte e literárias, informações sobre eventos culturais e temas 

correlatos. Esse artigo ilustra essa preocupação, presente também no grupo do 

jornal A Luta 

 

O aparecimento do nosso 1° Salão Paulista de Bellas Artes poz em 
cheque a capacidade e mesmo a sinceridade dos nossos ilustres 
críticos de arte, que viviam às moscas por falta de assumpto. Veio o 
assunto. Um vasto thêma que daria margem para um grosso volume 
de estudos, comentários e até... de crítica, se eles assim o 
quisessem. 
Entretanto, os nossos “Kants” guanabarinos nos desencantaram. 
Divididos em grupos, cada um dos quais esposando uma corrente ou 
um “ismo” diverso, elles surgiram apressadamente, cantaram um 
poema aos seus deuses prediletos e... desapareceram na curva. 
Ora, esse facto desabona a até ontem brilhante classe dos analystas 
e pesquisadores da esthética, porque nos dá a impressão de que os 
anima um forte contingente de parcialidade em suas convicções, de 
passo que os deslustra quanto a sua verdadeira capacidade de vêr e 
de sentir. Só tiveram palavras de fel e de descrença para com os 
velhos e novos valores da arte, e dythirambo retumbantes para com 
os “revolucionários” da perspectiva, vendo apenas e com os olhos 
semicerrados a expressão da mediocridade no grande certame da 
metrópole. A massa daqueles quadros e esculpturas primava pela 
beleza, pela técnica e pelo talento de seus autores, que só um zoito 
destemperado e de cultura muito frágil ousaria deprimir e 
desvalorizar. 
Defendeu-se ardentemente uma “escola proletária” que ainda é 
inoportuna e fidalgamente estranha dentro do meio ambiente 
brasileiro. Essa “escola” é uma importação direta da Rússia, 
constando de cartazes de fundo político-social que o nosso público 
não compreende e não pode comprehender, pela ausência de 
causas que os justifiquem. O operário, hoje, é a victima de um sem 
número de "salvadores" e de "protetores", cada qual a disputálo com 
fúria maior, a ponto de não acreditar mais em salvação.... A “arte 
proletária” v irá. Mas a seu tempo. (A Luta, n. 131, de 24/2/ 34, p. 2 e 
4) 
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O artigo apresenta-se importante, também, pela crítica à defesa por parte dos 

críticos de arte feita à “escola proletária”. Nesse sentido, cristaliza-se o 

antisovietismo presente no movimento anarquista, porquanto esses não aceitavam 

ideologicamente o autoritarismo e a burocratização estatal efetuada na Rússia. 

Nesse contexto, o termo; “salvadores” podem estar se referindo aos 

comunistas, com os quais os anarquistas estavam em divergência no 

desenvolvimento da organização operária, registrando-se um cisma no movimento 

operário desde 1923, acentuando-se em 1925 na luta pelo controle dos sindicatos. 

Essas diferenças, que parecem absorver parte das atenções dos grupos anarquistas 

no decorrer dos anos 1920 e 1930, contribuíram para seu enfraquecimento no 

embate de forças. O termo; “protetores”, por sua vez, podem estar ligados ao 

governo e às leis trabalhistas, que, segundo advertência dos anarquistas, boa parte 

dessas leis foi encaminhada por interesse do próprio patronato. 

Em um período no qual o movimento de esquerda era bastante vigiado, num 

clima de suspeita e repressões, vários grupos e seus respectivos jornais foram alvos 

de muitas arbitrariedades policiais, devido à propaganda favorável às insurreições 

populares na Espanha, ao movimento de denúncia contra as práticas autoritárias da 

Igreja e suas articulações com o governo, às denúncias de arbitrariedade do 

governo autoritário e à oposição ao integralismo que favorecia o autoritarismo 

governamental. 

O artigo com o título “Um Herói Obscuro” expressava a opinião do grupo 

sobre o comportamento ideal de um militante, prestando uma homenagem aos 

heróis anônimos aos quais são dirigidas as repressões da autoridade policial mesmo 

que não seja no Brasil. 

 

Jayme Rebello é um simples marinheiro de Setubal, em Portugal. Há 
pouco, envolveu-se ele nas tentativas revolucionárias reprimidas por 
Carmona. Envolveu-se e foi preso. 
Na prisão, todos os esforços da polícia ditatorial portuguesa 
convergiram no sentido de conseguir que os detido fornecessem 
indicações sobre revolucionários não apanhados pela polícia. Muitos, 
por certo, cederam, após maior ou menor resistência, ter minando 
por delatar seus companheiros. Jayme Rebello, porem, resolveu não 
ceder de maneira alguma. Não sabemos como são feitos os 
interrogatórios de tal natureza, em Portugal. Sempre é bom 
desconfiar da polícia, entretanto, quando obedece a um ditador. O 
caso é que havia resolvido não falar e os policiais, segundo referem 
os telegramas, e linguagem "eufemica", apertaram os ' 
“interrogatórios". Temendo que o corpo fosse menos firme do que a 
vontade, Rebello, para evitar que um momento de desfalecimento o 
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levasse a denunciar seus companheiros, sacou de uma navalha, que 
trazia escondida, e tentou cortar a própria língua. 
É um caso inédito, por certo, Heroísmo puro, levado ao mais alto 
grau. Jayme Rebello, com esse rasgo de heroísmo desesperado e 
rústico, ganha lugar de destaque entre as figuras de relevo de toda, a 
longa luta contra a ditadura de Carmona. E um exemplo frisante da 
força de vontade, da ferrenha força de vontade que tão bem 
caracteriza o povo português. (A Luta, n.131, de 24/2/34, p. 3) 

 

Uma vez que se apresentava o perigo de mudanças na lei referente à 

cobrança de impostos, os militantes usavam argumentos que misturavam, dentro de 

uma estrutura de pensamento fundamentalmente anarquista, temas positivistas, 

apresentando uma contraposição entre o mundo europeu de progresso industrial e o 

brasileiro, “herdeiro do feudalismo”. O artigo “Latifúndios e Rendas”, de construção 

ideológica positivista, coloca em evidência o fato de os constituintes não atentarem 

para as características reais da sociedade brasileira ao propor tais mudanças. 

À par da ideia de um Brasil feudal, contrapõe-se ainda um Brasil 

potencialmente fértil e com futuro radiante. Na base há a convicção de que o Brasil 

seja, de qualquer forma, um ambiente virgem e que, portanto, o povo não deveria 

abater-se, mas continuar no caminho empreendido na difusão das ideias 

revolucionárias: 

 

Um vespertino paulista anuncia a organização de numeroso grupo de 
constituintes em torno de um programa cujos tópicos principais 
pública. 
No meio da confusão e contradição de princípios e theorias há 
pontos aceitáveis e, outros verdadeiramente calamitosos, se forem 
transformados em lei. 
No Brasil, como gostamos de arremedar outros povos já temos, 
inúmeras vezes, decretado leis que ser iam mais benéficas nos 
Estados Unidos, Inglaterra ou Japão, mas que, aqui, só podem ser 
perniciosas. O Brasil é vastíssimo e pouco povoado, mal servido de 
meios de transporte e comunicação e, por isso não se pode cuidar do 
imposto territorial como se faz em paiz de território exíguo e 
população densa. 
Outro ponto digno de menção: o imposto sobre renda. Isso precisa 
ser muito bem estudado porque o Brasil é paupérrimo embora rico 
em possibilidades. Sendo assim necessitante de (?) estrangeiros 
para explorar tamanhas riquezas IN POTENTIA. 
O imposto sobre renda e territorial figura no programa dos citados, 
constituintes. E assunto capital e não pode ser resolvido por 
imitação, mas tendo em vista as condições especialíssimas do Brasil 
e as necessidades presentes e futuras. (A Luta, n. 13 1, de 24/2/34, 
p. 4) 
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Muito ilustrativo é o artigo sem título sobre o carnaval. O jornal A Luta, 

atribuindo importância especial à cultura, promove e divulga festividades e festivais, 

voltados para a cultura e para a arte. É interessante observar que o anarquismo 

tinha um caráter de conversão quase religiosa; não era apenas um conjunto de 

ideias políticas, era uma forma de vida. Nesse sentido, as festividades promovidas 

pelos anarquistas tinham um objetivo educativo ou de reunião familiar para lazer em 

grupos de afinidade. A moralidade e a vida familiar eram preservadas pelo grupo. 

Daí o destaque para o artigo, como presença do pensamento anarquista no jornal A 

Luta, principalmente quando se alia ao tema de crítica ao sistema estabelecido e aos 

costumes burgueses, sobretudo quando promovia festividades com dinheiro público 

para poucos privilegiados, contemplando, prioritariamente, aqueles encastelados no 

poder.  

 

Muito se fala por aí sobre o carnaval. Verdadeiras orgias, nas quais 
os maior es justamente aqueles que deveriam se ocupar em 
consertar a enferrujada maquina governamental da nação, saem 
para a rua, fantasiados de Zé Pereira. 
Na Capital Federal e em outras partes as Prefeituras abrem verbas 
especiais para ocorrer às despesas. Enquanto isso, nos hospitais, 
nas pocilgas  onde vegetam os pobres operários, com suas 
criancinhas, morre no desespero da fome e da tuberculose. O 
operário neste país das pedras verdes não tem lar, não tem pão, e o 
que é pior não tem TRABALHO! E porque irá o governo incomodar 
com esses mulambos humanos si ele tem o seu prestígio 
assegurado por milhares de eleitores sindicalizados e ex-oficio! Eis aí 
o motivo pelo qual esta folha é contra toda essa corja de 
mascarados. 
Nenhuma admiração causa o aparecimento na rua, de um 
mascarado seja de um chefe político, ou da mais honesta das 
moçoilas, vestidos de adão; isso em qualquer dia do ano. 
O rei Momo já perdeu, há muito o seu prestígio neste mundo, assim 
como o povo descrente não acredita mais nos governos! 
(A Luta n. 13 1, de 24/2/34, p. 6). 

 

Evidenciando o empenho em favor de uma educação mais abrangente e 

contrapondo-se a uma falsa moralidade é que os jornais de afinidade anarquista 

veiculavam temas polêmicos para a época, como esse, sob o título “Consequências 

da falta de educação sexual”. Esse tema, no contexto da época, constituía-se em 

tabu. No entanto, o texto veiculado não se distanciava do posicionamento comum da 

sociedade de então, criticando o excesso de sensualismo em detrimento de uma 

educação social em todos os níveis. 
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Para se mostrar as consequências da falta de Educação Sexual, não 
se faz mister, em rigor, se não descrever em traços gerais, a conduta 
sexual da mór parte dos homens nossos contemporâneos. Um dos 
principais característicos do homem dos nossos dias é ver tudo 
através de um vêo de carne; assim é, em cada ato, em cada gesto 
de mulher, que encontra em seu caminho, descobre algo de 
provocador, algo de convidativo ao ato sexual, pelo que s i precipitam 
sem maior reflexão, às mais extravagantes aventuras, que no má 
sentido, chamam de amorosas". 
Sua conversação, gira de preferencia em torno de temas libidinosos; 
sua leitura favorita é constituída por novelas sensuais ou inspirada no 
eterno motivo do adultério; enfim, todos os atos de sua vida deixam 
transparecer o culto imponderado ao sensualismo. 
Em nossos dias, homens e mulheres, jovens e velhos, recebem do 
mundo exterior, estímulos que elevam em alto grau sua 
sensualidade, levando-os a cumprir de forma desordenada, as leis do 
sexo, quando não a transgredi-las. 
Seus hábitos de vida, mantem seus organismos num estado de 
erotização permanente, creando tipos que sem receio de errar, 
podemos classificar sob a rubrica de patológicos. 
A ginastica genésico-mental a que a maioria dos indivíduos é levada, 
pela vida luxuriosa de nossos dias mantem o seu espírito saturado 
de sensualismo, isso indistintamente, tanto em relação a homens 
como a mulheres. O que cumpre é que se substitua o predicado 
sensual pelo sexual e mais ainda, que se opere a educação sexual 
para que o predicado sexual possa ser bem compreendido e não 
corra o risco de se ver a todo o momento, cedendo o seu lugar ao 
predicado sensual. (A Luta, n. 13, de 24/ 2/34, p. 6). 

 

Os demais recortes aqui arrolados contemplam uma seleção de 

fragmentos e títulos extraídos do jornal A Luta, que visam caracterizar o jornal e 

conhecer o discurso veiculado ao longo do período de atuação do grupo que o 

constituía. Foram notícias que circunscreviam crítica à política e economia regional e 

nacional, dando significância apropriada em termos político-ideológicos aos 

acontecimentos do período. 

Num artigo assinado por Nascimento J. de Moura Brasil, com o título “A 

vida no norte de Goiás”, a crítica está bem caracterizada, pois pode-se depreender 

uma correlação entre sertanejo e atraso, por um lado, e civilização e progresso, e 

patrões e capitalistas, por outro, mesmo que no quadro do então norte-goiano 

patrões e capitalistas estivessem inseridos numa realidade cultural semelhante à 

das classes populares, equiparando-se aos seus pares de outras regiões no quesito 

exploração da força de trabalho. 

 

No extremo norte de Goiás, com excepção de algumas localidades 
como Arraias, São José do Tocantins, Palma e outras, a vida do 
sertanejo goiano é das mais duras, a mais atrasada e desgraçada... 
No vasto sertão do norte goiano não há nada do que necessita o 
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homem para seu desenvolvimento seu progresso neste mundo; não 
há escolas suficientes para ministrar uma adequada instrução não a 
todos, mas pelo menos a maior número de crianças. 
Não há trabalho, não há dinheiro, não há meios de transporte, não há 
progresso, não há civilização porquanto onde não existe instrução e 
trabalho não pode transparecer o progresso ou a civilização. 
Do exíguo número das escolas não sobressai nenhuma; todas são 
iguais, não prestam, sendo os professores tão notáveis que ignoram. 
as quatro operações e são incapazes de redigir uma simples carta 
sem incorrer em gravíssimos erros... 
O único trabalho a que se dedicam é à cultura da terra e à criação do 
gado, feita de acordo com o método dos nossos tetravós, pois todo e 
qualquer maquinismo moderno é inteiramente desconhecido neste 
sertão. Os próprios patrões ou capitalistas, quase todos analfabetos, 
não os conhece sequer pelo nome. Assim é a vida no nosso sertão. 
Os que não tiveram a dita de herdar algum gado de seus finados pais 
ou parentes, os que são paupérrimos, ignorantes e atrasados vivem 
quase nus, comendo abóbora assada e farinha seca...  
Os patrões ou capitalistas deste sertão, que são verdadeiro urubus, 
escravizam os pobres ignorantes vivem a custa dos mesmos. (A 
Luta, n. 138, de 14/4/34, p. 2) 

 

Esse artigo apresenta a característica do jornal de denunciar o descaso 

das autoridades com a infraestrutura que possibilitasse alguma alternativa de 

progresso em diferentes regiões do Estado. A crítica era extensiva aos proprietários, 

destituídos de qualquer perspectiva social; preocupados tão-somente em amealhar 

mais e mais lucros em detrimento dos trabalhadores que sobreviviam com os parcos 

proventos a eles destinados e de suas roças e pequenas criações. Acreditavam na 

possibilidade de identidade entre todos os homens unidos em torno do desejo de 

construir uma sociedade mais justa, mais natural e mais racional. Deriva dessa 

postura o fato de o jornal veicular temas como esse, quando em Goiás a presença 

do operário urbano é insipiente em algumas regiões e inexistente em outras. 

Buscando endereçar seu empenho político, aqueles que sofriam 

diretamente as consequências das injustiças sociais valorizam o trabalhador rural, 

articulando seu discurso em torno da defesa do camponês, na tentativa de criar uma 

identidade entre os trabalhadores, preocupando-se em não diferenciá-los do resto 

dos despossuídos, mas sim dos patrões e capitalistas, ''verdadeiros urubus' que 

escravizam os pobres. 

Esse artigo revela, ainda, que a linha editorial do jornal transitava com 

facilidade entre as propostas de ação defendidas pela esquerda. A atenção dos 

anarquistas pelos trabalhadores desqualificados é antiga, apostando em todos os 

trabalhadores, todos os explorados, considerando-os, todos, potencialmente 
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revolucionários, enquanto os comunistas geralmente não voltavam sua ação aos 

trabalhadores sem qualificação e camponeses.  

O periódico A Luta, conforme depoimento foi norteado, por um longo 

período de sua existência, pela afinidade com o movimento comunista, sendo, por 

algum tempo, entre 1936 e 1945, considerados como órgão oficioso do PCB em 

Goiás. 

Não foi possível recuperar exemplares dessa fase para análise. Apenas 

um pequeno recorte, citado no trabalho da historiadora Eliane Garcindo, transcrito 

do n.0 473, de 2 1/4/45, na sua primeira página, de um artigo do diretor do jornal, A. 

G. Pinto, saudando a anistia: 

 

Luiz Carlos Prestes oh Grande Brasileiro! Oh grande Mart ir da 
História Pátria! Oh Novo Cristo! Cavaleiro da Esperança! Aqui da 
humilde tenda da A Luta encravada neste enorme Brasil Central, que 
há anos já palmilhastes passo a passo, vos envio um abraço de 
felicitações por ver liberto. 
Aqui estou como sempre o fiz dirigindo uma prece ao infinito Espírito 
do Bem, a fim de que o cerque de felicidades e venturas, Pinto. 
(DayrelI; 1984, p. 119) 

 

Um exemplar do ano de 1947, período no qual o jornal A Luta havia sido 

suplantado em seu papel divulgador do pensamento comunista na região pelo jornal 

O Estado de Goiás, é possível, ainda, rastrear um pouco de sua posição e 

reconhecer resquícios de um embate que até pouco tempo se realizava através de 

suas páginas. Típico do radicalismo presente nos artigos políticos editados pelo 

periódico, o redator ridicularizava um Senador da República, num artigo sob o título 

“O Senador „Coca-Cola‟ voltou e falo”, tratando da visita realizada pelo senador 

Alfredo Nasser durante a campanha para eleição a prefeito de Anápolis em 1947. 

Uma vez mais se tornava evidente o tom jocoso da nota em que a verve histriônica 

tinha como objetivo desqualificar as ações do desafeto político, característica que o 

periódico manteve até o fim. 

 

O homem da tocha da paz, Senador Alfredo Nasser, cujo mandato 
mais vantagens traz aos bares e cafés do que mesmo para o país, 
teve a coragem suficiente para voltar à Anápolis, cidade que ele 
jogou no fogo político, e aqui fazer mais um improviso. Desta vez o 
homem da tocha da paz, como é mui propriamente conhecido, 
ocupou o microfone da “Hora do Pato” da U.D.N. local e ali endeusou 
o “seu” candidato, além de fazer, como sempre, uma defesinha para 
si também. Disse o senador “Coca-Cola" que se sentia, agora, 
orgulhoso por não ter recuado ou transigido diante das conversações 
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em torno de um candidato único para Anápolis , quando aqui esteve 
em missão pacificadora, pois antevia pleno sucesso para a U.D.N. 
local. 

Com essas alegações do senador, mais uma vez se confirmam os 
seus propósitos tendenciosos quando aqui esteve em missão 
política, e, por outro lado, essa afirmativa vem dizer, claramente, que 
esteve boicotado pelos elementos da ala brava da U.D.N. local, 
quando veio pacificar Anápolis. Quanto ao sucesso político da 
U.D.N., o senador "Coca-Cola" não perde por esperar mais uns dias, 
quando então lhe daremos uma resposta mais convincente. (A Luta, 
n. 5 11, de 2/1 1/4 7, p. 1) 

 

Uma pequena nota ressaltava as prisões de comunistas na Argentina, 

confirmando a observação de José Asmar, de que não havia a preocupação com a 

clareza da informação, que parecia sei fornecer somente aos “iniciados”, isto é, 

àqueles com conhecimento da realidade nacional e internacional. Com o título 

“Prisão de Deputados Comunistas” apenas notificava: 

 

BUENOS AIRE S, 8 - A mais recente atitude de Peron contra os 
comunistas foi a "batida" em uma reunião, não autorizada, quando 
dois deputados comunistas chilenos foram presos. (A Luta, n.º 511, 
de 2/1 1/4 7, p. 2) 

 

No recorte seguinte, o tom anedótico dava certa casualidade ao tratar de 

prisões políticas efetuadas na Espanha. Sob o título “Um match impossível” u e a 

citação enunciativa “Uma razão muito forte box e política - Cada Macaco no seu 

Galho”, o redator estabeleceu o seguinte paralelo: 

 

De volta da sua viagem à Rússia, o lutador Jules Ladoumegue, 
estava certo de encontrar uma carta da Hespanha. 
Com efeito, havia entabolado negociações com o organizador 
catalão para umas utas em Barcelona, os dias se passavam porem, 
mas a carta não chegava, enchendo de impaciência o lutador 
Ladomengue. Escreveu, varias vezes, mas resposta mesmo ele não 
viu. Desesperado, já tinha resolvido abandonar a ideia de lutar nos 
Pyrineus quando um amigo, boxeur também, de volta de Marselha, 
poude esclarece-lo.  
- “Teu match? Impossível, meu velho. Teus adversários estão na 
prisão...”. De fato, os adversários de Ladomegue, haviam sido 
encarcerados por confundirem box e política. Meteram o pau no 
governo. (A Luta, n. 5 11, de 2/1 1/4 7, p. 3) 

 

A publicação do artigo de Costa Rego, intitulado 11A Coragem'', 

expressava a apatia do autor ao se deparar com práticas autoritárias com as quais 
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conviveu por longo tempo. Sua surpresa estava ancorada no fato de a polícia, 

participante do episódio, abrir inquérito sobre o acontecimento: 

 

Foram quatro jovens energúmenos (quatro apenas, contei-os) que 
empastelaram, o meu Joaquim, as oficinas da Tribuna Popular. 
Sucedeu-me estar próximo ao local, na ocasião, e por circunstância 
acudi ao espetáculo. 
Meus olhos viram claramente este quadro: uma cortina de aço 
corrida, sobre a qual aplicavam pancadas, cada um por sua vez, os 
quatro referidos indivíduos. Atrás da cortina de aço adivinhava-se a 
presença de alguém, a julgar pelo jorro fraco de um líquido manejado 
de dentro para fora, através das fendas que as pancadas com a 
barra de ferro já tinham aberto na porta. Esse jorro buscava extinguir 
um pequeno fogo ateado em chumaços empurrados por baixo da 
cortina de aço. Do edifício assim acometido vinha o som de uma 
sirene, transmitindo o sinal de alarma. 
Na rua, sobre a calçada fronteira, cem pessoas, no máximo, ou 
duzentas, admitamos, presenciavam tranquilas aquela cena, como 
se ocupassem a primeira fila de cadeiras no teatro. Não havia o 
tumulto habitual da multidão enfurecida. Não havia sequer multidão. 
Passava-se tudo entre vizinhos... 
Os atacantes operavam por sucessivos movimentos de avanço e 
recuo, recuando porem com maior vivacidade, o que lhes dava a 
divertida aparência de temer em o próprio avanço depois de 
realizado. E que, diziam-se, as vítimas do assalto, encurraladas no 
prédio, fulminariam com engenhos ou gazes quem se demorasse 
perto da cortina de aço, contra a qual era necessário, por esse 
motivo, dar golpes rápidos e ugir. O golpe era, de resto, muitas 
vezes, substituído pelo arremesso de pedras. 
Assim fiquei meu Joaquim, durante largo tempo, a contemplar aquela 
verdadeira partida, até que vi se aproximarem corretos em seu 
uniforme, dois policiais. Vinham para acabar a brincadeira, supus. 
Puro engano. Eram guardas do trafego, e diligentemente com seus 
apitos característicos, começaram a desviar o movimento dos 
veículos, que na realidade, com sua passagem intempestiva, 
perturbavam a operação dos quatro rapazes. 
Mais dez minutos, surgem os bombeiros em seus carros, com 
mangueiras e escadas. Estacionaram em sossego, imitando a linda 
Inês, como se esperassem o incêndio que deviam apagar. Tudo 
previsto Joaquim, e ainda afirmam os pessimistas que as autoridades 
não são entre nós cautelosos. Por fim, o incêndio não veio. O fogo 
ateado aos chumaços não dava labaredas. Os quatro jovens 
energúmenos, forçando uma porta lateral do edifício, penetraram nas 
oficinas da Tribuna Popular, onde não encontraram quem lhes 
opusesse resistência. Daí então metodicamente, lançaram para a rua 
o que puderam, aplicou golpes de ferro em tudo quanto não puderam 
lançar.  
Concluída a tarefa na execução da qual, desde a primeira investida, 
os quatro assaltantes haviam gasto muito mais de uma hora, chegou; 
enfim, a polícia para guardar as ruinas, que, devidamente passadas 
em vistor ia judicial, constituirão mais tarde a base do competente 
processo de indenização. 
Não lhe contei estes fatos há mais dias, meu Joaquim, porque eles, 
digo-lhe a verdade, não me emocionaram. A ideia de empastelar 
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tipografias já não tem nenhuma originalidade. O que me emocionou - 
isto sim - foi saber agora que a Polícia. Ela mesma abriu rigoroso 
inquérito que me fez ver que ela, a coragem, existe para tudo, e nem 
todas às vezes, Joaquim, dá prazer encontra-la. (A Luta, n. 51 1, de 
20/11/4 7, p. 3) 
 

No decorrer do ano de 1934, o jornal circulou com uma coluna na primeira 

página, reservada para artigos e reportagens de oposição ao governo de Pedro 

Ludovico, configurando uma confluência de discursos que antagonizava com a 

''Revolução “recente, com a prática política que vai sendo constituída e criticando 

acontecimentos com os quais o grupo do jornal se opunha. O jornal, através dessa 

oposição, buscava promover consensos em torno do que ser ia a “verdade” desses 

acontecimentos, segundo a ótica própria do grupo. Essa coluna é encimada por 

títulos como “A política em Goiás”, “Isto é Política?”, “Critério Errado”. 

Os fragmentos a seguir, retirados dessas colunas, ilustram o forte• teor 

oposicionista do grupo em relação ao governo interventorial designado por Getúlio 

Vargas para Goiás. O primeiro tecia considerações sobre a rejeição por parte dos 

políticos goianos à liderança de Pedro Ludovico, veiculando alguns nomes de 

proeminência na política regional e generalizando a oposição a níveis que, a se 

pautar pela coluna, se estenderia a índices significativos. A matéria escamoteava a 

realidade política marcada pelo antagonismo governo x oposição que fazia parte do 

contexto político-partidário, fazendo parecer que esse processo relacionava-se 

exclusivamente, à figura, obviamente, não cara à linha política do jornal, do 

interventor nomeado por Getúlio Vargas para Goiás.  

 

O sr. Teixeira está num isolamento entristecedor. S. Excia., se tem 
amigos, estes são em número limitadíssimo. E sabido, sabidíssimo, 
que os srs. Mário Caiado, Albateni o de Godoi, Claro de Godoi e 
muitos outros companheiros do líder na bancada goiana, não toleram 
o interventor . E têm razão para tanto. E isso mesmo não ignora o sr. 
Ludovico, como não desconhece que no interior, muitos chefes 
políticos que o acompanham, o fazem por conveniência. São- lhe 
solidários por enquanto. Sempre houve oportunistas, hábeis em 
acrobacia (A Luta, n. 138, de 14/4/34, p. 1) 

 

O recorte seguinte denunciava a “violência” e “compressão” exercida 

pelos correligionários de Pedro Ludovico no interior, contra pessoas que se situaram 

politicamente contrários à dom inação política do interventor goiano, ressaltando a 

reciprocidade de interesses entre este e os chefes políticos locais: 
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Por mais benevolente que se queira ser para com o governo do sr. 
Pedro Ludovico Teixeira, por mais que se procure defesa para o 
“apostolo do sudoeste”, não se pode negar que o sr. Interventor 
instituiu, neste estado, o regime do “crê ou morre”, de violências 
inomináveis, de modo a fazer com que a gente tenha saudades dos 
ominosos tempos em que a borracha tinha uma função 
importantíssima nas campanhas políticas ... 
Já não nos queremos referir às demissões injustas e acintosas que o 
honrado interventor goiano tem feito. Vamos comentar, tão somente, 
as compressões postas em prática pelos correligionários do dr. 
Ludovico no sudoeste. 

 

Na sequência do artigo, após referências a fatos que originaram a crítica 

e fornecimento de dados na imprensa de outros locais que se reportavam ao mesmo 

acontecimento, como do jornal Lavoura e Comércio, de Uberaba, e A Voz do Sul de 

Anápolis, é inserido um despacho telegráfico do deputado Velasco ao ministro da 

Justiça, visando demonstrar com clareza a situação de compressão e perseguição 

contra aqueles que se colocam na oposição: 

, 

JATAI, 19 - Chegando, hoje a esta cidade, fui avisado de que nela 
não entrasse em companhia de Tancredo de Araújo, porque seria 
preso por ordem do interventor, nem na companhia do dr. Ernesto 
Martins Vieira, há pouco deportado desta cidade pelo prefeito, 
porque sofreria idêntico vexame. Entrei na cidade é: om os meus 
amigos, sendo Tancredo preso imediatamente, a ordem viera do 
próprio interventor federal de Goiáz. 
O coronel José Antônio de Carvalho, vindo de sua fazenda 
especialmente para me encontrar, me queixou ter sofrido, ontem, 
minuciosa busca em todos os recantos de sua residência. O dr. José 
Magalhães, único medico aqui residente, com  inestimáveis serviços 
prestados à revolução de 1932, sofreu ostensiva busca, quando saía 
de seu consultor ia, a serviço profissional. O dr. Júlio da Cunha, 
advogado ouviu do prefeito, em presença do delegado, para onde foi 
levado por dois jagunços, que seria deportado s i fizesse propaganda 
política neste município. ldelfonso de Menezes, comerciante e 
industrial, foi chamado à delegacia e recebeu humilhações, o mesmo 
se dando com Balduino França. A casa do negociante Edgard Araújo 
foi fechada violentamente pelo prefeito. 
Encontrei a cidade em um ambiente de pânico, vi jagunços nas ruas. 
Denuncio esses fatos a v. exa. Sob a responsabilidade de meu nome 
e de minha posição. (A Luta, n. 140, de 24/4/34, p. 1) 

 

Inúmeras foram as denúncias diante dos abusos cometidos pelas 

autoridades: arbitrariedades da polícia, detenções injustificadas, deportações. Nos 

artigos que revelam essa violência, é importante notar como os redatores do jornal e 

também muitos correspondentes destacavam os abusos sofridos pelos que se 

opunham ao governo estabelecido no Estado. Nesses artigos os autores nunca 
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deixaram de pontuar que esses episódios explicitavam o estado de liberalidade 

parcial que se vivia em Goiás, envolvendo nas acusações tanto as autor idades 

locais, como as federais, que deixavam desprotegidos o cidadão. 

Denunciando adesões oportunistas, após tecer considerações sobre a 

gratidão, “um dos sentimentos mais nobres, mais elevados, mais grandiosos que 

podemos cultivar”, e classificando o ingrato como um “indivíduo abjeto, indigno da 

menor consideração”, o jornal publicou as substituições que considerava 

“oportunistas” procedidas por Pedro Ludovico. 

As críticas do jornal a Pedro Ludovico foram uma constante, apesar de 

vários depoimentos reforçarem o apoio que este deu a membros do Partido 

Comunista, mesmo estando este na ilegalidade. As opiniões a respeito são 

contraditórias, mas esse apoio pode ter se concretizado em função do significativo 

preparo intelectual de parte dessa militância, com bom trânsito em diversos locais 

dentro e fora do Estado, com grande capacidade de articulação, sobretudo se 

comparados com, a incipiente formação urbana em vários pontos do Estado de 

Goiás. 

Nos números do jornal A Luta arrolada na presente pesquisa, não há 

referências elogiosas a essa aparente guarida que Pedro Ludovico concedeu a 

membros do PCB. Pelo contrário, suas ações políticas eram alvo constante das 

críticas do jornal. 

O periódico até mesmo pontuava e nominava várias instâncias, sejam de 

prefeitos e de promotor público, sugerindo que esses atos tiveram um caráter 

revanchista ou, no mínimo, de desconsideração com o passado de lutas dessas 

personalidades subitamente preteridas, apesar de extensas credenciais forjadas em 

prol do desenvolvimento e do progresso.  

Como é do estilo do jornal, após elencar vários fatos com nomes de 

autoridades, e suas respectivas localidades, que foram vítimas de barganhas 

políticas perpetradas nos bastidores por aliados recentes ou por adesões 

oportunistas ao governo, fecha matéria questionando se atitudes como as tomadas 

pelo governo poderiam ser consideradas como políticas. 

 

Concretizemos os fatos para que possamos chegar a uma conclusão 
Logica, insofismável, irrespondível. 
Comecemos por ltaberaí. Artur Batista foi o companheiro destemido 
e inflexível que, batendo-se por um ideal, lutou, anos e anos, 
sofrendo os maiores dissabores, auxiliando a amigos, como o sr. 
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Mario Caiado, até pecuniariamente. Vitoriosa a revolução outubrista, 
foi o valoroso companheiro nomeado justamente, para prefeito de 
ltaberaí, cargo que desempenhou até há poucos dias, com raro 
brilhantismo. Mas, como os antigos políticos caiadistas - dos mais 
caiadistas, é bom que se diga, daquele tempo - tendo em vista o 
mandonismo local, saltando sobre velhos compromissos, aderiram 
ao situacionismo atual, receberam em troca de sua adesão, a chefia 
absoluta do município de ltaberaí, sendo Artur Batista espezinhado, 
atirado ao ostracismo! 
Em Morrinhos, o sr. Raul Nunes, nome por todos os titulas 
respeitáveis, e que aos candidatos da Aliança Liberal deu cento e 
muitos votos, foi desprestigiado. O sr. Fernando Barbosa, também de 
Morrinhos, membro do P.S .R., defensor intransigente do governo de 
Goiás, foi sem mais nem menos afastado da Prefeitura daquele 
município, isto é, foi barganhado pelos votos do sr. Silvio de Melo. 
Em lpamerí, Joaquim Rosa, o vibrante jornalista que tanto soube 
defender os princípios da Aliança Liberal e os postulados da 
revolução, pelo fato de divergir, ideologicamente, do interventor 
Pedro Ludovico, foi demitido, acintosamente, do cargo de promotor 
publico. 
Em Campo Formoso, Egerineu Teixeira, o grande polemista 
coestadoano, porque a sua altivez não lhe permitia bater palmas a 
todos os atos do governo de Goiás, foi hostilizado. Que nos 
respondam com sinceridade, se isso é política? (,4 Luta, n. 147, de 
15/9/34 p. 1 e 4) 

 

Em função de matérias como esta, conforme referido anteriormente, não 

poucas vezes o jornal A Luta foi empastelado, deixando de circular por períodos 

variáveis, conforme teor de suas críticas. No ano de 1934, período significativo para 

Goiás, com transferência da capital e, consequentemente, com interesses, os mais 

diversos, contrariados, é visível a imposição da censura nas interrupções de 

circulação do jornal. 

O jornal A Luta deixou de circular nos meses de junho, julho e agosto de 

1934. O primeiro número em circulação, após esse “repouso intelectual”, traz na sua 

primeira página um artigo ilustrativo, em suas entrelinhas, do processo de 

cerceamento à crítica e à oposição radical que permeava os artigos do jornal, 

demonstrando que o jornal não se curvava ao que considerava abuso de poder das 

autoridades constituídas. 

 

Anapolinos de nascimento que somos, amando estremecidamente, 
esta parte maravilhosa e soberba do Estado de Goiáz, temos evitado 
e continuaremos a evitar comentarias em torno da política e dos 
políticos situacionistas locais, em torno da situação política estadual, 
nesta hora em que as forças mais expressivas, tanto sociais como 
políticas e intelectuais, se congregaram perfeitamente irmanadas por 
um único ideal, formando essa grande e poderosa corrente 
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reivindicadora que, dia a dia, mais se avoluma em todos os 
municípios. 
Essa nossa atitude é ditada pelo desejo ardente que temos de ver 
Anápolis caminhar, livremente, a passos lar gos, na senda 
transcendente do progresso, sob o ambiente de paz e harmonia que 
vem vivendo. 
Assim, firmes nesse proposito elevado, superior, mantemos a mais 
perfeita cordialidade com os elementos governistas locais, posto que, 
no terreno das ideais, estejamos visceralmente separados.  
Após esse preâmbulo em que deixava clara sua posição política 
contrária ao arbítrio, o artigo afirmava que essa atitude “calma e 
patriótica ditada pelo idealismo” não impedia de mostrar aos leitores 
o “descaso, o descarinho” com que o governo tratava os problemas 
de interesse coletivo. Em seguida apontava um exemplo desse 
descaso, em especial para com a cidade de Anápolis. (A Luta, -
n.145, de 1/9/34, p. 1). 

 
Após esse preâmbulo em que deixava clara sua posição política contrária 

ao arbítrio, o artigo afirmava que essa atitude “calma e patriótica ditada pelo 

idealismo” não impedia de mostrar aos leitores o “descaso, o descarinho” com que o 

governo tratava os problemas de interesse coletivo. Em seguida apontava um 

exemplo desse descaso, em especial para com a cidade de Anápolis.  

 
Anápolis é um exemplo típico do que afirmamos. O seu problema 
máximo, em torno do qual giram os demais, que é, 
incontestavelmente, avançamento da estrada de ferro até a cidade. 
Não mereceu, conforme demonstramos, exuberantemente, em nosso 
numero passado, um amparo eficiente, a atenção devida, por parte 
do chefe do governo do Estado. E não é só. 
O trabalhador rural, obscuro, mas preponderante fator do progresso 
sempre crescente deste município, na sua vida desconfortável, sem 
higiene, alquebrado pela doença e pelo trabalho honrado, cuidando 
dos seus filhos analfabetos, vê, no governo, um espantalho, um 
perseguidor desumano que, desprezando a sua desdita, não lhe 
proporciona nenhum benefício e ainda lhe toma, muita vez, a humilde 
propriedade para pagamento de imposto! (A Luta, n.145, de 1/9/34, 
p.1). 

 

Aproximando-se as eleições, o jornal teceu, uma vez mais, consideração 

acerca da candidatura de Pedro Ludovico Teixeira à presidência do Estado. 

Lembrou que ele não se afastou da interventoria enquanto fazia campanha eleitoral, 

isto é, não deixou sua atividade governista e usou o poder e a máquina estatal em 

prol da sua eleição. De certa forma, o jornal conclamava seu leitor a mostrar no 

momento da eleição sua posição contrária à utilização indevida da máquina 

administrativa. 
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Que belo regime! Um interventor que deseja ser candidato à 
presidência do Estado, ao invés de deixar a interventoria, à exemplo 
de diversos colegas, para que o pleito corra livremente, a chefiar 
caravana política! Mas o eleitorado goiano saberá reagir no dia 14 
próximo! (A Luta, n. 150, de 9/9/34, p. 4) 

 

Não eram apenas os atos de governo que se tornavam objeto de análise. 

As notícias gerais, locais, nacionais e internacionais também faziam parte do 

repertório do jornal A Luta. Essas discorriam como nos jornais mais comerciais, 

sobre notas de falecimento, crimes, viagens, posses de prefeitos, eventos sociais, 

políticos e administrativos. A seleção seguinte elenca um espectro mais abrangente 

desse tipo de matéria mais convencional veiculada pelo jornal. 

O primeiro recorte referia-se ao assassinato de João Jardim, diretor do 

jornal Antenas ocorrido no dia 20 de abril de 1934, na cidade de Goiás. O jornal 

noticia a ocorrência estabelecendo um paralelo com o assassinato do Dr. Americano 

do Brasil, analisando o como um ato de covardia: 

 

No dia 20 do corrente, a capital de Goiáz foi teatro de horrorosa cena 
de sangue, havendo o dr. Colemar Natal e Silva, ex-promotor público 
daquela comarca, ex-diretor geral do interior e procurador geral do 
estado, assassinado a tiros, em uma das ruas mais movimentadas 
de Goiás, ao jornalista João Jardim diretor do nosso colega Antenas. 
Motivou esse gesto do dr. Colemar o fato de haver a Antenas 
publicado algumas notas sobre s.s., que se recusara a pagar a 
assinatura daquele órgão de publicidade. 
Pessoas vindas da capital disseram, nesta cidade, que o dr. Colemar 
desfechou diversos tiros no sr. João Jardim sem que ele houvesse 
provocado a s. s.. 
Esse crime se verificou justamente no dia em que completava dois 
anos que o dr. Americano do Brasil fora covardemente assassinado. 
(A Luta/ n. 14 1, de 28/4/1 934, p 3) 

 

Outra nota que merece destaque nesse mesmo número do jornal, sob o 

título “Capitão Gentil Curado” se referia às atividades do Oficial da Força Pública de 

Anápolis, devido à ressalva de que o redator fez sobre sua atuação política 

“imparcial”. 

 

Merece encômios esse digno oficial da Força Publica, pela maneira 
correta, enérgica e imparcial, com que vem agindo à frente da 
delegacia de polícia local. O sr. Capitão Gentil vem cumprindo, 
galhardamente, o seu dever, não se imiscuindo em questões 
politicas, nem outras coisas alheias à sua missão. E aos que assim 
procedem, recebam nossos aplausos. (,4 Luta/ n. 141, de 28/4/34, p. 
3) 
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A linha eclética do jornal A Luta, evidenciava-se com o chamamento à 

população para prestigiar também eventos esportivos da cidade. Sob o título 

“Parque Jundiaí”, o redator comunica: “Amanhã haverá o inicio da temporada 

esportiva de Anápolis, portanto será dever de todos concorrerem aos aplausos que 

serão levados a efeito ao club visitante." (A Luta, n.0  143, de 19/5/34, p.4) 

Os artigos enviados de outras localidades goianas para publicação no 

jornal demonstram que sua abrangência não era apenas local, uma vez que 

estendia sua linha de influência além de Anápolis. O primeiro, de São José do 

Tocantins, assinado apenas com as iniciais D.C., faz ia propaganda do progresso 

alcançado por aquela cidade, desvelando que não apenas a crítica política 

conquistava guarida nas páginas do tabloide: 

 

Do norte de Goiás, talvez seja São José do Tocantins a parte mais 
conhecida em todo o Brasil, já pela variedade e abundância dos 
minérios existentes em subsolo, já pela qualidade do ouro de suas 
minas que é, incontestavelmente, o primeiro em todo o mundo. São 
José entra em franco desenvolvimento: desapareceu a crise 
financeira, há procura de tudo, voltou a vida aos lavradores 
desanimados pela absoluta carência de consumo dos seus produtos. 

 

O artigo referia-se ao motivo desse surto de desenvolvimento ocorrido em 

São José do Tocantins, referindo-se à Empresa Comercial de Goiás, que, atraída 

pelas riquezas da terra, instalou-se naquela localidade: 

 

A Empresa construiu, em 1932, uma ótima estrada de rodagem que, 
partindo de São José, vai terminar em Anápolis, com um ramal 
passando pela cidade de Corumbá. 
Diversas casas de negócios foram abertas, concorrem com os de 
Pirenópolis, Corumbá e Anápolis, onde os Josefinos, iam se 
abastecer, deixando naquelas cidades o dinheiro ganho em nossa 
terra. Hoje, dá-se justamente o contrario: PILAR, SANTANA, AMARO 
LEITE, DESCOBERTO, e até outras cidades mais longínquas vêm 
procurar o comercio de São José. 
Teremos brevemente, segundo promessas do governo, grupo 
Escolar e, então daremos glorias aos céus pela realização do nosso 
sonho: educar-nos, instruir-nos, em matéria de cultura, aos nossos 
irmãos do sul. (A Luta, n. 142, de 19/5/34, p. 3) 

 

Um artigo de Arraias apontava na direção oposta à ocorrida em São José 

do Tocantins. Uma c idade tida como próspera vê essa prosperidade desaparecer. O 

artigo assinado por José Matos apontava como motivo para essa regressão a 
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politicagem local, o que condiz ia com a linha politica do jornal que concedeu amplo 

espaço à matéria. 

 

Nesta cidade residia, desde 1922 até 1930, o snr. Mario de Campos 
Cordeiro, moço progressista, jornalista, comerciante em alta escala, 
empreendedor de obras de vulto e de utilidade; Mario é oriundo das 
importantes famílias mineiras - Campos e Alvares, sendo 
grandemente relacionado com os maiores vultos de nossa alta 
politica. 
Maria Campos montou uma grande serraria neste município, fundou 
melhor fazenda deste município, na qual se encontrava: fabrica de 
banha, fabrica de óleo de coco de babassú, serraria, charqueada, 
farmácia, loja, armazém de cereais. Sal, café, querosene, Mario 
Campos rasgou estradas pela floresta virgem do interior deste 
município, manteve a ordem neste sertão sem justiça durante o 
tempo em que foi autoridade policial nesta terra, chefiou a política 
local, de 1924 a 1930, tendo elevado este município grandemente no 
conceito dos citadinos, tendo feito dois deputados ao congresso 
estadual, fez muita caridade a população pobre desta zona; 
concorreu para a inauguração da radio nesta c idade, desenvolveu 
muito o comercio local. 
Sabe o leitor qual foi a recompensa que os atuais e caricatos chefes 
políticos locais deram a este gigante do trabalho honesto? 
Escorraçaram-no do município, comeram os seus haveres e só não o 
mataram devido a enérgica intervenção, em seu favor, do então 
Ministro da Justiça, Dr. Francisco Campos e do velho Presidente 
Olegário Maciel! 
Com a retirada de Mario Campos esta cidade morreu, paralisou-se 
totalmente o progresso desta terra. Quem passa pela estrada que vai 
cidade a Barreiras avista a casa branca e formosa do “lndayá” onde 
era a fazenda de Mario Campos, o homem que mais beneficias 
prestou a esta terra. Arraias atualmente é um montão de ruinas, 
ninho de gaviões e ratos, com exceção do coronel Prefeito, Sr. 
Francisco Teixeira, que é honesto. (A Luta, n. 146, de 8/9/34, p.4) 

 

O jornal, pelo seu formato e característica mais independente não 

impunha limites às matérias que veiculava. Em geral, os artigos eram publicados na 

íntegra e raramente sofriam recortes, mesmo que mencionassem temas que não 

condiziam com a perspectiva editorial do jornal. 

O artigo com o título “Instrução Primária”, assinado por Nascimento Brasil, 

é demonstrativo da preocupação do grupo do A Luta com a educação em Goiás. 

Com uma análise sobre a escola primária no Brasil e relacionando-a ao atraso 

verificado em Goiás, exortava os pais sobre o seu dever de proporcionar educação 

escolar a seus filhos. 

 

Em S. Paulo, no Rio de janeiro, Rio Grande do Sul, Baía e outros 
Estados do Brasil, entre os quais o grande de Minas Gerais, a 
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instrução está no auge do desenvolvimento como provam os 
inúmeros estabelecimentos disseminadores da mesma, mantidos 
alguns pelo governo e outros pelas humanitárias instituições 
religiosas. 
Aqui em Goiás é que ela está mais atrasada, principalmente no norte 
do Estado onde tudo está por se formar e apesar da boa vontade do 
governo na manutenção de escolas primarias, estas conservam-se 
com reduz ido numero de alunos por causa da ignorância dos pais, 
que não mandam seus filhos à escola. Isto é duro, é triste, é 
vergonhoso, mas é verdade! Um pai que descura da educação de 
seus filhos não é digno de ser um pai, não é um patriota, não é um 
homem, é um monstro... 
A escola primar ia é o Templo Sagrado onde recebemos o batismo 
da Luz do Saber e a espada magica com que podemos decepar o 
espectro hediondo que tenta nos atirar no abismo da ignorância, que 
é o analfabetismo! A escola de instrução primar ia que é a base 
fundamental da felicidade de um povo, é dada gratuitamente por 
milhares de estabelecimentos publicas e particulares, Frequentar 
uma escola é espancar as trevas da ignorância, é libertar se dos 
grilhões do analfabetismo. 
Pais!... Escutai-nos, atendei-nos. Não poupeis esforços no sentido de 
educar os vossos filhos. Por mais pobres que sejais deveis lutar 
mesmo com dificuldade nesse objetivo e assim tereis por bem 
cumpridos o vosso dever legando a eles o melhor e o mais precioso 
de todos os bens. (A Luta/ n. 145, de 1/9/34, p. 2) 

 

A memória impressa no jornal A Luta, revela-nos ainda a preocupação 

com as causas trabalhistas em torno de reivindicações, como também da 

preservação das conquistas legais e de sua efetiva aplicação. Nesse sentido, é 

exemplar a seguinte nota: 

 

Diversos empregados do comercio local, tem-nos procurado, 
reclamando, com justa razão, contra a desobediência de alguns 
proprietários de casas comerciais à lei federal, secundada por um 
decreto municipal. Alegam os reclamantes que os seus patrões 
fecham os estabelecimentos à hora certa, mas que os obrigam a 
trabalhar a portas fechadas. Ora, isso é uma injustiça clamorosa 
contra a qual protestamos, veementemente, e apelamos para as 
autoridades competentes para que ponham termo a tão grave 
irregularidade. (A Luta/ n. 147, de 15/9/34, p. 1). 

 

O jornal A Luta também divulgava novos lançamentos da literatura 

nacional e regional, com a publicação de críticas literárias, como se pode ver nos 

fragmentos de duas críticas literárias sobre obras de autores goianos. A primeira, 

sobre o livro de Ofélia Sócrates do Nascimento, de gênero pedagógico para 

crianças, intitulado Goiás coração do Brasil com ressalvas por parte do analista, é 

recomendado aos leitores. 
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Goiáz Coração do Brasil “- o qual obteve, do Conselho da Educação 
de Goiás, brilhante parecer”. 
Esse trabalho não é uma perfeição, tem os seus defeitos, e nem 
podia deixar de te-los. Aliás, a própria autora reconhece isso. 
Notamos, por exemplo, ligeiros senões de português e erros 
históricos. Assim também, as notícias sobre os municípios são 
resumidíssimas. 
Mas, nada disso diminui o trabalho de d. Ofélia, que é uma das mais 
exímias educadoras que há, atualmente, em Goiás. Ela já fez muito. 
Fez o que nenhum goiano já fez, sobre o assunto. Os defeitos que 
observamos podem, perfeitamente, ser corrigidos pela autora, a 
quem não falta competência. (A Luta, n. 146, de 08/ 09/34, p. 3) 

 

Outra crítica selecionada, sob o título “Livros Novos”, falava sobre o livro 

“Pedaços do nada”, de Teófilo Neto: 

 

Teófilo Neto não é apenas o polemista ardoroso, vibrante, combativo, 
que tão bem conhece os segredos do jornalismo e do vernáculo; ele 
é, também, um literato brilhante. 
Ele escreve com uma espontaneidade admirável. Seu estilo é leve, 
suave, atraente, encantador. Até na escolha do nome de seu livro, 
que podemos garantir ser um primor. 
Teoneto foi simples, foi modesto. A Luta, que já teve em Teoneto um 
de seus mais brilhantes redatores, sente-se orgulhosa em noticiar o 
aparecimento de Pedaços do Nada. (A Luta/ n. 148, de 22/9/34, p. 1) 

 

O jornal trazia artigos e notas internacionais, fazendo referência até 

mesmo a disputas fronteiriças como a Guerra do Chaco, que envolveu Argentina, 

Paraguai, Bolívia e empresas interessadas na exploração do petróleo naquela 

região, como a Standard Oil. As notícias, em geral, eram compiladas de agências 

internacionais de informação, ou recortadas de outras publicações. Também, nesse 

caso, não eram apenas as notícias com conteúdo político que mereciam o destaque 

nas páginas do jornal. 

 

ASSUMPÇÃO - U.J.B - o Ministério da Defesa informa que em todos 
os setores do Chaco reina calma, não se tendo verificado novidades 
dignas de notas. 
PARIS - U.J.B. - O sr. Richard B. Bennet, primeiro ministro do 
Canadá, informou que foram consideráveis os progressos realizados 
pelas negociações referentes às reduções reciprocas para facilitar a 
troca de trigo canadense por vinhos franceses, adiantando que as 
negociações serão reiniciadas logo que o permitam assuas 
ocupações em Genebra. 
ALEMANHA: NUREMBERG - U.J.B. - Comemorando o dia das 
Milícias Nazis, o presidente Hitler falou às organizações da S.A. e 
S.S. no estádio Luitpold. Depois do discurso realizou-se um desfile 
monstro que se prolongou até as ultimas horas da tarde. ESPANHA: 
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MADRI: U.J.B. - Sobe a quarenta o numero de vitimas dos choques 
havidos entre os grevistas e as forças do governo, tendo falecido 
uma operaria ferida na refrega. Foi também ferido um transeunte 
chamado Estanislao Estera. (A Luta, n. 15 1, de 13/10/34). 

 

O jornal A luta era capaz de dedicar todas as suas páginas a um único 

tema, mesmo de caráter pontual e sem ligação direta com os leitores. Como 

exemplo, pode ser citado o n. 462, de 13/8/1944, que traz o seguinte título 

“Arquivado o processo requerido pelo prefeito Gomes da Frota (de Ipameri O, contra 

a ilustre escritora e emérita educadora, Dona Belmira Maia de Azeredo).”. Nesta 

citação enunciativa emerge, de modo bastante explícito, o elemento central de 

referência da matéria, reiterando algo caro ao leitor, que era o embate do cidadão 

contra a autoridade constituído e que quando a justiça dava ganho de causa ao 

cidadão esse fato era comemorado com regozijo pelos editores do jornal. “Brasil é o 

país onde a justiça é aplicada sem que o paciente a compre. Os juízes brasileiros 

honram toga e a sublime profissão de Magistrados da Justiça". 

A matéria assinada por Azeredo Filho, esposo de Da. Belmira, reportava 

se ao “grande jornal” O Popular, de 27 de julho de 1944, que em sua seção 

telegráfica publicara um despacho que arquivava o processo supra referido. Esse 

suplemento do jornal encerrava uma polêmica instaurada a partir de uma 

reportagem anteriormente publicada no jornal A Luta, e iniciava elucidando esse 

fato: 

 

Como os leitores de A Luta sabem, o Sr. Gomes da Frota; atual 
Prefeito de Ipameri, sentindo-se ofendido pela publicação do artigo 
que a ilustre escritora e benemérita educadora pública Da. Belmira 
Maia de Azeredo fez publicar na A Luta. Denunciou-a Chefatura de 
Polícia do Estado de Goiás, como incursa nas penalidades previstas 
pelo tribunal de Segurança Nacional aos que injuriam, caluniem 
difamem ou desrespeitem as autoridades constituídas. 

 

À seguir, a matéria dava conta do resultado do processo, abordando-o de 

forma pertinente ao objetivo proposto. 

 

Pelo inquérito instaurado pela Delegacia Especial de Policia desta 
cidade, e, presidido pelo ilustre e impoluto militar Capitão Livertino 
Leão Sobrinho, ficou provada a infantilidade e a irreverencia do 
denunciante, ante as declarações de Da. Belmira que, assumindo a 
responsabilidade dos termos contidos em seu artigo, provou que o 
seu fim único era o de concorrer para o progresso e bem estar de 
Ipameri que ela tem como sua segunda cidade natal e, o de informar 
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ao Ilustre e Benemérito Interventor de Goiás o que o povo ipamerino 
diz e sente da atual administração municipal, pois o Exmº. Sr. Dr. 
Pedro Ludovico, sobrecarregado de afazeres não sabe em Goiânia, o 
que o povo diz, em Ipameri. 

 

Outro aspecto a ser ressaltado na referida matéria, é a crítica explicita à 

atitude precipitada e autoritária do denunciante, o então prefeito de Ipameri, que se 

pode constatar no trecho considerado à seguir: 

 

O denunciante perdeu ótimo e oportuno momento quando tomou a 
resolução de denunciar a Sra. Da. Belmira Maia Azeredo, 
esquecendo de que esse ato vinha confirmar as qual idades de 
traidor e desumano. 

 

Um ponto de vista relevante, nessa análise, na medida em que a matéria 

busca apagar o sujeito enunciado e, incide mais sobre os sentidos produzidos, 

cristaliza-se na opinião do redator, quando esse ressaltava que: 

 

Para Da. Belmira foi interessantíssima a remessa do processo ao 
Tribunal de Segurança Nacional, por ter certeza de que pela leitura 
de seu artigo, os ilustres e íntegros juízes do Tribunal de Segurança 
Nacional, tiveram ocasião de conhecer os sofrimentos dos 
ipamerinos e de apreciar o desrespeito de um homem a uma 
Senhora cheia de serviços à Pátria. 

 

Em seguida o jornal republicou o artigo que deu início ao processo, 

datado de 30/12/ 1943, sob o título ''Não visitou Ipameri o correspondente do Correio 

de Uberlândia. Assinado por Dª. Belmira e publicado no jornal, reportava-se a um 

artigo publicado em outro Estado sobre a prosperidade que caracterizava os 

municípios goianos e ressalvava: 

 

Disse o correspondente do conceituado jornal Correio de 
Uberlândia, na capital do Estado de Goiás, que os municípios 
goianos, na sua generalidade, atravessam uma época de 
incalculáveis realizações e que as atividades particulares caminham 
no mesmo ritmo dos empreendimentos públicos, todos visando o 
soerguimento econômico e social do Estado. Que Goiáz tem 
progredido muito e muito nestes últimos dez anos, é uma verdade 
que ninguém pode contestar; entretanto, houve um engano da parte 
desse articulista. E verdade que, em alguns municípios, (os 
respectivos governo e povo) auxiliam-se mutuamente, trabalhando 
ambos “com ardor, pelo bem comum a todos", Se o articulista, 
acima referido, desse um passeio em Ipameri, e fizesse um estudo 
sério sobre sua atual administração, ver ia que o povo desse lugar 
luta sozinho, contando, apenas com os próprios recursos. 
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Referia-se à falta de obras, como construção de estradas, e também à 

falta de manutenção das existentes, cuja importância econômica para o município 

seria incontestável: 

O transporte de cristal que era feito de Cristalina para Ipameri, como 
é do conhecimento de todos, passou diretamente para Catalão, 
devido ao mal estado da estrada que ligava aqueles dois municípios; 
não poderia negar que, a cidade em questão, está transformada em 
uma verdade ira - estância - tal o numero de gado que lhe invade as 
ruas, por ter sido destruído os mata-burros que existiam na antiga e 
bem construída estrada que a ligava ao distrito de Urutaí. 

 

Esse mesmo número do jornal A Luta publicou o despacho do juiz 

favorável ao arquivamento e sob o título “Nós e o cidadão Gomes da Frota”, de 

Azeredo Filho, publicou o seguinte texto: 

 

Você Brutus, número dois, errou o pulo. O cálculo falhou. Você caiu no 
abismo inabilmente aberto para colher Da. Belmira Maia de Azevedo e 
A Luta. Nas prisões não estão somente os bandidos, os assassinos 
materiais e os conspurcadores de lares. Não. Lá estão também os que 
souberam demonstrar os seus asco aos magnatas assassinos morais 
e ladrões condecorados. 

 

A capacidade de convencimento não é resultado somente desse poder de 

manipulação da linguagem. Esse mecanismo encontra-se vinculado também à 

ideologia que, ao relacionar um acontecimento a outros, leva à fixação imaginária da 

realidade momentânea reforçando a ideologia imanente da linguagem registrada. 

São exemplares dessa abordagem as seguintes palavras de Azeredo Filho: 

 

A Luta continuará a lutar pela grandeza do Brasil e, ouvindo o que o 
povo diz, nas ruas, refletirá os seus anseios e as suas palavras 
levando ao conhecimento dos governantes, porque, estes, dos 
lugares onde estão não podem ouvir o que o povo diz. Os 
marimbondos estão em ação - Aleajacta est - Uma advertência. 
"VERBA VOLANTI, SCRIPTA MANENT". 

 

Na última página do jornal foi transcrita uma matéria sob o título 

“Injustificável essa intangibilidade municipal”, reproduzida do jornal O Radical. A 

matéria refere-se a um processo em São José do Rio Pardo, no Estado de São 

Paulo, e protestava, que o jornal A Luta transcreveu, contemporizando os dois fatos 

que se assemelham: 

 

A lei em apreço (artigo 3°, inciso 25 da lei n.0 438 de 18 de maio de 
1938) que é a que define os crimes contra a personalidade 
interacional do Estado, a estrutura e a segurança políticos e a ordem 
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social, no inciso referido, considera ainda crimes da mesma natureza 
“injuriar os poderes publicas, ou os agentes que o exercem, por meio 
de palavras, inscrições ou gravuras na ''imprensa", estabelecendo, 
para os que nela incorrem a pena de seis meses a dois anos de 
prisão. Ora, volta e meia, vemos um prefeito qualquer d interior 
lançar mão desse recurso legal para procurar levar às Barras da 
nossa Côrte de Justiça política e social um desafeto que resolveu 
dizer cobras e lagartos de sua insigne e INTANGIVE L PERSONA 
LIDADE. 

 

Na sequência, além de uma crítica velada aos processos interpostos por 

prefeitos contra desafetos políticos, sobressai a visão ideológica do articulista, que 

buscou cristalizar a ideia de que o boletim é imparcial e posicionava-se sempre 

como porta-voz dos menos favorecidos contra a onipotência do poder constituído. A 

crítica mostra apenas uma versão, que é a do próprio jornal, mencionado apenas 

como boletim. Num jogo de palavras que visa isentar esse veículo de informação de 

''intenção infamante'' e de poder, mostra sua luta como a do indefeso Davi contra o 

gigante Golias e ressalta que os tribunais não deviam ser acionados por motivos vis, 

como os movidos pelos prefeitos que buscavam reparações por danos morais, a 

partir de críticas comezinhas feitas por cidadãos sempre bem intencionados. 

 

Eis ahi um abuso que é preciso corrigir porque, evidentemente, o 
T.S.N. há de ter coisas mais sérias em que se ocupar, do que andar 
julgando contendas municipais. Para quem não conhece bem a vida 
política no interior brasileiro parecem questões meritórias as que 
afinam por esse diapasão. Entretanto, nada mais falso. O boletim, no 
interior, é em geral, a imprensa melhor, os substitutos legitimam do 
jornal. Portanto, o caráter injurioso que ele pode ter dilui-se em face 
dessa verdade. 
Quem critica, discute ou elogia no interior, o faz quasi sempre 
através do boletim. Como, pois nessas circunstancias atribuir-lhe. 
intenção infamante? Por outro lado conhecemos bem as condições 
da vida política no interior: quem está de cima desce a “madeira” no 
adversário e este não tem sequer o direito de “estrilar”. Estrebucha-
se tanto pior: a vindita será muito mais impiedosa. Em vista disso, 
porque conferir tão alta importância a certas pendencias que em 
geral, não vão além do ridículo? 
Depois nada mais inconsistente do que a intangibilidade que a si se 
conferem os prefeitos do interior. Se essa intangibilidade fosse 
erigida em tabu, por exemplo, na Capital Federal, que seria da 
imprensa? (Transcrito do O Radical, e publicado em A Luta, n. 462) 

 

Na construção da matéria, a conclusão deter minada reduz-se à reforçar 

no imaginário do leitor que a “intangibilidade Municipal” é inimiga do cidadão no seu 

direito de expressar insatisfação com seus governantes. Paralelamente, tinha o 

objetivo de fixar de vez uma memória dos abusos cometidos no interior do Brasil, 
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dando contorno a algo acontecido antes, em vários lugares, e que retornava ao 

discurso jornalístico como evidência dessa prática abusiva. Uma evidência que a 

própria imprensa ajudou a construir e a reutilizava para reforçar seus objetivos. 

O suplemento aqui analisado, um caderno com quatro páginas, discorre 

sobre o assunto em pauta, ocupando com publicidade apenas três quadros, o que 

demonstra que a publicidade, ao contrário do que ocorre atualmente nos jornais, não 

ocupava espaço crucial para a sobrevivência do jornal A Luta. Nesse caso 

específico, as propagandas parecem apenas preencher um espaço que restou ao 

final das duas matérias de denúncias contra os desmandos e abuso de autoridade 

de prefeitos municipais em Goiás e São Paulo, ambas no interior. Uma anunciando o 

“VINHO CREOSA DO - Tônico soberano dos pulmões”. O segundo quadro 

anunciando o Sabonete “BEIJA FLOR - é o legitimo sabonete de Eucalipto”. 

O terceiro quadro publicitário, anunciando vendas de livros de segunda 

mão, divulgava: “Doe 20 livros modernos (2° mão) por Cr$ 98, com direito a trocar 

quantas vezes quiser. Indicando o gênero preferido mande o dinheiro mediante vale 

postal ao livreiro Walter Menzi, Rio de Janeiro - Rua Rep. Do Peru,355”. 

Na primeira página, nota de rodapé ressaltava em negrito: “TOMA 

CORPO O CINISMO DE CHATO! Como a capa do jornalismo brasileiro não passa 

de caixeiro do Nazi-Fascismo”. 

O jornal A Luta tornava-se conhecido na cidade, não apenas pela sua 

prática de enfrentamento ao governo intervencional, como também através de sua 

atividade de distribuição de outras publicações, como o almanaque O Pensamento, 

da venda da revista O Malho e de novos lançamentos literários. Fazia parte do 

periódico, com distribuição semanal, o Suplemento Nacional, com ilustrações e 

contos humorísticos e literários. 

Confirmando a informação obtida da distribuição do Suplemento Nacional 

encontra-se uma nota, com o título “Aos Nossos Leitores”, o que revela que o jornal 

não conseguiria sobreviver apenas do idealismo e da crítica às autoridades 

constituídas, mas necessitava do retorno financeiro de seus leitores, obtido 

especialmente da venda de assinaturas que assegurar ia a circulação regular do 

jornal: 
 

A Luta acaba de fazer contato com o grande Consórcio de 
Suplementos Nacionais. Estes suplementos de ilustração atraentes e 
contos humorísticos e literários serão distribuídos semanalmente 
pela A Luta. De modo que estão os nossos leitores de parabéns, 
pois, pagar sem demora, as assinaturas, a fim de que possamos 
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melhorar mais e mais, O nosso jornal, cuja vida depende do 
patriotismo dos assinantes. (A Luta n. 146, de 8/9/34, p. 1). 

 

Encontram-se impressos nas páginas do jornal A Luta, crônicas, poemas 

e contos. Basileu Pires Leal, Geraldo Campos, Alaor Gomes de Almeida, Carmo 

Bernardes, Paulo Nunes Batista, entre outros, fizeram publicar seus contos e versos 

para apreciação dos leitores daquele periódico. Alguns são publicados com 

pseudônimo ou inicial do nome de seus autores. Para exemplificar, transcreve-se, de 

autoria de Alaor Gomes de Almeida, “Confissão a um Balão”: 

 

Balão escuta: Antes de subires ao léo, devassando o espaço, eu 
quero confiar-te, toda a caravana dos segredos de minhas ilusões. 
Confio-te, porque sei que em breve, lá nas regiões etéreas, o seu 
papel demasiadamente tênue não resistirá ao calor da chama e se 
extinguirá, metamorfoseando-se em cinzas... Contigo, balão 
transitório toda a caravana de minhas ilusões, também morrerá... 
Depois..., qual um alucinado percorrerá os campos embebidos de 
orvalho, para procurar os teus minúsculos fragmentos, para guardá-
los como emblemas da Sinceridade... Tu, balão, mereces. 
... Não revelaste meus segredos a ninguém... (A Luta, n. 150, de 
9/10/34, p. 3) 

 

Ao pontuar que o jornal A Luta, nos seus primeiros anos de existência, 

possuía uma orientação anarquista, não significa afirmar que sua veiculação nesse 

período tenha s ido aos moldes dos jornais anarquistas de então. Embora os jornais 

anarquistas não se pautem pela publicidade para seu sustento, A .G. Pinto apelou 

frequentemente para esse recurso. Criou a Agencia lnidiapim, envolvida com 

atividades de uma verdadeira empresa capitalista, com serviço de publicidade, 

divulgação, anúncios classificados, comércio de livros e de produtos esotéricos, 

atuando desde a fase anarquista e mesmo sob o período em que o jornal pautou-se 

pela orientação comunista, sob os auspícios de seu fundador. 

Ao selecionar alguns exemplos de propaganda, divulgação e 

classificados, tem-se como objetivo caracterizar o jornal A Luta como um veículo 

eclético, que divulgava produtos, embora abrisse espaço para ideologias de 

esquerda e se autoproclamasse como de esquerda. 

No entanto, faz-se necessário ressaltar que, pelas análises feitas no 

corpo comercial do jornal, A.G. Pinto buscou não fugir totalmente aos seus 

princípios, trabalhando prioritariamente com propagandas voltadas para a saúde, 

higiene e cultura e, naturalmente, com o espiritualismo de sua convicção individual. 
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A prestação de serviços e a compra e venda de bens móveis e imóveis eram 

frequentes nos moldes das atuais sessões de classificados dos jornais comerciais. 

Como exemplo de classificados, foram selecionados três recortes. O primeiro 

anunciava: 

 

VENDE-SE - Uma chácara com 4.600 pés de café de 6 para 7 anos, 
plantado no sistema paulista de 18 palmos de largura, com 
capacidade para 70 litros por pé, tendo anexo uma parte de terras de 
Mata Virgem de primeira qualidade de 700000 de avaliação, um 
pasto com 2 alqueires, tudo cercado de arame, distante da povoação 
de Serrado 3 quilômetros em terreno particular. Tratar com Odorico 
Silva Leão, em frente a Matriz. (A Luta, n. 142, de 12/5/34, p. 1) 

 
O segundo exemplo, sob o título “Agentes” anunciava que: 

 

A G E N T E S Precisa-se de um para dar exclusividade neste Estado 
e representar produto indispensável aos automobilistas. NOPINCH - 
Composição que obtura automática e instantaneamente os furos 
produzidos nas câmaras de ar, e de fácil colocação e lucro 
compensável. CAIXA POSTA L, N.6 3149 - SÃO PAULO (,4 L uta, 
n.150, de 9/10/34, p. 2) 

 

Outro exemplar fica por conta da divulgação de serviço dentário, 

conforme seguinte fragmento: 

 

C L I N I C A E C I R U R G I A D EN T A R I A DE J. GONÇALVES 
DE SOUZ A COM SEUS 18 A NOS DE PRATICA. Tratar dos dentes 
é tratar da saúde. Sendo os dentes um verdadeiro adorno, constitui 
sua conservação atributo de elegância, saúde e civilização. CONSU 
LTORIO E RESIDENCIA: Rua Barão do Rio Branco, 18 ANAPOLIS - 
GOIÁS. (A Luta, n. 15 1, de 13/10/34) 

 

Referente à publicidade, tem-se exemplos de diversos produtos, de 

higiene, saúde e beleza. A seguir, destaca-se o seguinte dos números analisados do 

jornal A Luta do ano de 1934: 

 

TALCO “Lady” FORMULA MEDICIAL SUAVEMENTE PERFUMADO 
AS FERIDAS, ESPINHAS, MANCHAS ECZEMAS, ULCERAS, enfim 
qualquer moléstia de origem SYPHILITICA? Desaparecem com o 
uso GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE ELIXIR DE NOGUEIRA 
Do fharm.  
JOAO DA SILVA SILVEIRA. 55 ANOS DE VERDADEIROS 
PRODIGIOS! 
Milhares de atestados não só no nosso país como no estrangeiro! 
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A divulgação de livros e revistas era bastante vasta. Há de se ressaltar 

que a Agencia lnidiapim fazia a distribuição e comercialização desse tipo de produto 

na região. Destacam-se para exemplificar, as seguintes publicidades veiculadas em 

vários números do jornal A Luta, no ano de 1934: 

 

JORNAL DAS MOÇAS a 1$ todos os sábado à venda na Tip. Da A 
Luta. 
Dicionário do Código Civil de Thier Veloso, encadernado 10$000. A 
Margem da História da República, inquérito feito pelas melhores 
penas do país, 10$000; Peculato, Moeda Falsa e Falsificação de 
Documentos, 12$000; Código Eleitoral, 4$; Pareceres, ministro B. de 
Faria 20$000 muitos outros na Tipografia da A Luta. 
LIVROS NOVOS - Edições de Calvino Filho, Empresa Editora 
Brasileira, Andersen Editores Atlântida, Editoria e outras encontra se 
na AGENCIA - INIDIAPI N 
ALMANACK do "O Pensamento" - 2$500 na AGENCIA INDIANA 

 

Ilustrativo da divulgação espiritualista e/ou esotérica encontrada no jornal A 

Luta, há algumas publicidades. Há que se considerar o peso desses reclames num 

período em que esoterismo e autoajuda eram vistos com desconfiança, sobretudo 

em cidades do interior com uma vida sócia cultural moldada nos padrões tradicionais 

da família patriarcal católica, como era o caso de Anápolis, naquele período. 

 

S O R T E! Em amores, jogo, loterias e negócios, efeito rápido, 
mande endereço a Soares, Caixa Postal, 84, Niterói, do Rio, que 
receberá grátis meio de conseguir. (A Luta, n. 142, de 12/5/34, p. 1) 
AOS ESPIRITUALISTAS - Brevemente aparecerá O Oriente, jornal 
que vai batalhar pelos altos ideais do espiritualismo. V.S. sendo 
verdadeiro e esclarecido espiritualista deve amparar a imprensa que 
a defende e trabalha na divulgação de principias altamente moral e 
sã. É seu dever - Desejando recebe-lo desde o seu primeiro número 
deve remeter o seu endereço acompanhado da importância de 6$ 
000 - preço da assinatura anual - sob-registro, a J. A. MOURÃO, 
BAMBUHY, Estado de Minas Gerais. (A Luta, n. 146, de 8/9/34, p. 1). 
QUER GANHAR SEMPRE NA LOTERIA? A astrologia oferece lhe 
hoje a RIQUEZA. Aproveite-a sem demora e conseguirá FORTUNA e 
FELICIDA DE. Orientando- me pela data do nascimento de cada 
pessoa descobrirei o modo seguro que com minha experiência todos 
podem ganhar na loteria sem perder uma só vez. Mande seu 
endereço e 600 reis em selos, para enviar-lhe GRATIS “O 
SEGREDO DA FORTUNA” Milhares de atestados aprovam as 
minhas palavras. Prof. PA KCHANG TO NG. Meu endereço: Gral 
Mitre 224. Rosário (Sta. Fé) Republica Argentina. 

 

O jornal A Luta, embora se proclamasse um instrumento de orientação de 

esquerda, permitia a manifestação de orientações que pareciam paradoxais. Essa 
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orientação referia-se à própria característica do fundador do jornal, A. G. Pinto, que 

sempre se caracterizou pela iconoclastia e anticlericalismo. As tendências 

anarquista e esotérica confirmam a ambiguidade de uma personalidade singular. O 

jornal, como qualquer veiculo de comunicação, para sobreviver aos primeiros anos 

quando não se constituía mais em novidade, precisava garantir retorno pecuniário 

para continuar circulando e garantir a margem necessária de atuação do grupo 

oposicionista que nele atuava, e favorecer os interesses momentâneos desse grupo. 

O critério de diversidade de assuntos e opiniões observados na análise do 

jornal A Luta, parece estar ancorado no sentido de contribuir para a orientação 

política, esclarecimento e formação de opinião pública, assim como efetuar uma 

crítica mais abrangente ao poder estabelecido. 

Ao analisar mais concretamente essa diversidade de conteúdo do jornal A 

Luta dos números disponíveis, sobressai como primeiro resultado a limitação dessa 

diversidade. Em princípio, as possibilidades são limitadas pela estrutura do jornal,um 

pequeno jornal de opinião política manifestadamente de esquerda, que em princípio 

afastava um público mais conservador. 

O jornal A Luta, ao contrário de outros j ornais locais do mesmo período, 

reservava a maior parte do seu espaço editorial à política, cerca de 60 º/o da parte 

redacional. Aos 40% restantes, agregam-se as notícias gerais locais, nacionais e 

internacionais, estas, de forma bastante fragmentada, quase sempre através de 

pequenas notas esparsas e o espaço restante coberto por anúncios. 

Dessa forma, buscando manter e desenvolver a veiculação de informações 

sob seu próprio ponto de vista ideológico, a redação do jornal A Luta buscava nos 

anúncios sua liberdade de expressão sem se atrelar total ente a essa necessidade, 

já que sua linha editorial, jamais abandonada, impedia que essa publicidade fosse 

ampliada. 

Essa característica da publicação, juntamente com a perseguição política e à 

ampliação dos meios de comunicação como rádio e outros jornais com linha. 

Editorial menos polêmica, faz com que o jornal perca espaço. A impossibilidade de 

ampliar o público leitor, os custos de  manutenção  e o novo cenário sociopolítico 

levam ao fim um meio de expressão singular no interior de Goiás que marcou a 

história política de Anápolis entre os anos 193 1 e 1952. 
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CONCLUSAO 

 

 

 

Refletir sobre a presença de uma cultura comunista em Goiás nas décadas de 

1930 e 1940 representa uma empreita arriscada: finalmente, como entender a 

presença de comunista em um mundo essencialmente agrário? E o que significava 

ser comunistas, naquela sociedade? Aliás, também é preciso perguntar o que é ser 

comunista para os homens que assim se identificavam. A dificuldade em responder 

as questões é acrescida pelas possíveis respostas, ou melhor, as respostas também 

podem ser tomadas como problemas, uma vez que como memória elas acabam 

atualizando o passado e assim o recriam. Para os historiadores mais tradicionais 

essa história estaria condenada por um tribunal de cientistas, com suas lupas e 

vasta erudição a serviço de por em dúvida as lembranças dos homens. 

O presente trabalho quer escapar dessa sentença de morte, insistindo que o 

procedimento de recolher do limbo o que foi vivido, acompanhando tensamente o 

"refazimento'' da memória, implica em dar sentido a experiências históricas perdidas 

em um tempo compactado que acachapa os acontecimentos tornando tudo 

previsível. Mas tranqüilize-se o tribunal de historiadores: a história enquanto tradição 

de um conhecimento submetido a criteriosa leitura e crítica do documento está 

presente nesse trabalho, tanto na lida com os documentos orais como nos escritos. 

Aliás, serve se de ambos, mas foge-se ao propósito de confrontá-los na 

ingênua pretensão que desse procedimento surgisse a verdade. Preferiu-se lidar 

com a impureza dos registros, com os ruídos de comunicação, com a atualização do  

passado, mesmo em sua manifesta incompletude. Essa opção deriva da certeza de 

que desse procedimento pode resultar uma melhor compreensão dos projetos de 

homens sintonizados com o seu tempo, homens que em uma pequena cidade do 

interior de Goiás interessavam se pelos fantásticos acontecimentos ocorridos na 

Rússia, pelos conflitos internacionais no período entre guerras, pelos livros de auto-

ajuda, de esoterismo e pelas questões próximas ao cotidiano: a política, o futebol, o 

trabalho. Enfim, esses homens demonstravam que Goiás situava-se no Brasil e no 

mundo, sem nenhum apego à tão difundida crença do isolamento do interior. 

Portanto, recolher a memória desse núcleo político significa dialogar com o presente, 

em busca de uma visão capaz de descompactar o tempo e as interpretações e, 
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assim, contribuir na elaboração da história como forma de conhecimento, Outro risco 

que corre o historiador que se interesse pelos comunistas em Goiás serão a raridade 

das fontes e a diminuta produção historiográfica local. Não foi possível comparar o 

núcleo comunista anapolino com outros espalhados no interior do território brasileiro.  

A exigüidade dos prazos e a capacidade de trabalho da pesquisadora se 

exauriram na coleta da documentação em Goiás, mas fica o registro de uma boa 

idéia para um trabalho futuro. Enfrentou-se a escassez documental com um 

procedimento que se fez necessário: a documentação acerca da experiência dos 

comunistas se apresentava como registro oral ainda em fitas, que se pôde escutá-

las no Museu da Imagem e do Som, ou como registro com transcrição guardados 

entre as muitas linhas da pesquisa realizada pela professora Eliane Garcindo. Para 

além das fontes orais contou-se com um razoável número de exemplares do jornal A 

Luta e a historiografia. As leituras indicavam um descompasso: sobre os comunistas 

e o partido nos grandes centros há uma grande quantidade de pesquisas, enquanto, 

sobre Goiás, a produção é escassa e, para completar, os trabalhos locais situaram a 

presença dos comunistas principalmente a partir da década de 1940, momento em 

que o partido já conseguira uma ordenação interna que, naturalmente, indicava um 

projeto a ser seguido nacionalmente. 

Neste trabalho, a partir dos depoimentos e da revisão bibliográfica, buscaram-

se analisar a memória sobre a formação do Partido Comunista em Goiás e a ação 

dos pioneiros e ressaltar a importância do jornal A Luta como instrumento de 

argumentação que ampliou o debate de oposição na região. Basicamente, buscou-

se demonstrar a hipótese de que o jornal A Luta exerceu importante papel na 

formação e consolidação do PCB regional, viabilizando um espaço de debates. e 

articulação, estabelecendo-se uma discussão sobre o papel da imprensa na prática 

partidária. 

Essa questão foi desenvolvida partindo-se da articulação entre duas trajetória 

individuais e a conjuntura histórica na qual elas se destacam, e o contexto no qual 

estavam inseridas. Nesse sentido, as experiências de A .G. Pinto e Basileu  Pires 

Leal foram importantes para a compreensão de como se deu o aporte das idéias 

comunistas em Goiás, imprescindíveis para se reconhecer o perfil imprimido ao 

jornal A Luta idealizado por A .G. Pinto e concretizado, sobretudo, através do 

trabalho dos dois personagens biografados. 
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Foi a análise da trajetória de A. G. Pinto que possibilitou visualizar o jornal A 

Luta e compreender a característica peculiar desse periódico que, embora 

reconhecido como porta-voz do Partido Comunista, teve sua origem como 

divulgador das idéias simpáticas ao anarquismo e utilizado também pela oposição 

regional não ligada à esquerda mais radical. Essa característica coaduna-se com a 

personalidade emblemática de seu idealizador, A .G. Pinto que cabia em modelos 

díspares de interpretação: “Quantos homens em um só homem” Seu jornal refletia a 

diversidade da experiência social dos moradores da pequena cidade de Anápolis. 

A história de vida de Basileu Pires Leal, ligou-se definitivamente à história do 

Partido Comunista. Sua experiência como militante começou ainda na adolescência, 

ao perceber as contradições político-sociais na cidade de Corumbá. Inconformado, 

ainda sem qualquer racionalização elaborada, começa a ler e a participar dos 

movimentos oposicionistas pré 1930. 

Em contato com A .G. Pinto,Basileu canalizou sua reação para a proposta 

anarquista e, no decorrer do processo de conscientização, seu inconformismo se 

concretizou no plano político. Fundou o núcleo anapolino da Aliança Nacional 

Libertadora e, nesse período, conheceu as propostas comunistas que melhor se 

adequaram às suas perspectivas para uma transformação da realidade histórica 

vivenciada. 

As análises demonstram que, a partir da articulação de Basileu com outros 

elementos com a mesma postura, surge um núcleo de militantes e, em 

1936,foifundado o Partido Comunista em Goiás, com aqueles elementos aglutinados 

em torno do jornal A Luta que passou então a exercer a função de porta-voz do 

grupo, sendo utilizado na divulgação de notícias e propostas vinculadas ao 

comunismo. 

Na perspectiva desenvolvida no âmbito desse trabalho, a experiência 

vivenciada pelos sujeitos históricos foi fundamental para dar a devida dimensão 

histórica ao grupo do jornal A Luta na formação e consolidação do Partido 

Comunista em Goiás. A experiência antes de 1945 foi desconsiderada pelos 

militantes que vieram a fazer parte do quadro partidário no período da legalidade 

{1945-1947). Diante dessa postura, a historiografia regional não privilegiou o período 

anterior, principalmente aquele ligado a difusão de idéias, ainda difusas sobre o 

comunismo. 
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Nesse sentido, chamou-se a atenção, no desenvolver desse trabalho, para a 

ação dos pioneiros militantes, seus esforços na divulgação, arregimentação de 

quadros, formação de núcleos, até a fundação do PCB-GO em 1936. Foi 

demonstrado ainda o trabalho de consolidação do Partido, culminando na 

reorganização partidária em 1944 e o estabelecimento do Comitê Regional em 

Anápolis em 1945. Evidenciou se, nesse contexto, a importância desempenhada 

pelo material impresso na informação e conscientização de membros dos núcleos 

militantes e, para a ampliação do quadro partidário. Para tanto, foi importante 

ressaltar a liderança do grupo anapolino, estabelecendo uma articulação não 

sistemática, porém constante, principalmente na circulação de material impresso, 

enfatizando a onipresença do jornal A Luta como base de apoio das idéias 

comunistas que então se consolidavam e se ampliavam em Goiás.  

Na perspectiva desenvolvida nesse trabalho, apresentou-se a imprensa 

responsável pela penetração do pensamento comunista, desde a simpatia inicial e 

leituras esparsas feitas de uma forma mais ou menos casual, até a divulgação mais 

sistemática a partir de 1922 com a fundação do Partido, reiterando o significativo 

aporte intelectual possibilitado em Goiás, pelo jornal A Luta.  

Na tentativa de organizar adequadamente a narrativa, apresentou-se, 

brevemente, a história do Partido Comunista no Brasil, sua ampliação até a chegada  

das idéias em Goiás e a experiência de organização partidária vivenciada pelos 

pioneiros da região. Nesse contexto, demonstrou-se a característica urbana assumida 

pelo Partido regional, em consonância com o que acontecia a nível nacional, sendo, 

em Goiás, constituído por trabalhadores autônomos e intelectuais, a chamada 

“pequena burguesia”. Demonstrou-se, ainda, que o trabalho do PCB na área rural 

iniciou-se somente em 1945, momento no qual o Brasil voltava-se para a 

democratização. 

O histórico do jornal apresentou-o a partir das oficinas de sua gráfica, revelando 

políticos, jornalistas e escritores que fizeram escola no A Luta. Sua característica 

esquerdista contestatória das classes dominantes, suas denúncias e campanhas, 

conquistaram simpatizantes e arregimentou novos elementos que vieram reforçar o 

grupo militante agrupado em torno do jornal, levando a outros pontos de Goiás as 

idéias divulgadas por eles, ampliando a atuação partidária.  

Analisando-se fragmentos das notícias e artigos dos poucos números 

preservados do jornal, constatou-se uma despreocupação com a coerência 
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doutrinária, revelando-se um periódico heterogêneo, aberto a todas as tendências 

oposicionistas, a denuncias contra as práticas autoritárias, críticas à política e 

economia regional e nacional. Em função de matérias com teor oposicionista radical, 

o jornal A Luta foi empastelada diversas vezes, reforçando a opinião de seus 

coetâneos de ser “um jornal da linha esquerdista”. 

O objetivo desse trabalho foi restituir ao seu lugar histórico um pequeno jornal 

panfletário, questionador e oposicionista, que teve sua importância política 

minimizada e, até mesmo pode-se afirmar, silenciada. Esse silêncio em torno do 

jornal.  

A Luta deve-se muito mais ao fato de ter sido suplantado em sua função de 

porta-voz do PCB-GO pelo jornal ''O Estado de Goiás'' no período de atuação legal 

do Partido, apagando sua voz ao definir-se uma ruptura entre os antigos 

representantes partidários e as novas condições propiciadas pela legalidade, do que 

pelo preconceito criado em torno da característica imprimida ao seu perfil pelo seu 

idealizador, A .G. Pinto.  
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