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Resumo 

Nesta dissertação abordo a trajetória militar e intelectual de Nelson Werneck 

Sodré (1911- 1999), militar, professor, historiador, sociólogo, escritor, crítico literário e 

profissional de imprensa, que produziu grande parte de seus livros histórico-

sociológicos sobre diversos assuntos da história nacional e internacional no período da 

década de 1930 até a década de 1990. A pesquisa desenvolve-se para mostrar Nelson 

Werneck Sodré como um autêntico intérprete do Brasil. A seguir, disserto sobre os 

momentos de formação do intelectual e o desenvolvimento das suas obras para à 

discussão sobre a interpretação do Brasil. Para esta discussão, o trabalho conta com 

informações da referência bibliográfica do autor, ou seja, os livros que produziu e as 

discussões que participou para compreendermos melhor a história política, social, 

cultural e econômica do país por meio da concepção de Sodré e de alguns de seus 

críticos. As polêmicas e as ideias sobre soberania nacional, além das participações do 

autor em institutos, clubes, revistas e jornais são colocadas para compreensão da 

atuação política e militante do general-historiador ao longo dos seus mais de 50 anos de 

produção bibliográfica.  

 

Palavras-chave: Nelson Werneck Sodré; nacionalismo; intérprete do Brasil; militar; 

intelectual. 

 

Abstract: 

In this dissertation I approach the military and intellectual trajectory of Nelson 

Werneck Sodré (1911-1999), military, teacher, historian, sociologist, writer, literary 

critic and press professional, who produced a large part of his historical-sociological 

books on various historical subjects national and international in the period from the 

1930s to the 1990s. The research is developed to show Nelson Werneck Sodré as an 

authentic interpreter of Brazil. Next, I will talk about the moments of formation of the 

intellectual and the development of his works for the discussion of the interpretation of 

Brazil. For this discussion, the work relies on information from the author's 

bibliographic reference, that is, the books he produced and the discussions he 

participated to better understand the political, social, cultural and economic history of 

the country through the conception of Sodré and some of its critics. Polemics and ideas 

about national sovereignty, in addition to the author's participation in institutes, clubs, 
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magazines and newspapers, are placed in order to understand the political and militant 

activity of the general throughout his more than 50 years of bibliographic production. 

 

Key words: Nelson Werneck Sodré; nationalism; interpreter of Brazil; military; 

intellectual. 
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INTRODUÇÃO 

Nelson Werneck Sodré (1911-1999), militar de formação, foi historiador, 

nacionalista, escritor, crítico literário e como costumava se intitular um profissional de 

imprensa. Ele foi durante parte de sua vida professor da educação básica, lecionando 

disciplinas de história em instituições militares. Também lecionou, no Instituto Superior 

de Estudos Brasileiros, assuntos que giravam em torno da História, Geografia e 

Sociologia por meio da análise da realidade brasileira. Na ocupação de cargos que 

importam em sua apresentação, ele alcançou a patente de general e desempenhou 

diversas funções que instigavam à instrução e à democracia no país, como diretor do 

Departamento de História do ISEB, diretor do Departamento Cultural do Clube Militar 

e redator-chefe de revistas. Nos 88 anos de sua existência, escreveu e publicou livros 

por mais de 50 anos e também uma quantidade acentuada de artigos sobre diversas 

áreas. Este intelectual carioca, cujas datas de nascimento e de morte mostram uma vida 

que se estendeu e observou os fatos ocorridos entre o período da Primeira República e 

Nova República. Portanto, seu olhar atento e suas análises decorrentes de sua grande 

fixação pela pesquisa bibliográfica fazem de Sodré um autor objeto de investigações 

acerca da sua capacidade de ser um intérprete do Brasil. 

O referencial teórico que embasa essa dissertação se encontra nos trabalhos 

desenvolvidos por alguns autores que nortearam essa pesquisa. Entre esses, destaco o 

livro Nelson Werneck Sodré: um perfil intelectual, 2011, escrito pela antropóloga 

Luitgarde Cavalcanti Barros, estudiosa da vida e obra de Nelson Werneck Sodré. O 

historiador Paulo Ribeiro da Cunha também figura em meu referencial teórico com suas 

obras sobre a formulação do pensamento e experiências adquiridas de Nelson Werneck 

Sodré. Também utilizarei artigos e transcrições da historiadora marxista Marly Vianna, 

que tratam de relatos, experiências da vida militar de Sodré e de sua importância no 

campo da historiografia brasileira. Marcos Silva acrescenta informações fundamentais à 

tese, pois, organizou e escreveu o Dicionário crítico Nelson Werneck Sodré. Considero 

essas leituras imprescindíveis para o desenvolvimento de minha pesquisa sobre Nelson 

Werneck Sodré. 

Propomo-nos a fazer nessa dissertação uma revisão bibliográfica de Nelson 

Werneck Sodré, apontando-o como um importante intérprete do Brasil a partir dos seus 

trabalhos iniciados ainda nos anos de 1930. 
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Nesta tarefa intelectual, guiamo-nos inicialmente pelo conceito de intelligentsia 

de Karl Mannheim.1 Por meio desta concepção, podemos entender o tipo de intelectual 

que foi Sodré, suas características, sobretudo no que diz respeito à tentativa de formular 

questões que de alguma forma buscavam interferir nas políticas de Estado e na 

organização social. O conceito também se aplica quando pensamos Nelson Werneck 

Sodré e os espaços de intelectualidade, pois a intelligentsia conta com a 

heterogeneidade destacada na capacidade intelectual dos seus quadros e isto é o 

parâmetro de imputação homogênea entre eles.  

Jean-François Sirinelli foi outro importante aporte teórico que nos orientou a 

pensar a produção historiográfica acerca da formação social brasileira de Nelson 

Werneck Sodré. Sirinelli com sua “história dos intelectuais” 2 baseada em alguns 

princípios teóricos de Pierre Bourdieu, nos ajudou a entender o comportamento político 

dos intelectuais por meio do cruzamento das histórias política, social e cultural de 

Sodré. O autor também nos forneceu ferramentas para saber como o teor ideológico e 

discussões do seu tempo interferem na formação política destes intelectuais e como eles 

respondem à situação ocasionada por estes embates. 

Norteamo-nos também em Pierre Bourdieu com sua teoria de campo 

intelectual. Apegamo-nos em Bourdieu para compreendermos a trajetória intelectual de 

Sodré, que apesar de ser filho de uma família decadente economicamente, possuía um 

grande capital cultural.3 

Apresentamos no primeiro capítulo a formação militar e intelectual de Sodré, 

onde podemos ter uma noção de como surgiu o intérprete do Brasil e como desenvolveu 

seus estudos num período marcado por mudanças que necessitavam de escolhas difíceis 

em sua família. As escolhas que influenciaram a carreira do general são expostas para 

entendermos como se forma a figura do militar Sodré. Logo após, a paixão pela carreira 

militar e a realidade no Exército são mostradas em meio à necessidade de Sodré aliá-las 

ao interesse pelas letras. Entre histórias, dramas, conquistas e passagens em momentos 

conturbados da história nacional, o capítulo tem o propósito de apresentar o “soldado do 

conhecimento”. O título indica como Sodré, por meio da leitura, vivência e 

compreensão do mundo, tomou consciência da sua posição de militar nacionalista e do 

                                                           
1 MANNHEIM, K. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. 
2 SIRINELLI, Jean-François. “Os intelectuais”. In: REMOND, René (org). Por uma história política. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 1996. 
3 BOURDIEU, Pierre. “Campo intelectual e projeto criador”. In: POUILLON, GODELIER e outros. 

Problemas do Estruturalismo. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1968, p. 105 – 146. 
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verdadeiro papel das Forças Armadas. Os desdobramentos e consequências desta 

descoberta, aliados ao momento crítico na política do país, encerram este capítulo. 

No segundo capítulo, um extenso panorama do conteúdo bibliográfico de 

Nelson Werneck Sodré é feito. Nesse capítulo, a apresentação e categorização das obras 

vão dispor de contextualizações e discussões acerca da singularidade delas para a 

compreensão do pensamento de Sodré em seu entendimento das problemáticas 

brasileiras. Para a tese, o capítulo tem fundamental importância, pois tem o objetivo de 

clarificar a ideia de que Sodré foi um intérprete do Brasil. Busca-se provar, por meio de 

seus livros e de sua incansável busca por fontes, como o mesmo interpretou, polemizou 

e discutiu o Brasil em diversos assuntos que tratavam de abordar temas sensíveis na 

história política, social, cultural, econômica e militar do país. A investigação e denúncia 

dos entraves para o nosso desenvolvimento por meio das mais variadas discussões que 

fez ao longo dos 50 anos de criações bibliográficas são colocadas nesse capítulo. 

O capítulo seguinte faz uma análise das três obras consideradas mais 

importantes na tese. Antes de discorrer é preciso argumentar que se trata das três obras 

que vão considerar a discussão de Nelson Werneck Sodré em momentos diferentes da 

história nacional, pois quero mostrar essa qualidade do historiador de interpretar o 

Brasil em períodos variados da história nacional. A ideia serve para balizar a hipótese 

de que Sodré foi o intérprete do Brasil em diferentes momentos, em três livros. Em 

Introdução à revolução brasileira entra em grande polêmica acerca do tipo de 

revolução que o Brasil deveria tomar, se aprofundando, por meio dessa obra, no passado 

colonial e imperial para discutir nossa organização política, social, econômica e 

cultural; Memórias de um Soldado se apresenta como uma memorialística de alcance 

poderoso na memória nacional, juntando as experiências vividas de Sodré com os 

episódios da história nacional, dos quais foi contemporâneo; A farsa do neoliberalismo 

se propõe a desmascarar as armadilhas do programa neoliberal no país por meio da sua 

construção histórica, contrapondo à ideia de modernidade deste surrado e já conhecido 

modelo de desvio de recursos dos países subdesenvolvidos, outrora colônias de 

exploração que seguem reféns de antigas ou novas metrópoles. Portanto, o intuito de 

apresentação, discussão e críticas das obras servem para mostrar a atualidade dos temas, 

das discussões e a necessidades de novas interpretações das ideias deixadas ou 

desenvolvidas por Sodré. 

O capítulo final trata do ativismo político e militante de Nelson Werneck 

Sodré. Aqui podemos ver como o historiador fundiu o conhecimento obtido no meio 
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intelectual e no meio militar para defender as ideias nacionalistas e transformá-las em 

ações. As trajetórias de Sodré no ISEB, no Clube Militar, nas campanhas “O petróleo é 

nosso”, no contragolpe legalista de 1955 e no projeto História nova são colocadas para 

compreendermos como ocorreram estas ações. Importa dizer que elas são aqui 

colocadas para ratificar o amadurecimento do intelectual marxista-nacionalista que, em 

represália, passou a sofrer grande ofensiva reacionária de diversos setores da sociedade. 

Destacam-se a cúpula militar, a grande imprensa da época, sobretudo, os jornais e 

demais setores associados ao imperialismo que se caracterizavam nas ofensas ao 

historiador e não apenas às críticas literárias. Nesse período, as denúncias nacionalistas 

de Sodré atingem níveis de popularidade alta entre muitos setores populares do país. O 

capítulo tem por meta, mostrar como Sodré conseguiu levar sua interpretação do Brasil 

às camadas populares e as lições deixadas nessa participação do historiador. Também 

haverá espaço para a discussão das polêmicas relacionadas ao ativismo militante do 

general e algumas das polêmicas literárias do autor para mostrar como o caminho para a 

interpretação do Brasil teve seus percalços e embates. 
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CAPÍTULO I – SODRÉ, O SOLDADO DO CONHECIMENTO SOBRE O 

BRASIL 

Para iniciarmos esse primeiro capítulo, escrevemos algumas notas sobre a 

história familiar de Nelson Werneck Sodré. O autor descendeu de famílias que tinham 

objetivos distintos na vida. Na família paterna, o caminho direcionado às letras esteve 

muito presente, o que não foi diferente de seus objetivos. Este caminho priorizou a 

formação intelectual para a ocupação de cargos de relevância pública conforme se nota 

no livro Memórias de um soldado 4. 

 

Meu avô paterno, com extraordinário esforço, pois jamais foi rico, 

formou todos os filhos, mesmo as mulheres; meu pai, o mais velho – o 

único que nasceu na província do Rio de Janeiro, em Rezende, pouco 

antes de meu avô  transferir-se para São Paulo – formou-se em direito, 

na Faculdade Paulista, em 1907.5 

 

É possível observar a valorização do capital cultural na família paterna de 

Sodré, o que de certa forma influenciou não só para ocupação de cargos, mas também 

no apreço pela literatura em geral.  

Na família materna de Sodré os traços característicos estão mais ligados à terra, 

aos trabalhos de administração e gerenciamento do latifúndio que possuía. Conhecidos 

como os barões de Bemposta, os avós de Nelson Werneck Sodré foram proprietários de 

terras nas províncias de Minas Gerais, mais precisamente, ao sul. Entre os doze filhos 

do casal, destaca-se a posição de um deles que chegou a se matricular na Escola Militar, 

mas abandonou a carreira e tornou-se fazendeiro nos campos de São Gonçalo de 

Sapucaí, o que significou para Sodré o comprometimento da família com a herdade.6 

Utiliza-se neste capítulo o livro Memórias de um Soldado com atenção especial 

ao conceito de memória. Desta forma, considera-se que “os traços se transformam, 

recobrem-se, são justapostos, sedimentam-se em camadas superpostas e são refundidos 

em novas memórias, resultado de um trabalho de interpretação e reajustamentos no 

tempo”. 7 No trabalho de André Botelho, o estudo da memória se concentrará no 

 

                                                           
4 Esse livro foi publicado em 1967 com o objetivo de expor as lembranças e atividades que formaram 

Nelson Werneck Sodré nos seus tempos iniciais de Exército e na sua trajetória no campo das letras.  
5 SODRÉ, Nelson Werneck. Memórias de um Soldado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967, p.2. 
6 Ibidem, p.1 
7 MONTAGNER, Miguel Ângelo. Biografia coletiva, engajamento e memória: A miséria do mundo. 

Revista de sociologia da USP, São Paulo, SP, v, 21, n.2, p. 277-279, nov.2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ts/v21n2/v21n2a12>. Acesso em: 09/01/ 2019. 
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(...) Panorama tecido por meio das relações genealógicas, categorias 

espaciais, geográficas e regionais, objetos materiais, culinária, 

vestuário, sentimentos, sentidos entre outras relações. Vistas dessa 

perspectiva, as Memórias oferecem menos um documentário sobre 

diferentes momentos da história brasileira, e mais uma narrativa onde 

o passado brasileiro constitui meio de reconstrução permanente de 

possíveis identidades individuais e coletivas.8  
 

Compreende-se então que os fatos narrados pelo general são colocados aqui 

com o intuito de mostrar as experiências do general, tanto as descritas por ele, em suas 

memórias, quanto as descritas por aqueles que o estudaram. Entende-se também que por 

se tratar de uma memorialística no campo da história política e social do Brasil em 

muitos casos “o encobrimento da memória pessoal autobiográfica pela memória 

histórica, social, é uma passagem capital na obra do autor, pois nos autoriza a tratar a 

memória como um objeto sociológico”. 9 Para finalizar a consideração sobre o uso da 

memorialística, aqui também se observa certa influência dos registros sociais e 

valorização das experiências vividas dentro de uma perspectiva coletiva e por meio da 

memória do próprio grupo social conforme nos indica os trabalhos de Miguel Ângelo 

Montagner sobre os conceitos acerca do uso da memória em Pierre Bourdieu10 e nova 

passagem de Botelho que nos informa  

 

(...) vai situando o narrador como parte de uma grande totalidade: 

laços genealógicos, relações de amizade, relações profissionais, etc. 

De tal forma que o foco deixa de ser o narrador e este passa a ser uma 

mediação para dimensões que o transcendem. A memória, configurada 

em seu sentido clássico, funciona como uma espécie de acesso ao 

mundo que transcende a biografia.11 

  

Retomando a apresentação de caráter introdutório e meramente informativo, a 

família de Sodré passou por dificuldades financeiras descritas por ele como uma 

“decadência econômica” que atingiu seus pais e alguns outros familiares e significou 

uma das determinantes para sua escolha da carreira militar e de alguns, bem poucos, que 

optaram pela mesma carreira. Outro fato marcante foi a saída de grande parte de seus 

familiares da província do Rio de Janeiro, o que representou a busca por outras 
                                                           

8 BOTELHO, André. “Pedro Nava: o médico e o memorialista”. In: HOCHMAN, Gilberto; LIMA, Nísia 

Trindade (Org). Médicos intérpretes do Brasil. São Paulo: Hucitec Editora, 2015, p. 390. 
9 MONTAGNER, Miguel Ângelo. Biografia coletiva, engajamento e memória: A miséria do mundo. 

Revista de sociologia da USP, São Paulo, SP, v, 21, n.2, p. 277-279, nov.2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ts/v21n2/v21n2a12>. Acesso em: 09/01/ 2019. 
10 MONTAGNER, Miguel Ângelo. Biografia coletiva, engajamento e memória: A miséria do mundo. 

Revista de sociologia da USP, São Paulo, SP, v, 21, n.2, p. 277-279, nov.2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ts/v21n2/v21n2a12>. Acesso em: 09/01/ 2019. 
11 BOTELHO, André. “Pedro Nava: o médico e o memorialista”. In: HOCHMAN, Gilberto; LIMA, Nísia 

Trindade (Org). Médicos intérpretes do Brasil. São Paulo: Hucitec Editora, 2015, idem. 
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oportunidades de perspectivas de vida logo após a Abolição. Entre os que se 

mantiveram na cidade, destacou-se Feliciano Pires de Abreu Sodré, que seguiu a 

carreira militar durante algum tempo.  Feliciano Sodré Nasceu em 1881 na cidade de 

Macaé, e faleceu aos 64 anos de idade na cidade de Niterói. O motivo de nossa 

apresentação acerca de Feliciano Sodré é que, diferentemente de Nelson Werneck, não 

continuou na carreira. Comprometendo-se com a vida política, exerceu cargos, desde 

deputado estadual e prefeito de Niterói, até tornar-se em 1923, o presidente do Estado 

do Rio de Janeiro com mandato até 1927.  

Werneck Sodré, na busca por uma carreira e impulsionado pela formação 

familiar, caracterizada pelo estímulo à instrução, mudou-se para o Rio de Janeiro após 

problemas de adaptação dos seus pais em Campos Novos de Paranapanema. Heitor de 

Abreu Sodré, pai de Nelson, advogado, fez o curso de direito a contragosto, pois 

preferia a medicina, mas seu pai era quem determinava a profissão dos filhos e dessa 

forma a advocacia foi o caminho que seguiu. Advogou por um tempo na cidade de 

Campos Novos de Paranapanema, situada no oeste do Estado de São Paulo. Nessa 

época, Heitor Sodré já estava casado e na cidade do interior se acostumou com a defesa 

de casos ligados às questões de terras. Os problemas que influenciaram a saída de seus 

pais desta cidade resumem-se à rusticidade do meio, motivo de constante reclamação de 

Amélia Werneck Sodré, mãe do general, e aos honorários de Heitor Sodré, quase 

sempre pagos com pequenos lotes de terra situados na região. Transferiram-se então 

para o Rio de Janeiro.    

Com o retorno ao Rio, Sodré continuou sua formação, depois de estudar as 

primeiras letras em escola pública na Muda da Tijuca. Logo depois, estudou no Colégio 

Brasileiro, localizado em Copacabana. O internato serviu de ponte para uma de suas 

experiências fundamentais, a paixão pelas letras e pela leitura. Sodré soube manter, 

desde novo, a concentração necessária para fazer suas leituras. Ele nos diz: 

 

(...) Todos os sábados, fazia eu a longa viagem de bonde, de 

Copacabana à cidade e da cidade ao Alto da Boa Vista, onde 

morávamos. Essa viagem durava quase duas horas: foi assim que 

adquiri o hábito de ler no bonde; nessas viagens li quase todo o Júlio 

Verne, nas edições portuguesas. (...) Pouco a pouco, minhas leituras se 

ampliaram: passei dos livros de contos infantis que Figueiredo 

Pimentel fazia para a Livraria Quaresma a outros, mais largos, com a 

mistura dos folhetins que dominavam a imprensa do tempo e 

apareciam em publicações avulsas.12 

                                                           
12 Ibidem, p.2. 
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No ano de 1922, após longas viagens e experiências no campo da leitura, Sodré 

viveu o que considerou “como o primeiro contato com a carreira militar”. Foi o 

momento em que o estudante presenciou a primeira insurgência tenentista do país,13 a 

Revolta do Forte de Copacabana, ocorrida no dia 5 de julho. O Forte de Copacabana 

ficava próximo das instalações do internato em que Sodré passou parte de sua vida de 

estudante. Entretanto, por questões óbvias de segurança, ele ficou como os outros 

internos, longe da zona de conflito. Sodré já compreendia os fatos políticos daquela 

ocasião devido a sua busca por informações nos noticiários, e descreveu seus 

sentimentos e sua tomada de posição naquele momento. 

 

(...) não fui à praia; não assisti ao combate, portanto. Tomei 

conhecimento deles pelos jornais. Os nomes de Newton Prado e 

Siqueira Campos ficaram-me na lembrança. Passei a admirá-los. Até 

aí alheio ao problema político que se desenvolvia, foi a revolta do 

Forte de Copacabana que me sacudiu a atenção para ele. Minhas 

simpatias, pela leitura dos jornais naturalmente, iam pra oposição. A 

partir do episódio, entretanto, é que me senti participante dos 

acontecimentos.14 

 

É inegável que essa e outras experiências, aliadas aos longos estudos, 

colocariam Sodré em condições de se tornar entendedor de nossa realidade no período 

de maturidade intelectual. Este é um dos tantos fatores que, penso, influíram muito para 

sua posição de intérprete do Brasil. Em sua memorialística de 1967, Sodré nos diz  que 

aos onze anos de idade percebera que não bastava apenas saber, era necessário tomar 

posição sobre os lados protagonistas neste episódio do Forte de Copacabana, e sua 

escolha foi pela oposição ao governo pois, a partir daquele momento, observou, além de 

suas leituras, a atitude dos oficiais de baixa patente frente à necessidade de mudanças. 

Mudanças que foram compreendidas com mais clareza ao longo de suas leituras 

posteriores, como a modernização das Forças Armadas e as reformas políticas no país, 

governado por oligarquias locais que se opunham aos ideais presentes nos ideais da 

criação da Primeira República, um ideal que não primava por defender práticas 

coronelistas, fraudes e corrupções quase institucionalizadas pelos agentes que deveriam 

coibi-las. 

                                                           
13 Nesse momento Sodré fazia parte do Colégio Brasileiro, o internato de Copacabana, onde esteve 

matriculado por alguns anos na década de 20 até ingressar no Colégio Militar no ano de 1924. “Certa 

madrugada, acordamos, os alunos internos, com os abalos e os estrondos do canhoneiro do forte de 

Copacabana; as portas sofriam deslocamentos, as louças tremiam à mesa de café, para onde fomos 

levados, às pressas, nas providências para a fuga. Era a revolta de 5 de julho de 1922.” 
14 Ibidem, p.3. 
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A simpatia de Nelson Werneck Sodré pelos oficiais Newton Prado e Siqueira 

Campos, protagonistas no movimento dos “18 do forte de Copacabana” marcou-o. 

Atento a estas questões, desenvolveu, anos depois, trabalhos sobre o episódio. Os 

fatores de destaque na tomada de posição de Sodré a favor dos militares insurgentes 

estavam ligados à coragem e à determinação que eles tiveram para se rebelar, mesmo 

sendo minoria. 

 

O início deste processo acontece, ainda que de forma confusa e vaga, 

com uma rebelião à esquerda dos tenentes e que até aponta para o 

cenário de uma revolução na ordem do dia, tendo por estopim, o 

fechamento do “Clube Militar” (...) daí a alguns dias, ocorre o levante 

do Forte de 22, e no período subsequente, o Brasil é sacudido por uma 

série de rebeliões expressivas. Pouco depois, ocorre a eclosão de 

movimento de 24, seguida pela posterior formação da Coluna Prestes 

e a sua inserção épica pelo interior brasileiro e epílogo com o exílio da 

tropa na Bolívia.15 

 

As revoltas tenentistas contribuíram para o enfraquecimento da República 

Velha, com levantes que se espalharam pelo Brasil, questionando o governo. Sodré, 

após seu amadurecimento intelectual viu nas tropas revoltosas a possível concretização 

dos anseios de grande parte da população e as soluções dos problemas geracionais que 

inquietaram os tenentes das forças armadas do país.  

Os anos seguintes foram tumultuados na vida de Sodré, por alguns problemas 

familiares decisivos na mudança de ares de seus pais. A mudança para a cidade de 

Caçapava, localizada na zona interiorana de São Paulo, dificultou os estudos do menino. 

Mas, novamente, houve outra experiência com militares e a carreira militar passou a ser 

uma opção, graças à convivência de Sodré com oficiais do regimento local que residiam 

na mesma pensão que ele e seus pais. 

 

(...) desse convívio é que deve ter surgido a ideia de minha ida para o 

Colégio Militar do Rio de Janeiro (...) me lembro bem do sentimento 

de revolta que lavrava entre esses oficiais: não escondiam sua aversão 

ao Governo, criticavam violenta e abertamente as autoridades.16 

 

Sodré, antes de retornar para o Rio, ainda pode acompanhar, mais uma vez de 

perto, todo o descontentamento com a situação da Primeira República e seus conchavos 

políticos, que culminaram com a segunda revolta tenentista, em julho de 1924, agora em 

                                                           
15 CUNHA, Paulo Ribeiro. Nelson Werneck Sodré: “Apontamentos para uma (re) leitura e uma vocação”. 

In: SILVA, Marcos (Org.). Nelson Werneck Sodré na Historiografia Brasileira. São Paulo: Editora 

FAPESP, 2001. p. 159. 
16 Ibidem, p.4. 
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São Paulo. “Os tenentes reclamavam por representação e justiça, o que pressupunha o 

voto secreto, a luta contra oligarquias estaduais e maior espaço democrático”.17 

O trabalho desenvolvido aqui não se propõe a biografar o general. Tenho como 

objetivo dar ao leitor informações para entendermos não só o ambiente em que se 

formou Sodré, como também as experiências e os fatores externos que influenciaram 

suas escolhas e sua formação, levando-o a se tornar um intérprete do Brasil.  

Sodré iniciou os estudos secundários no Colégio Militar, espaço em que viveu 

os fatos que marcaram o início de sua longa atividade entre as armas e as letras, o que o 

acompanhou por boa parte de sua vida. O general das letras, antes de produzir seus 

primeiros artigos, questionou a disciplina férrea à qual teve de se acostumar nos 

primeiros anos dentro do Colégio Militar. “O rigor da disciplina, no meu tempo, era 

impressionante”.18 Além disso, havia as famosas sanções, uma forte censura, sanções 

que variavam da simples repreensão até a prisão por alguns dias. Entretanto, Sodré 

pontuou que “eram raras as expulsões” e as suspensões só aconteciam de forma 

excepcional. O estudante se manteve distante das possibilidades de expulsão do colégio, 

apesar de ter repetido um ano - como grande parte de muitos alunos que por momentos 

e por problemas outros deixaram suas obrigações escolares, rapidamente retornando a 

elas. O futuro historiador começou a escrever contos na revista A Aspiração e a admirar 

os que seriam suas influências no campo literário – Balzac, Dostoiévski, Tolstoi, 

Dickens, Stendhal, Flaubert, Tackeray, Sterne, Strindberg - além dos seus primeiros 

contatos com o marxismo. José Paulo Netto indica em sua pesquisa que nesse momento 

as leituras se deram “especialmente em textos de Plekhanov, sobre o materialismo 

histórico, e de Lênin polemizando contra o esquerdismo.” 19 

Entre os anos de 1929-31 os avanços de Sodré para se aproximar da função de 

intérprete da realidade e do pensamento social brasileiro vão tomando forma, ainda que 

se mantendo dividido entre a formação militar, que cada vez mais necessitava do seu 

esforço, e o campo das letras que fascinava cada vez mais o nosso autor. Luitgarde 

Barros indica esse momento entre a pré-adolescência de Nelson Werneck até os 

primeiros anos da vida adulta de um homem que esteve 

                                                           
17 VIANNA, Marly de Almeida Gomes. “Rebeliões integralistas – 1938: março e maio”. In: BARBOSA, 

Jefferson Rodrigues (Org.). II. GONÇALVES, Leandro Pereira (Org.). III. VIANNA, Marly de Almeida 

Gomes (Org.). IV. CUNHA, Paulo Ribeiro. Militares e política no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 

2018, p.437. 
18 Ibidem, p.7.  
19 NETTO, José Paulo. Nelson Werneck Sodré: O General da História e da Cultura. São Paulo: Editora 

Expressão Popular 2011, p.15. 
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Dialogando com seus contemporâneos, o adolescente que entra no 

Colégio Militar aos treze anos de idade em 1924, já se interessa pelo 

enunciado de suas idéias, tornando-se diretor da revista do Colégio – 

A Aspiração. Concluídos os estudos iniciais, ingressa na Escola do 

Realengo onde passa a dirigir a Revista da Escola Militar. Aos dezoito 

anos é premiado pela revista O Cruzeiro, em 1929, com a publicação 

do conto Satania, iniciando-se na carreira de jornalista em 1934 

quando se torna colaborador do Correio Paulistano, publicando coluna 

de crítica literária, durante 25 anos.20 
 

Como militar, seguiu sua carreira com cargos e promoções, servindo em 

guarnições paulistas e ainda assim tendo tempo para funções de escritor. Um desafio e 

tanto! É importante destacar as condições de um autodidata, claramente expostas na 

figura do general, pois não obteve o diploma que atestasse sua capacidade e 

compreensão da história e nem sobre as outras disciplinas que não as militares. 

Desenvolveu notório saber sem ser reconhecido. Muito pelo contrário, em muitos casos 

chegou a ter seus estudos criticados, e as portas da academia fechadas, como podemos 

perceber nas palavras a seguir.  

 

Esforcei-me por vencer essas dificuldades, sou um autodidata. Quando 

um historiador se refere a um assunto que está sendo tratado na 

universidade, sinto-me um tanto inferiorizado pelo fato de não ser 

diplomado em História, nem em Literatura; na verdade eu só sou 

diplomado como militar. Como autodidata, tenho lacunas muito sérias 

na minha formação cultural. Eu sempre me preocupei com o 

preenchimento dessas lacunas. O que posso dizer honradamente é que 

fui um estudioso, procurei ser sempre um grande estudioso, nunca fui 

um improvisador, sempre fui um homem que procurou apoiar o que 

escreve em fontes e sempre repetindo: somos meros repetidores do 

que os outros disseram, e eu procuro ser um bom repetidor.21 

 

Ele buscou informações, fontes de consulta e fez análises de documentos 

históricos, fundamentais para o conhecimento da história brasileira, sendo um 

intelectual interessado em saber e explicar os acontecimentos políticos que mexiam com 

os rumos do país.  

Para mim, compreender Sodré como um autodidata é observar que ele escreveu 

muito, mesmo sem se formar nos cursos superiores que admirava e ainda assim foi 

                                                           
20 BARROS, Luitgarde Oliveira Cavalcanti. Memória, História do Nacionalismo: território, povo e cultura 

– Nelson Werneck Sodré e a criação da Petrobrás. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 24., 2007, 

São Leopoldo, RS. Anais do XXIV Simpósio Nacional de História – História e multidisciplinaridade: 

territórios e deslocamentos. São Leopoldo: Unisinos, 2007. CD-ROM. 
21 Otávio Brum; Joris Bianca. Transcrição da palestra de Marcelo Barbosa, Marly Vianna, Carlos Nelson 

Coutinho e José Paulo Neto no Teatro Casa Grande em 5/12/2011. Disponível em 

<http://www.algoadizer.com.br/edicoes/materia.php?MateriaID=719> acesso em: 19 de setembro de 

2017.  

http://www.algoadizer.com.br/edicoes/materia.php?MateriaID=719
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responsável por desenvolver trabalhos com uma profundidade de conhecimento 

histórico reconhecida por diversos intelectuais que fizeram críticas sobre suas 

argumentações e fizeram “ajustes” necessários às teorias do general. Tais “ajustes” 

serão colocados nos próximos capítulos. 

O gosto pela leitura fez de Sodré um completo devorador de livros. Dessa 

forma, se interessou pelas funções que estiveram próximas ou ambientadas em espaços 

propícios a leituras e as procurou nas bibliotecas e sociedades literárias do Colégio 

Militar (CM). Entre essas funções, Sodré fez parte dos que se encarregavam da redação 

da revista dos estudantes do CM, mostrando sua capacidade de reflexão entre os 

membros organizadores da revista. Para o coronel Luís de Alencar Araripe “data daí o 

deflagrar da vocação do escritor e o início da portentosa produção intelectual que viria a 

atingir mais de três mil artigos e 58 livros publicados” 22. A posição exercida por Sodré, 

de redator da revista estudantil A Aspiração23, representou para a história do escritor e 

crítico literário algo formidável, pois foram as primeiras atividades de envolvimento e 

criação de crônicas acerca das relações sociais. 

 

Vêm a tarde, os mesmos operários que nas fábricas vimos entrar, dela 

saem alegres, cantando, em massas humanas, que passam, 

conversando e rindo, esta alegria que nos dá satisfação de um dever 

cumprido.24 

 

Acima, um trecho da primeira crônica publicada por Werneck Sodré, intitulada 

“Um Dia”. Foi publicada no ano de seu ingresso ao Colégio e descrita por Luitgarde 

Barros como uma crônica que também chama “a atenção para os operários que se 

levantam cedo para a azáfama diária” 25. Nesse trecho, em especial, cabe destacar a 

observação atenta e reflexiva acerca da situação dos trabalhadores, entre as alegrias e 

angústias do cotidiano. O ato de se preocupar em escrever sobre esta realidade dos 

trabalhadores é mais uma característica da trajetória literária de Werneck Sodré. 

Entre os anos de 1924 a 1929, Sodré publicou, além da crônica já dita, uma 

série de outras distribuídas na revista com os seguintes títulos e datas: “A serpente”, 

                                                           
22 ARARIPE. Cel. Luís, de Alencar. “Militares e democracia”. In: CUNHA, Paulo Ribeiro da; CABRAL, 

Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São Paulo: Editora da UNESP, 2006, p. 64. 
23 A revista A Aspiração foi criada em 15 de junho de 1894 durante o comando do Coronel José Alípio 

Macedo Fontoura Costallat, por iniciativa de três alunos: José Pereira da Graça Couto, Armando Ferreira 

e Miguel Daltro Santos. Foram apoiados pelos professores Luiz Duque Estrada e Odoarto de Moraes, 

além do próprio comandante, Cel. Costallat. 
24 SODRÉ, 1924 apud BARROS, Luitgarde Oliveira Cavalcanti. Nelson Werneck Sodré: Um Perfil 

Intelectual. Rio de Janeiro: EdUERJ /EdUFAL, 2011, p.63. 
25 BARROS, Luitgarde Oliveira Cavalcanti. Nelson Werneck Sodré: Um Perfil Intelectual. Rio de 

Janeiro: EdUERJ/ EdUFAL, 2011, p.63 
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produzida em julho de 1925; “O sabiá”, um ano depois; “Bússola”, em setembro de 

1927; “Tristeza”, em julho de 1928; “Paixão de Frei Martinho”, no mês seguinte; 

“Amor de Lázaro”, em agosto de 1928; “Maio”, produzida entre os meses de maio e 

junho do ano seguinte; “Sonho”, julho de 1929; “Amor Bárbaro”, também no mesmo 

mês; e por fim no mês de agosto as crônicas “Agonias” e “Esparsos”. 

Nelson Werneck Sodré contou que “a adolescência é a fase em que se adquire 

o hábito da leitura” e que aproveitar bem essa fase nos afortuna. Sem dúvida, o general 

se afortunou, pois as leituras e trabalhos produzidos em sua adolescência serviram, e 

muito bem, para os desafios no campo da escrita. Se por um lado, o militar amadureceu 

nas relações no Colégio Militar e nos conhecimentos adquiridos para o exercício das 

funções militares, por outro desenvolveu o seu lado escritor, justamente por desenvolver 

a série de trabalhos já mencionados, e por indicar o constante envolvimento na 

contribuição e redação das atividades intelectuais da revista, com as atividades literárias 

produzidas no Colégio Militar. Contribuiu para o desenvolvimento da revista A 

Aspiração dos treze até os dezoito anos de idade. Ainda em 1929 venceu o concurso na 

revista O Cruzeiro, com o conto “Satania” e após a conclusão dos estudos no Colégio 

Militar continuou a escrever contos, agora, de forma mais madura. A produção literária 

seguiu juntamente com as atividades militares. 

O Cruzeiro foi uma revista semanal ilustrada26 com características de produção 

inovadora no país. A revista inovou ao apresentar a impressão em quatro cores, e por 

meio de um sistema de rotogravuras, diversas fotografias e um papel de qualidade 

reconhecida adquiriu a admiração dos seus leitores. A revista também contou com 

jornalistas nacionais e internacionais, correspondentes no Brasil e no mundo e a 

circulação de repórteres em todas as capitais e principais cidades do Brasil. 

A revista continha matérias bastante diversificadas e os assuntos variavam 

desde esportes, moda, poemas, cinema, colunismo social, contos, charges, caricaturas, 

acontecimentos e fatos da semana. O periódico também registrou histórias, crônicas, 

concursos de fotografia e coberturas internacionais de jornalismo. 

                                                           
26 Fundada por Assis Chateaubriand, com sede na cidade fluminense, e tendo o início de sua circulação 

no dia 10 de novembro de 1928. A revista foi idealizada por Carlos Malheiro Dias, um jornalista 

português que viveu entre 1875 a 1941, que ambicionou a criação de uma revista de circulação nacional. 

A revista O Cruzeiro contou com colaborações do empresário e jornalista Assis Chateaubriand, Antonio 

Mostadeiros e pelo até então ministro da Fazenda Getúlio Vargas. Pessoas responsáveis pela captação 

necessária de fundos para a criação da revista. 
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Assis Chateaubriand, o principal responsável pela revista, foi um amante das 

artes e promoveu o espaço necessário para autores, escritores, romancistas e cronistas 

apresentarem seus trabalhos. Sodré vislumbrou a possibilidade de fazer parte do quadro 

de contistas por meio de um concurso e decidiu se inscrever num deles. 

O sucesso da revista O Cruzeiro já se via no ano seguinte, conforme os 

documentos do CPDOC27. A revista já ultrapassava a marca de 50 mil exemplares, um 

número considerado alto para a época num país com cerca de 50 milhões de habitantes. 

Sob a direção de Carlos Malheiro Dias a revista instituiu um concurso de contos e 

novelas com premiação em dinheiro e o direito do vencedor de publicar o seu trabalho 

em edição da revista. O concurso também tinha a finalidade de descobrir novos talentos 

da literatura nacional. 

Nelson Werneck Sodré venceu o concurso, aos 18 anos, após uma dura 

competição com um rapaz de 21 anos nascido em Cordisburgo-MG, que concorreu com 

três contos. “Satânia” desbancou os contos “Kronos Kai Anágke”, “O Mistério de 

Higmore Hall” e “Caçadores de Camurça”, todos de João Guimarães Rosa. O mineiro 

derrotado no concurso se transformou no célebre imortal da Academia Brasileira de 

Letras, em1963.  

A passagem pelo Colégio Militar representou para o General da História uma 

série de experiências que influenciaram sua vida, como o confinamento, os exercícios, a 

disciplina, a rigidez e em muitos casos a rudeza da função. Ainda foi possível observar 

outros aspectos que também se fundaram no cotidiano militar, como a camaradagem 

entre os companheiros, fato visto com satisfação porque representava a centelha de bons 

sentimentos manifestados entre Sodré e os demais estudantes naquele espaço que 

atormentou os alunos mais arteiros com punições severas. Os tempos de colégio são 

descritos por ele como anos difíceis, sobretudo pelo confinamento, mas importantes 

para o desenvolvimento militar e intelectual que a partir do momento da conclusão de 

seus estudos ratificaram o desenvolvimento de um escritor comprometido com as 

crônicas e deslumbrado com a literatura, fator originado nas constantes leituras de 

romances nos anos em que esteve matriculado no Colégio Militar. 

Ao fim de seus estudos na década de 1930, o Brasil estava convulsionado 

frente aos soldados de bombacha e lenços vermelhos que chegavam à capital federal e 

                                                           
27 VELASQUEZ, Muza Clara Chaves. O Cruzeiro. Disponível 

em<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/CRUZEIRO%20O%20(DHBB).pdf> acesso em 24/06/2017. 
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conquistavam o poder.28 Nessa década, a produção intelectual sobre o Brasil foi 

responsável por diversos livros de pensamento social brasileiro – O Brasil Nação, Casa 

Grande-Senzala, Raízes do Brasil,29, principalmente obras que se preocuparam com o 

desenvolvimento de um entendimento da organização social, cultural e política do país e 

foram contemporâneos do amadurecimento intelectual de Sodré. Ao longo dos anos, e 

apesar dos desafios a mais que serão descritos aqui, Werneck Sodré se preocupou com 

estas questões a ponto de desenvolver obras que pudessem criticar e mostrar sua 

interpretação acerca do pensamento social brasileiro, sobre o que nos debruçaremos no 

próximo capítulo.  

Por esta época ficou claro para ele que era necessário aprender com os fatos e 

discutir as ideias. Werneck Sodré usou seu tempo para se preparar para entender as 

questões sobre o Brasil dividindo-se entre a continuidade da escrita dos seus contos, 

publicações, primeiros artigos e, claro, sua vida militar. 

Sodré ingressou no dia 9 de abril de 1931, juntamente com a sua turma do 

colégio, na Escola Militar30. As primeiras impressões que ele teve destacaram as 

transformações desenvolvidas nas instalações, contada pelos mais antigos como um 

espaço deveras envelhecido, com acomodações e estruturas precárias. Em muitos dos 

casos essa situação era vista como um reflexo da tradição dos soldados, de 

sobreviverem em situações adversas e, por isso, o tratamento estrutural inadequado era 

visto de forma natural pelos mais antigos e naturalmente era assustador para os novatos. 

A organização do espaço no centro de aprendizagem foi descrita como 

 

Um espaço cercado de edifícios; a saída normal, onde estava o Corpo 

da Guarda, era no primeiro pátio; no segundo, havia portão lateral, só 

franqueado à tropa formada ou viaturas. Tudo contribuía para o 

aspecto de penitenciária. Antes de ali chegarmos, o regime também 

contribuía para isso, segundo nos contavam os mais antigos.31 

 

                                                           
28 O momento descrito refere-se à Revolução de 1930. Um movimento liderado pelos estados do Rio 

Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais e que 

resultou em um golpe de Estado. O Golpe derrubou o então presidente da república Washington Luís em 

24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e colocou fim à República 

Velha. 
29 As obras mencionadas no corpo do texto: O Brasil Nação, de autoria de Manoel Bomfim no ano de 

1931; Casa-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, publicada em 1933; e por fim Raízes do Brasil, 

publicada em 1936 e escrita por Sérgio Buarque de Holanda. 
30 SILVA, Beatriz Coelho. Escola Militar do Realengo. Disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/ESCOLA%20MILITAR%20DO%20R

EALENGO.pdf> acesso em: 29/06/2017. 
31  Ibidem, p.61. 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/ESCOLA%20MILITAR%20DO%20REALENGO.pdf
http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/ESCOLA%20MILITAR%20DO%20REALENGO.pdf
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Apresenta-se de forma clara o aspecto de penitenciária descrito por ele, pois o 

regime era duro, característico das Forças Armadas. A necessidade de se formarem 

oficiais mais uma vez impunha a Sodré o já tão conhecido sentimento de isolamento, 

vivenciado tanto no internato quanto no colégio. O comandante da Escola Militar era o 

coronel José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, sobrinho de Epitácio Pessoa e irmão do 

ex-governador da Paraíba assassinado no dia 26 de julho do ano anterior. 

A administração do coronel foi animadora, pois, “entrara reformando tudo” 

com base na influência de suas viagens à Europa, com a percepção de que as estruturas 

da Escola estavam atrasadas frente à modernização do conceito de escolas preparatórias 

de oficiais. A influência das tentativas por melhorias na Escola Militar foi 

substancialmente francesa, pois ele serviu durante a guerra de 1914-1918 e absorveu 

grande parte das ideias observadas em terras francesas. Sodré destacou que em seus 

tempos de aluno observou um comandante comprometido com o desenvolvimento das 

normas e das capacidades da escola, empreendendo esforços desde as reformas 

materiais no espaço, fruto do conhecimento e prestígio que desfrutava com as 

autoridades. A ideia de higiene e conforto, uma grande novidade para os antigos que se 

acostumaram com ambientes precários e aos “chefes de sua geração, que as supunham 

incompatíveis com a vida militar, e até desonrosas para o soldado”; camas, colchões, 

roupas, banheiros “em que não se sentia repugnância em entrar”. Outra coisa importante 

foi o investimento nas bibliotecas, fato que influenciou diretamente a carreira intelectual 

de Nelson Werneck Sodré. Ele insiste em afirmar que houve até quem duvidasse das 

intenções do comandante por tamanho esmero em servir às necessidades dos futuros 

oficiais. 

 
Lá inspirado em sua experiência europeia, operou uma transformação 

radical do ensino militar, reformando as instalações da escola e 

tentando estabelecer uma doutrina de formação do corpo de oficiais 

brasileiros. Para tanto, procurou atrair para a escola instrutores que 

possuíssem o curso de estado-maior, introduzido no Exército pela 

Missão Militar Francesa de 1920, trazida ao Brasil para fornecer uma 

instrução profissional mais adequada para a oficialidade.32 
 

O problema em relação a toda esta gama de novidades é que o comandante 

esbarrou na resistência dos oficiais mais antigos, em relação ao estudo. Muitos 

                                                           
32 PECHMAN, Robert. José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque. Disponível em 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/jose-pessoa-cavalcanti-de-albuquerque> 

acesso em 08/01/2019. 
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compreendiam que o gosto pelo estudo era prática de “maus militares”. A base de 

formação dos soldados, na concepção desses oficiais, dispensava oficiais letrados. Era 

um espaço em que “havia generais que não haviam cursado escola alguma, e eram 

pouco mais que alfabetizados” 33. A oficialidade tinha uma série de insatisfações e 

grande resistência ao modelo de instrução que colocava canetas ao invés de armas, nas 

mãos dos militares. A responsabilidade dos exercícios na Escola Militar ficou por conta 

da Missão Militar Francesa, liderada por Pandiá Calógeras34. O costume com a rotina 

“enfadonha” e, nas palavras de Sodré, providas de uma “quase ociosidade” era um dos 

empecilhos ao novo método de formação dos oficiais. Werneck Sodré destacou que para 

a oficialidade brasileira não existia a arte da guerra, e ainda vai mais além ao dizer que 

os valores como a disciplina e a bravura deveriam ser responsáveis pela formação dos 

soldados na visão da oficialidade mais experiente. Acreditava-se, portanto que “o estudo 

pertencia aos paisanos, como o conforto” 35. 

 

Os nossos cascas grossas, entretanto, não reconheciam isso; estudar, 

não mesmo. Era humilhante. Esses velhos oficiais, alguns de alta 

dignidade, homens exemplares, soldados de boa formação prática, 

resistiam inexoravelmente. Não sentariam mais em bancos escolares.36 

 

Os “cascas grossas” faziam parte dos oficiais nomeados por ele como “a 

geração da República”, pois eram de uma geração anterior de oficiais que já estavam 

afastados ou mais preocupados com a entrada na política.37 A resistência e a pouca 

aceitação da teoria foram as razões da rejeição dos cursos militares entre os oficiais 

mais fechados às novidades. Sendo assim, 

 

A solução foi apelar para os mais jovens, os dos postos inferiores, 

tenentes, capitães, acenando-lhes com recompensas e privilégios. 

Foram eles que constituíram as primeiras turmas das escolas de 

aperfeiçoamento e de Estado Maior.38 

 

Se para os mais experientes o curso não os seduzia, para os mais novos havia 

grande prestígio e reconhecimento para com aqueles que concluíssem estes cursos de 

aperfeiçoamento em que se pensava estarem os melhores oficiais da Escola.  

                                                           
33 Idem, p.62.34 Idem, p.61 
34 Idem, p.61 
35 Idem, p.62. 
36 Idem, p.62. 
37 Sobre a “geração da República”, ele escreveu: “A geração da República estava se acabando; aqueles 

alferes que haviam assistido as aulas de Benjamin Constant, eram velhos, estavam já afastados e tinham 

optado muitos pela política e nela ascendido.” Idem, p.62.    
38 Idem, p.62. 
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A Escola Militar passou por transformações importantes sob a administração 

do coronel José Pessoa Cavalcanti. Como vimos, ele não só melhorou as estruturas das 

instalações como também estimulou a modernização da concepção da oficialidade 

brasileira que passava por uma forte onda de novidades em relação à teoria e prática dos 

oficiais com os cursos da Missão Militar Francesa. Os cursos ofereceram mais 

conhecimento teórico e desafiava os oficiais a terem mais instrução para compreender 

os novos métodos de aprendizagem sobre a guerra. 

Os cursos tiveram sucesso reconhecido na década de 1930. Os organizadores 

impuseram as primeiras dificuldades para o acesso de novos alunos devido ao aumento 

do número de candidatos após a fama do curso na formação de oficiais. Foi nesse 

momento de dificuldade para o ingresso nos cursos que Werneck Sodré passou a fazer 

parte da Escola Militar. Sodré, inclusive passou a ser ensinado por muitos oficiais 

instruídos nos cursos de formação e aperfeiçoamento de Estado Maior.    

O primeiro ano de curso na Escola Militar foi muito complicado em sua vida. 

Sodré fez parte da primeira turma de cadetes que representavam um quantitativo de 

mais de 400 alunos oriundos dos demais colégios militares espalhados pelo Brasil. 

Havia diferenças entre esses alunos que variavam na idade, formação e origem. A 

diversidade contribuiu para a formação de grupos, o que dificultava as primeiras 

atividades entre os cadetes. Sodré ressaltou o número expressivo de gaúchos que 

fizeram parte da Escola Militar e correlaciona esse momento ao “movimento de 

outubro” 39 que abarrotou a cidade de gaúchos nas funções de comando no Estado. 

A experiência na Escola Militar foi muito desgastante, pois, as atividades que 

exigiam esforço físico eram intensas e seguiam uma programação que levou muitos 

cadetes à exaustão antes mesmo do término das atividades. Consistiam em exercícios 

físicos repetidos nas manhãs, que variavam desde carregar sacos de 80 quilos, correndo 

80 metros em tempo determinado; subir em corda só com o auxílio dos braços; 

exercícios com armamentos; corridas em terrenos variados. Os exercícios tinham o 

objetivo de selecionar os melhores em força física. Sodré foi classificado entre os 

normais, fato admitido por ele como “felizmente” por se tratar de uma experiência bem 

desagradável. Os exercícios de Infantaria foram marcantes na formação militar do 

general historiador, pois eram incessantes e se baseavam em marchas de duração 

gradativamente maiores à medida que a rotina aumentava. Além das marchas fazia-se 

                                                           
39 Ibidem, p.63. 
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uso de armas portáteis, carreiras de tiro, exercícios de combate e organização do terreno, 

cavavam-se trincheiras, montavam-se e desmontavam-se armas. Estas atividades se 

prolongaram por um ano e em uma dessas marchas Sodré sofreu um ferimento no pé 

esquerdo. Esse ferimento ficou aberto por meses, pois Sodré vivia um dilema em 

relação a isso. O dilema foi o seguinte: ele temia que a ausência provocada pelo repouso 

prolongado para o tratamento comprometesse o curso e talvez o fizesse perder o ano, e 

por isso fingia que não tinha nada e suportava a duras penas as dores. As tentativas de 

cura foram das mais variadas possíveis: tentou-se a aplicação de centelhas de pontas de 

fogo, a utilização de iodo, até pontas eletrificadas. Nada substituía o descanso 

prolongado para a cicatrização do local. 40 

Na parte da tarde os alunos tinham o tempo dedicado às aulas teóricas: 

matemática, física, geometria descritiva, geometria analítica, cálculo integral e 

diferencial. Os cursos foram desafiadores na medida em que a necessidade de um 

conhecimento prévio, de base, era essencial. As matérias exigiam uma base que 

somente os Colégios Militares ofereciam aos alunos, o que mostra um caráter de 

formação continuada que privilegiava os alunos oriundos da formação militar de ensino.  

A consequência da carga desmedida de exercícios militares provocava o 

esgotamento físico, o obstáculo principal nos estudos dos cadetes, pois tirava a 

concentração dos alunos nas aulas teóricas. Werneck Sodré teve muitos problemas com 

essa rotina exatamente pela dificuldade em reter as informações por meio da atenção às 

aulas. Essa atenção se perdia em meio ao cansaço físico que esteve presente em sua vida 

neste primeiro ano na Escola Militar. Em um desses episódios de exaustão, Sodré 

cochilou em uma das aulas e foi, naturalmente, repreendido pelo oficial instrutor, aos 

berros, e tendo como ele mesmo informa sido “amesquinhado, humilhado, 

enxovalhado” entre outras descomposturas. Fato é que essa situação de esgotamento 

provocou situações que fizeram o jovem cadete repensar o seu futuro. Nesse momento, 

ele pretendeu abandonar a Escola, mas foi persuadido por um companheiro que lhe 

disse “mas, se você fizer isso vai ficar sem ter o que contar para os seus filhos” 41 e 

Sodré, ainda que amargurado, achou graça do argumento utilizado, e depois repensou 

sua decisão optando pela permanência. 

O caso de quase desistência da carreira militar é um fato que deve ser 

observado com atenção porque foi um episódio que serviu para formar o caráter do 

                                                           
40 Ibidem, p.67. 
41 Ibidem, p.65. 



28 
 

general. A estupidez de seus superiores vivenciada por ele e outros cadetes foi um fato 

que lhe causou grande indignação por ter compreendido que essa estupidez tomava 

proporções desnecessárias no trato com os subalternos. Sobre este episódio, desabafou: 

 

Fui tratado na Escola Militar, como nunca tratei soldado, e não fui 

exceção nisso. E aprendi que a superioridade hierárquica, a chefia, o 

comando, conferem o direito de punir, mas não o direito de 

achincalhar o subordinado, por menos graduando que este seja, por 

mais humilde – e por mais faltoso.42 

 

Sodré neste trecho expõe de forma objetiva que uma liderança assegurada pela 

grosseria e estupidez não pode fazer parte de um líder, um superior. É o comportamento 

de polidez que demonstra firmeza. A firmeza para Sodré é classificada como tranquila, 

por ser silenciosa e mansa sendo feita com coragem. Até a patente de general, Werneck 

Sodré se manteve com o comportamento autêntico de um superior educado com os 

subalternos, e respeitado pelos mesmos sem precisar levantar a voz.  

Retornando à análise do primeiro ano de curso, Werneck Sodré viveu nessa 

época uma profunda depressão. Dos problemas, o que mais o angustiou foi a 

incapacidade de reter o que estudava. Certa vez, desabafou sobre o momento e alegou 

que “era inútil estudar: por maior que fosse o esforço em concentrar a atenção – e era 

preciso que fosse enorme – escapava-me o sentido do que estava inscrito” 43. Somando-

se a esses problemas, as aulas eram dadas para 450 cadetes e o ensino era precário 

porque a este contingente de alunos era impossível o acompanhamento detalhado dos 

professores em sala. A eficiência do grupo e de Sodré, por conseguinte, foi seriamente 

abalada porque a estrutura era insuficiente para acompanhar e ajudar todos os alunos 

nas aulas teóricas com a devida atenção. O resultado final deste ano em que o militar 

conviveu com as adversidades não poderia ser outro que não fosse a reprovação. A 

saída da posição de cadete de primeira turma representou um problema e tanto para as 

pretensões iniciais na carreira militar, pois a repetição de ano, além de ser malvista, 

também impedia a escolha das armas, uma escolha cercada de grande vaidade e cobiça 

entre os cadetes. 

A delicada situação que envolveu a reprovação indicou a possibilidade de 

desistência do curso. Werneck Sodré, após contar o fato aos pais, entendeu que o 

insucesso serviu de advertência para pensar que a carreira militar poderia ser um 

                                                           
42 Ibidem, p.66. 
43 Idem, p. 67. 
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caminho errado. Entretanto, a ideia foi passageira e ele decidiu permanecer na Escola 

para fazer os exames de segunda época. 

O apoio familiar foi de grande importância. Os pais do jovem estudante 

reconheceram as dificuldades apresentadas e lhe recomendaram descanso. As 

dificuldades, que foram as condicionantes de sua reprovação, motivaram as consultas 

médicas no tempo das férias. O cadete foi diagnosticado com esgotamento, o que lhe 

resultou, por ordem médica, o repouso intelectual absoluto. Sob esta recomendação 

estava proibida até mesmo a simples leitura de jornais. 

Sodré retornou à Escola Militar para a realização dos exames da segunda 

época. Descansado e em condições normais, ele obteve a aprovação sem maiores 

dificuldades. Assegurou, portanto, a vaga na arma que queria, a Artilharia, e reconheceu 

que “o ano parecia começar melhor, o ferimento cicatrizara, e a fadiga era coisa do 

passado”44. 

O segundo ano na Escola Militar iniciou-se com uma carga extensa de 

atividades na Bateria de Artilharia, comandada pelo capitão Antonio José de Lima 

Câmara. Os exercícios começavam pela manhã e estendiam-se até o seu fim, no pátio do 

Parque da Artilharia, do lado de fora da Escola. Muitos treinamentos extenuavam desde 

os alunos até os animais que carregavam os canhões, tamanha a repetição dos trabalhos. 

Na parte da tarde, o ensino teórico repetia o turno do primeiro ano e visava os exercícios 

de cálculos. Fato exposto por Sodré 

 

Na parte teórica de artilharia era facílimo verificar, desde logo, que a 

pretensão “científica” carecia de qualquer fundamento: os problemas 

de pontaria poderiam ser resolvidos com rudimentos de Geometria; 

quem soubesse lidar com seno e tangente não me embaraçava. Os 

instrutores, no entanto, valorizavam ao máximo aquilo e se 

esfalfavam, no quadro negro, para encontrar complexidades. Na parte 

de Topografia era a mesma coisa: quem havia lidado com o teodolito 

não se podia assustar com o goniômetro e dado real, esquecido 

naquilo tudo: no combate, no fogo, não se raciocina, não se calcula, ou 

os elementos são fornecidos pelos aparelhos e tabelas e os 

movimentos se sucedem à base de reflexos, ou erra-se. A pretensão 

científica é incompatível com o calor real do combate. Para o estudo 

de cálculos de probabilidades, citava-se Lagrange. Mas as tabelas de 

tiro, preparadas pelas fábricas, em polígonos aperfeiçoados, trazem 

todos os elementos das trajetórias dispensando cálculos particulares.45 

 

Compreende-se, nas críticas acima, que Sodré sentiu-se incomodado com esta 

parte teórica do curso, que carecia de fundamentos e não era realista para o soldado 
                                                           

44 Ibidem, p.70. 
45 Ibidem, p.74 
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exposto no combate, exatamente por exigir um tipo de conhecimento que se distanciava 

da prática. A necessidade de aperfeiçoar os ensinamentos foi uma constante crítica aos 

métodos de ensino da Escola Militar. Os oficiais encarregados de promover o ensino 

teórico e prático eram Breno Borges Fortes, Almeida Morais e Eurico de Sousa. Com 

Lima Câmara, eles ministravam aulas de topografia, processos de pontaria, equitação, 

aulas de tiro e balística. As outras aulas que representaram o ensino teórico eram de 

Mecânica, ensinada pelo coronel Duque-Estrada; a Topografia teórica lecionada por 

Dourado, uma matéria já oferecida no Colégio Militar; aulas de Química e Direito 

também foram oferecidas. Sobre o primeiro Sodré destacou a dificuldade do curso como 

“terrível” pela extensa nomenclatura. 

O segundo ano na Escola Militar foi um ano de recuperação de prestígio e 

resultados na vida de Werneck Sodré, após um primeiro ano carregado de problemas, 

inquietações e inseguranças já descritas. Ele melhorou sua colocação entre os cadetes e 

alcançou notoriedade em algumas provas, sendo reconhecido pelos professores. Houve 

também diminuição do número de alunos, que no primeiro ano girava em torno de 450 

cadetes, e no segundo ano chegou a pouco mais de um terço deles, resultado de uma 

seleção nos cursos. Na parte prática, ele reconheceu-se entre os medianos, por não se 

considerar bom atleta e pela pouca importância que deu a muitos exercícios que julgou 

“abundantes, tediosos e inúteis” 46. O General da História desenvolveu, portanto, um 

conhecimento teórico que considerou mais importante que a parte prática, importando-

se em alcançar resultados que lhe dessem instrução. Essa busca pela teoria e essa 

desmotivação pela competição foi resultado da despreocupação que passou a ter quanto 

a sua classificação após a reprovação. Procurando ignorar a competição, ele escreveu: 

“a ausência de espírito de competição tem uma vantagem: confere tranquilidade de 

espírito”. 47 

Se por um lado, o agora cadete vivia tempos melhores em relação ao seu 

primeiro ano dentro da Escola Militar, 1932 estava sendo para o Brasil o ano de 

perturbações. O país vivia um período de incertezas que se estendiam na questão 

política, militar, social e econômica. Sodré expõe o panorama dessa época mostrando: 

 

A cisão nas fileiras dos vencedores estava declarada. Embora fosse, no 

fundo, entre os que desejavam aprofundar reformas, de que o país 

realmente necessitava – e desse lado estavam principalmente os 

antigos revoltosos militares – e os que desejavam que tudo 

                                                           
46 Ibidem, p.78 
47 Idem, p.78. 
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continuasse como dantes – e desse lado estavam políticos de 

notoriedade antiga ou recente, refletindo a inércia do latifúndio e 

fáceis temores burgueses – o choque, exteriormente, definia-se entre 

os que pressionavam no sentido da realização das eleições e 

elaboração de uma nova Constituição, e os que pressionavam no 

sentido de prolongar o regime do Governo Provisório, limitado ao 

Executivo, capaz de encontrar o caminho das reformas sem maiores 

delongas ou discussões, temendo o malogro delas se conduzidas pelas 

forças tradicionais.48 

 

Nesse momento, e após mostrar um quadro inquietante no âmbito político, 

Werneck Sodré chegou à questão militar, onde a situação se misturava ao problema já 

amadurecido no país. 

 

E este não era apenas marcado pela divisão entre oficiais 

revolucionários e oficiais legalistas, mas, principalmente, pela questão 

disciplinar. Os próceres militares revolucionários, de postos inferiores, 

não davam a menor importância a chefes antigos e legalistas, que 

continuavam a ocupar os postos superiores.49 

 

Sodré observou um quadro de indisciplina que só aumentava e que se tornava 

público, a conspiração espalhava-se nos meios políticos e entre os militares. Segundo 

ele, os chefes militares de outrora estimulavam estas práticas embora com “a prudência 

que o conhecimento de vida lhes conferia”. Esta prudência devia-se ao fato ou pelo 

menos à tentativa de ser perspicaz o suficiente para saber conduzir estas conspirações. 

Os desdobramentos desta crise em relação ao problema militar continuaram e Vargas, 

na tentativa de conter os ânimos dos militares, substituiu o ministro da Guerra pelo 

general Augusto Inácio do Espírito Santo Cardoso, imbuído da missão de contornar os 

problemas da grave crise instaurada em São Paulo. 

A crise paulista produziu em Nelson Werneck Sodré, assim como a questão do 

Forte de Copacabana, simpatias para com aqueles que se colocaram à disposição das 

mudanças – os revoltosos. A desilusão com o Governo Provisório, “sempre fugidio e 

indeciso em suas atitudes” 50 lhe fez acreditar naqueles que prometiam novos tempos e 

novas normas. No livro, é possível perceber uma autocrítica de sua visão dos fatos 

ocorridos em 1932.  

 

Quantas e quantas vezes isso acontece com os militares, desprovidos 

de conhecimentos suficientes para a análise dos problemas políticos e 

servindo de instrumento de ambições e desatinos alheios! Sem poder 

distinguir dos aspectos superficiais o sentido profundo das 

                                                           
48 Ibidem, p.79. 
49 Idem, p.79. 
50 Ibidem, p.81. 
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contradições sociais, colocam-se, com a mais nobre das intenções, 

contra os interesses de seu povo, deixam-se levar por aparências, 

aferram-se a preconceitos, lançando nas competições o peso armado 

de que não são portadores. Em 1932, estava eu nessa situação e 

minhas simpatias, em consequência da visão superficial dos 

acontecimentos, estavam inteiramente com os que se levantavam 

contra a ditadura.51 
 

As forças legalistas, pouco a pouco diminuíam a resistência e minavam as 

forças do levante no Estado paulista, em grande parte pelas ações do “Exército do 

Leste” que acumulou algumas vitórias consistentes. Sodré, que vivia a tensão do 

momento, temeu por seus parentes que residiam no Estado por conta da proximidade de 

moradia com os locais de confronto. Um dos momentos mais dramáticos para ele foi o 

avanço das forças legalistas em direção à cidade de Caçapava. Os pais de Werneck 

Sodré já haviam retornado para lá e este espaço também abrigava um quartel que estava 

sob o comando das forças rebeldes e, por sinal, ficava próximo da casa de Heitor Sodré. 

Na capital, as notícias de bombardeios dos combates angustiavam ainda mais o cadete. 

O momento foi de tanta apreensão que Werneck Sodré reuniu alguns colegas na Escola 

Militar para apoiar os revoltosos, mas não obteve sucesso na conspiração, e os seus 

parentes não foram bombardeados em Caçapava. 

A Escola Militar também estava sofrendo com as convulsões políticas e 

militares da época. O posto de comando da Bateria de Artilharia foi substituído e Lima 

Câmara deixou a função para incorporar-se ao Estado Maior de Góis Monteiro. O 

tenente Melo Matos foi o encarregado de substituí-lo, mas suas posições favoráveis aos 

rebeldes lhe custaram a posição de comando da Bateria. O terceiro comandante de 

Bateria, no mesmo ano, desagradou o general das letras e os demais alunos da Artilharia 

por ser um homem de péssimo tratamento, de convivência inadequada e de hábitos 

prejudiciais ao bom andamento do curso. As constantes ameaças feitas por ele em nada 

se pareciam ao comportamento dos últimos comandantes do posto, fato que gerou a 

insatisfação dos cadetes. Com os ânimos exaltados, adicionados a um ambiente propício 

para isso, era necessário apenas mais uma grande insatisfação para gerar um motim. E 

esta ocorreu. Alguns cadetes observaram uma movimentação estranha de caminhões nos 

locais de arrecadação, um local específico para recolhimento de armas. Não poderia ser 

outra coisa, o desarmamento da Escola estava sendo executado. Logo, os cadetes 

apareceram em grande número e os protestos se iniciaram. As negociações não foram 

suficientes e o problema se tornou um motim. As punições chegaram. Por ordem do 
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general Pessoa o aluno mais exaltado e observado como cabeça do motim foi expulso. 

A situação de expulsão de um único aluno provocou na maioria esmagadora dos cadetes 

um sentimento de solidariedade e todos pediram o desligamento de suas matrículas na 

Escola Militar. Este processo coletivo foi encarado como mais um ato de indisciplina, e 

provocou a ira do general Pessoa, que se negava a negociar com os cadetes insurgentes. 

Entretanto, devido ao fato de muitos cadetes serem filhos de oficiais militares de alta 

patente, a intransigência do general teve de ceder para evitar mais uma nova crise no 

Exército dentro de um ano tão conturbado como 1932. Aos poucos, os cadetes 

retornaram para explicações e entendimentos e as partes chegaram a um acordo. Ao 

final deste episódio, decidiu-se que o desligamento do cadete expulso seria anulado, e 

os amotinados foram punidos com dez dias de prisão. 

O ano de 1932 dentro da Escola Militar se arrastara, e Werneck Sodré relatou 

as tentativas dos chefes de comando de abafar qualquer nova possibilidade de 

insurgência ou informações políticas que circulassem entre os cadetes. Os exercícios se 

tornaram mais pesados, com o pretexto de mantê-los extenuados e alheios aos 

acontecimentos políticos. Para ele, o comando superestimou o movimento dos cadetes. 

O segundo ano na Escola Militar terminou sem os exames finais, por 

reivindicação dos cadetes. A “aprovação por decreto” fez com que Sodré ingressasse no 

terceiro ano de seus estudos. Chegava a sua face crucial, o último ano. 

Werneck Sodré iniciou o terceiro ano de estudos e práticas militares na Escola, 

e uma das primeiras coisas que ele reconheceu foi uma maior facilidade para lidar com 

a parte teórica do que nos anos anteriores. As matérias, dizia ele, eram do seu agrado, e 

entre elas destacava-se a matéria de História Militar. Sua admiração por história cresceu 

após os ensinamentos nesta disciplina, que foi lecionada pelo coronel Agenor de 

Aguiar. Foi um professor visto por ele como um profissional excelente, que instruía de 

forma clara, mas, por motivos de arregimentação, foi convocado e substituído na 

função. Anos mais tarde ambos se encontraram e Aguiar revelou sua preocupação com a 

filosofia da guerra, fato que fez com que Sodré se importasse ainda mais com os estudos 

acerca das ciências humanas e o entendimento de suas indagações.  

Além da disciplina sobre História Militar estudou outras matérias, tais como: 

Fortificação, lecionada pelo capitão Machado Lopes e Tática das Armas, ensinada pelo 

capitão Augusto Imbassaí. Esses professores ficaram na memória de Sodré. O primeiro 

foi reconhecido por ele como um professor inteligente, de capacidades notáveis, que se 

evidenciavam na forma como ensinava, reconhecido como alguém que conhecia o 
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assunto e sabia transmitir os seus conhecimentos. Notabilizou-se por dialogar bastante 

com a turma de cadetes e discutir as formas que a turma julgasse mais adequadas para 

execução dos trabalhos. E as cumpria. 

O capitão Imbassaí por outro lado, não correspondeu de forma positiva às 

expectativas que qualquer aluno tem acerca dos seus novos professores. O oficial 

encarregado de Tática de Artilharia era recém-formado no curso de Estado Maior e era 

visto pelos cadetes como uma pessoa “presunçosa e vazia”. O seu comportamento 

autoritário e presunçoso sobre seus conhecimentos o afastou de um convívio de respeito 

mútuo com os cadetes. Certa vez, foi motivo de versos pejorativos cantados por seus 

alunos em um espaço de descontração, o que gerou desdobramentos pesados para os 

autores da composição.52 

Na parte prática, Werneck Sodré participou das grandes manobras realizadas 

pela Escola Militar no vale do Paraíba, e das primeiras atividades que consistiram na 

preparação, mas não na colocação da pedra fundamental da Academia Militar das 

Agulhas Negras. Permaneceu por lá colhendo informações e movimentando-se entre as 

funções de comando.  

O objetivo dos exercícios que faziam era colher as observações finais para o 

conceito dos cadetes do terceiro ano. Os exercícios consistiam em trabalhos de 

condução de tração e dias de marchas extensas. Certa vez, Sodré relatou: 

 

(...) Ao chegarmos, quando apeamos, em lugar estreito, entre o Rio 

Paraíba e o barranco, caiu um raio. Nessas horas não se raciocina, nem 

há tempo para ter medo: qualquer pânico nos cavalos atrelados nos 

atiraria no rio. Para surpresa de todos, entretanto, ficaram como 

estátuas.53 

 

Os riscos e os problemas encarados nesses exercícios militares foram marcados 

pelo “predomínio da desorganização” – termo utilizado por ele que considerou ter visto 

muitos erros na operação, por exemplo, as marchas nos rios em tempos de tempestade, 

ameaçando a vida dos cadetes. Por fim, os integrantes da escola se dirigiram ao local 

desbravado para lançar a pedra fundamental, mas foram impedidos pelo ministro da 

Guerra que advertiu o comandante da inconveniência de lançar a tal pedra fundamental 

no local, pois, não havia verbas previstas para a construção. 

Mesmo diante de todas as atribuições relacionadas às atividades militares e às 

funções de cadete numa escola preparatória, Sodré manteve sua rotina de leituras que 
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iam desde romances até os jornais da época, sempre inquieto com as questões políticas. 

Dessa forma e mantendo o apreço pela leitura, ele recebeu um convite, em 1933, para 

dirigir a Revista da Escola Militar. O convite foi feito por Rui Mostadeiro. Logo que 

assumiu, Sodré percebeu uma inconstância na circulação da revista que tinha uma 

periodicidade irregular e que tratava os assuntos militares com muita repetição, fato que 

desagradou o novo diretor da revista. Sendo assim, as conversas para modificar os 

assuntos do periódico foram inevitáveis, e Mostadeiro entendeu que a revista 

necessitava de variações literárias, o que Werneck Sodré percebera já, por conta da sua 

visão como crítico literário. Por exemplo, a não inclusão de assuntos que tratassem do 

meio social, procurando certa aproximação do público e também dos cadetes, com a 

exposição de seus trabalhos, faziam falta à revista.  

No entanto, a revista necessitava de maiores investimentos para sair do abismo 

das publicações de periodicidade irregular, e para produzi-la foi necessária uma 

conversa franca com a administração da Escola para expor as necessidades ao general 

Pessoa. O general, por sua vez, gostou da ideia, concordou com alterações e se animou 

com os projetos. A revista renascia. Sodré e Mostadeiro escolheram os auxiliares que 

comporiam a redação: Assis Bezerra; Janary Gentil Nunes; Umberto Peregrino. Estes 

fizeram parte da vanguarda. 

A revista também contratou ilustradores para inovar as capas do periódico, fato 

que provocou certo reboliço entre os alunos da Escola Militar e alguns oficiais que não 

estavam acostumados com o trabalho do artista plástico Miranda Junior, e por isso 

questionavam certos desenhos estampados na capa. Sodré entendia o artista e o 

mantinha livre para produzir sua arte sem grandes questionamentos. Os demais 

colaboradores da revista alternavam-se entre: Agripino Grieco, Gilberto Amado, 

Ribeiro Couto, Peregrino Junior entre outros nomes. 

O primeiro número da revista contou com um artigo sobre Isnard Dantas 

Barreto, que lecionou no Colégio Militar e foi lembrado pelo diretor da revista que fez o 

artigo em sua homenagem. Octavio Costa relembrou uma de suas conversas com Sodré 

e a forma respeitosa como o mesmo tratou Isnard Barreto, seu antigo professor 

expondo: 

 

A história destacava no meu tempo (são palavras de Nelson) em 

consequência de ter, entre os que ministravam ali, um professor 

excepcional, Isnard Dantas Barreto, que fascinava os seus alunos... 

Tinha para atraí-los, além de tudo, o fascínio da irreverência, não 

mostrando o menor respeito por tudo aquilo que nos obrigavam a 
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respeitar... A história é ciência revolucionária – a ciência das ciências, 

aliás, porque todas elas são por ela afetadas; um bom mestre de 

história é, pois originalmente revolucionário, e Isnard Dantas Barreto 

o era... Ele a retirava do museu, da nomenclatura enfadonha, da 

anedota singular, da estética dos quadros apresentados com natureza 

morta. Dava-lhe o movimento, colorido, atração e, no fundo e 

essencialmente, razão, isto é, aquilo que provém da análise. Nesse 

sentido era o único que cumpria a função do magistério, que é ensinar 

e pensar (...) 54 

 

Essa admiração pelos profissionais que o estimularam a ser um sujeito crítico e 

preocupado com a forma de aprender e ensinar história jamais foi esquecida. Ainda 

sobre o primeiro número, Apolônio de Carvalho deu mais informações que indicam o 

sucesso da edição 

 

Repleta de humor, literatura e debates sobre o Brasil e o mundo, o 

primeiro número sob nossa direção foi um sucesso entre os cadetes. A 

começar pela nossa capa – encomendada ao pintor socialista Miranda 

Junior, trazia o mundo em chamas e, em primeiro plano, a figura de 

Mussolini a esmagar com a manopla o corpo nu de uma mulher. 

Sagaz, Nelson prevê reações e hábil, orienta-nos: - Vamos dar na 

página 2, embaixo dos créditos, o seguinte título à capa: ‘O século que 

matou a poesia’. Acho que assim dá pra passar. Passou.55 

 

Sodré pesquisou para novas publicações uma série de arquivos e coleções de 

números antigos da revista que contavam com paródias. Dizia ele que tentou publicar 

uma “das mais animadas”, mas sofreu com a intransigência de certos oficiais que se 

sentiam ofendidos com as paródias a ponto de julgá-las desrespeitosas, mesmo que se 

tratasse de números antiquados que nada tinham a ver com os novos oficiais. O episódio 

ainda gerou problemas com o general e o subcomandante, major Pinto Guedes.56 

Resolvidos estes problemas, o diretor finalmente teve a permissão para 

coordenar o segundo número da revista, e mais uma capa que causou polêmica entre os 

cadetes. Mesmo assim, Sodré mantinha a sua linha de não interferir nos trabalhos do 

ilustrador. Entretanto, as críticas maliciosas do primeiro número já não existiam mais e 

a revista enfim começara a ser bem aceita pelos cadetes e pelos civis em geral. Dizia 

ele: 

 

(...) A repercussão fora da Escola era excelente: os jornais falavam 

dela, nos meios intelectuais também. Agripino Grieco que era juiz 

temido, conhecido pela ironia com que farpelava a mediocridade 

                                                           
54 CUNHA, Paulo Ribeiro da e CABRAL, Fátima (Orgs.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. 

São Paulo: Editora Unesp/Fapesp, 2011. p. 25. 
55CARVALHO. Apolônio de. Vale a pena sonhar. 3. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 44. 
56 Ibidem, p.88-89. 



37 
 

engalanada, elogiou-a. Era suficiente para nós, os que trabalhávamos 

naquilo, roubando tempo aos estudos (...)57 

 

O terceiro número da Revista correspondeu a uma forma mais tradicional de 

capa. Segundo ele 

 

(...) Atendeu aos que reclamavam das capas: apareceu nela um aspecto 

das manobras, fotografia de um canhão em marcha na estrada; no 

texto muita matéria profissional, profusamente ilustrada, não matéria 

doutrinária, mas informativa. Fora preparado para ser guardado como 

lembrança de uma fase da existência da carreira, que todos apreciam 

recordar. 58 

 

Este fascículo representou o último a contar com a direção de Werneck Sodré, 

que estava se encaminhando para a conclusão do curso. Sendo assim, os demais 

colaboradores promoveram uma atitude que ele considerou como uma “conspiração’. 

Essa tal “conspiração” foi na verdade a inclusão do retrato do diretor com palavras de 

apreço. Uma espécie de homenagem pelos feitos na revista e sem dúvida, o 

reconhecimento pelo esforço e pelas ideias empreendidas ali, que contribuíram para o 

sucesso do periódico. Porém, Sodré escreveu o ocorrido com certo pesar, pois não 

admirava tal exposição. Ele se incomodava porque acreditava que os “admiradores da 

própria glória” são pessoas tão preocupadas com o próprio ego “que se esquecem de 

fazer algo para justificá-lo”.59 Por mais que esse não tenha sido o caso. 

Compreendeu-se então que o periódico produzido em seu tempo de redator 

chefe buscou 

 

(...) Priorizar a crítica literária em detrimento das questões militares, 

bem como estabelecer um canal de diálogo com o meio intelectual. É 

o momento que a revista salta fora os muros da instituição e passa a 

receber várias contribuições. De certa forma, esta etapa da revista 

sinaliza para uma nova postura na qual ele se pautaria, e seria uma 

marca constante de seu trabalho ao longo de sua vida; que tinha por 

um lado, a educação dos militares e por outro, demonstrar que os 

militares também tinham “apreço pelas coisas da inteligência”.60 

 

Paulo Ribeiro da Cunha nos ajuda a concluir que dentre os objetivos que Sodré 

vislumbrou na direção da revista, o maior foi a produção intelectual dos cadetes. 

Estimular a entrada das artes, das letras, e, sobretudo levar a informação para os jovens 
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que desconheciam em muitos casos, a história do país e do mundo. Com boa dose de 

sagacidade, ele forneceu periódicos bem humorados, algo que estimulou a leitura entre 

os mais novos e os menos informados.  

A produção literária de Nelson Werneck Sodré continuou por meio de contos, 

crônicas e ensaios de críticas literárias. Publicou no Correio da Manhã “A ironia e a 

Piedade”, ensaio de crítica literária sobre “Anatole France”. 

Ainda em agosto de 1931, republicou, só que agora com ampliação, na Revista 

da Escola Militar, a crônica “Esparsos”. Ainda na Revista da Escola Militar publicou 

no mês de junho de 1932: “A mulher fatal”; “Pareto”; “O lírio vermelho” e finalizou as 

crônicas de 1932 com duas obras no mês de outubro, sendo elas: “A nossa capa” e “A 

derrota de D. Juan”. No ano seguinte, as publicações de quatro crônicas no mês de 

junho aqueciam as páginas da revista: “A ironia e a Piedade”; “Isnard Dantas Barreto”; 

“O homem que teve uma ideia” e “A tormenta”. Nos meses de agosto, publicou: 

“Gandhi”; “Camilo”; “Desespero”; “Protágoras” e “Mocidade Inquieta”. Nos meses 

entre outubro de 1933 e dezembro de 1934 tornaram-se públicos os contos: “A ciência e 

a arte”; “Reminiscências dum encarcerado”; “Última página” e finaliza sua participação 

de contos literários na revista com a crônica “Os que duvidam”, publicada em dezembro 

de 1934.61 

Com o término das atividades no terceiro ano de curso, Sodré e os demais 

cadetes se preparavam para serem declarados aspirantes e a saída em definitivo da 

Escola Militar. Conquistando uma nota mediana, sentiu-se satisfeito. Dizia ele “fiquei 

no meio da turma, lugar adequado, o lugar que realmente me cabia” 62. Werneck Sodré 

não aceitou esta posição por se sentir inferior, muito pelo contrário, sempre questionou 

esta ordenação de notas entre os cadetes e comentou o fato dizendo “como é possível 

catalogar a complexidade da pessoa humana, discriminando-a em números, de zero a 

dez?” 63. 

Enfim, Werneck Sodré concluiu os estudos na escola participando da 

declaração de aspirantes em Niterói. Seguindo a ordem de classificação, os militares 

novatos foram enviados para os seus respectivos agrupamentos. Sodré foi designado 

para servir no 2º Grupo de Artilharia de Dorso situado em Jundiaí. O local foi de seu 
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agrado, e a partir desse instante a longa preparação de dez anos para a vida militar 

estava completa. 

A iniciação na carreira militar não começou da forma como o cadete esperava. 

A entrada dele ocorreu num momento de reorganização do Exército após os ocorridos 

em 1932. Havia muitos quartéis com severas baixas e a “contabilidade da Guerra” não o 

animou. O segundo problema destacou-se na transferência por falta de estrutura 

adequada do 2° Grupo de Artilharia de Dorso de Jundiaí, para Itu, o que promoveu 

grande insatisfação a Sodré por conta de sua preferência inicial. Inquietou-se, sobretudo 

pela desorganização a que foi submetido. Os aspirantes da Escola Militar se juntariam 

ao 4º Regimento de Artilharia Montada sem quaisquer esclarecimentos. Neste tempo, o 

chefe militar posicionado ali se chamava Daltro Filho64. O comandante da 2° Região 

Militar foi o responsável pelas instruções iniciais para os aspirantes que se instalavam 

ali. Entre essas informações, destacavam-se as atividades e atribuições dos aspirantes 

que passaram a conviver com essa situação de divisão de espaço com um Regimento 

que não era de agrado dos novos oficiais.  

A ida para o quartel de Itu foi feita dias depois. Situado próximo à rodovia que 

ligava à capital paulistana, o quartel instalou-se nas antigas acomodações do Colégio 

São Luís, construção dos Jesuítas e anexadas pelo Exército na administração do 

ministro Calógeras. Sodré, portanto, se apresentou aos novos companheiros e conheceu 

Horizontino, o subcomandante que lhe transmitiu algumas conversas e apresentações 

acerca da rotina militar que o esperava. 

Os quatro aspirantes que chegavam de Realengo iniciaram suas atividades 

militares em grupos distintos. Sodré ressentia-se porque encontrava dificuldades em 

fazer parte de um grupo que não era de sua especialidade. Sentiu-se por diversas vezes 

prejudicado por estar incorporado ao Grupo de Artilharia Montada. E com razão. Mas, 

seguiu com seu trabalho, apesar das adversidades. Em suas primeiras experiências, 

Sodré foi liderado pelo tenente Alfredo Lemos da Silva. Nesta época era comum a 

presença de tenentes ocupando cargos de liderança no Regimento de Itu por conta da 

ausência de pessoal, ainda um reflexo dos episódios recentes que São Paulo atravessara. 

Werneck Sodré teve admiração por seu primeiro comandante de Bateria em Itu, que 

tinha um passado de lutas por ter sido expulso das Forças Armadas em 1922 e anistiado 
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oito anos mais tarde, sendo beneficiado pelos estudos na Escola Provisória65. Entre as 

qualidades do tenente Lemos, ele destacou a modéstia cercada de humanidade ímpar nas 

fileiras do quartel, destacando a sua bondade e senso de justiça. “A bondade firme, 

sólida, consciente, tranquila, sem arroubos, escondida até o instante em que precisava 

mostrar-se.” 66 

Se por um lado, o jovem aspirante observou um líder íntegro, de qualidades 

valiosas, por outro, as dificuldades no 4º Regimento de Artilharia Montada só faziam 

crescer, por conta das situações que envolviam a natureza de Sodré que comumente 

contrastava com o meio observado ali. Dizia ele que “o regimento era mau, difícil e 

corrompido” 67 e estas situações comprometiam sua participação. Sua indignação neste 

ambiente hostil aos honestos serviu para alimentar o seu caráter e não para suprimi-lo. 

Demonstrou com pouco tempo de vida militar coragem para encarar tais questões sem 

se curvar às relações de conveniência estabelecidas ali. Por muitas vezes, conteve seus 

ânimos por conta da ação do tenente Lemos, que o prevenia de certas situações por 

alegar incompatibilidade com a função. Por vezes, Sodré questionou a falta de 

comprometimento de alguns superiores, o que dificultava as ações dos demais oficiais 

por conta dos desvios de conduta observados por ele.  Entre os objetivos de Werneck 

Sodré nesse tempo, o ato de consertar o Exército, passou por sua cabeça. Uma 

presunção, classificada por ele como uma “presunção peculiar à idade” 68. As reações 

do aspirante, avesso ao que via no quartel, “necessitaram de muita tolerância de seu 

comandante” 69, muito por conta da indignação e efervescência de uma geração de 

aspirantes que vivia um período de mudanças, e as queriam também no quartel. Ele 

relata com orgulho que em nenhum momento fora questionado por seu comportamento 

indignado com o tenente Lemos que “jamais se preocupou em aconselhar-me, jamais 

discutiu no sentido de dissuadir-me de assumir esta ou aquela posição, de cometer este 

ou aquele erro. Sua conduta neste sentido era didática, consciente.” 70 

O episódio que lhe causou grandes problemas ocorreu quando uma de suas 

atividades foi prejudicada por conta do desvio de caráter de seus superiores. Esta 

                                                           
65 A Escola Provisória foi um espaço designado para uma espécie de revisão dos ensinamentos militares 
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66 Ibidem, p.103. 
67 Ibidem, p.104. 
68 Idem, p.104. 
69 Idem, p.104. 
70 Idem, p.104. 
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situação aconteceu por conta “daqueles que confundem os bens públicos com a 

propriedade privada, supondo que aqueles podem servir ao seu conforto” 71. O 

comandante do regimento procedia desta maneira, e num dado momento sua 

apropriação indevida atrapalhou as funções de serviço no quartel e Sodré foi o principal 

prejudicado. Nesta situação, era impossível se calar. A situação foi a seguinte: o 

regimento tinha campos de aviação, que eram afastados da cidade. Sodré estava 

encarregado de providenciar o transporte dos aviadores em direção à cidade. Entretanto, 

os automóveis que deveriam servir para o trabalho, na verdade serviam para fins 

particulares dos comandantes do regimento, tendo, cada um deles, a posse de um 

automóvel. Sodré ouviu esta informação do sargento Vieira e insistiu em utilizar um dos 

carros. Sem sucesso. O aspirante, inconformado, dirigiu-se até o comandante e proferiu 

palavras de desacordo ao ato de não poder usar um bem público por conta das 

mesquinharias do comandante. Sua atitude causou estranheza e espanto do comandante, 

que não se acostumava com oficiais interpelando suas decisões, por mais equivocadas 

que fossem. Sodré, por outro lado, sabia que sua posição de enfrentamento, por mais 

que estivesse correto, não poderia se tornar rotineira, pois certamente sofreria punições 

severas. O comandante, por mais equivocado que fosse, não levou o caso adiante e não 

alimentou um sentimento de perseguição. Para o jovem aspirante ficou a lição de que 

aquela reação intempestiva e despropositada não consertaria o Exército.  

O fato exposto acima nos serve para exemplificar em mais uma oportunidade o 

caráter de Sodré e a seriedade de seu trabalho. Ele trabalhou nas estruturas de um 

grande quartel em Itu, que ainda sofria nas suas bases por conta do movimento de 1932. 

Estes problemas em algumas unidades fizeram de muitos soldados que estavam ali 

operários de restauração das bases do quartel. Sodré destacou que o corpo de tropa de 

artilharia parecia um “bando de garis” por causa da quantidade de obras que eles 

fizeram, o que acarretou prejuízo na instrução dos oficiais jovens que se ressentiam 

desta posição. Entre eles estava Sodré que por muitas vezes se queixou dessa situação 

que não condizia com as funções que lhe eram atribuídas no curso. 

A organização do comando passou por transformações no pós 32. No ano de 

1934, o quartel foi chefiado por poucos oficiais de patente superior na administração. 

Contando-se o coronel comandante, os demais eram capitães: subcomandante, fiscal 

administrativo e comandantes de grupo. As Baterias eram comandadas por primeiros-

                                                           
71 Idem, p.104 



42 
 

tenentes destacando-se aqueles oriundos de rebeliões internas que retornaram aos 

quadros do quartel naquele ano. 

Nesse período de falta de soldados, Werneck Sodré conviveu com muitos 

soldados nordestinos, paulistas filhos de italianos e jovens oriundos da lavoura alistados 

quase todos a pretexto de urgência no recrutamento. Muitos pernambucanos 

trabalharam com Sodré nas baterias e ele por vezes foi o responsável por lidar com estes 

soldados por meio do controle de faltas ou função. O caráter punitivo com os faltosos 

jamais foi sinônimo de humilhação e ele destacou essas atitudes como fundamentais 

para o bom ambiente e respeito que teve dos militares subalternos. 

Em agosto de 1934, tornou-se, já com atraso, segundo-tenente de Artilharia 

graças a equívocos na ordem de chamada das promoções que retardaram as que 

deveriam ser em julho. Desde então passou a comandar a Bateria de Artilharia 

substituindo o tenente Lemos. O jovem comandante ainda contou com a presença de 

novos oficiais alocados no quartel, destacando-se dentre eles o major Alberto Glória 

Puget, figura que inspirou o segundo-tenente Sodré por suas qualidades que primavam 

pelo respeito entre os militares. A condição de comandante de subunidade trouxe uma 

gama de responsabilidades fundamentais para a formação do nosso jovem oficial, o 

trato com o pessoal subordinado, que passou a exigir mais pulso e flexibilidade de 

Werneck Sodré para saber lidar com os problemas rotineiros. A função não condizia 

com o seu posto, era função de capitão e se resumia em acertar o ponto certo entre punir 

e recompensar os subordinados sem comprometer a disciplina no grupo comandado. 

Outro desafio do regimento comandado por ele estava nas condições precárias a que o 

grupo foi submetido. A ausência de recursos materiais, falta de cavalos - e os poucos 

que tinham estavam envelhecidos -, problemas de arreamento, reparos incompletos, 

sucateamento dos canhões, material de instrução escasso, falta de pessoal, que era 

remanejado para outras necessidades do quartel, além de uma mão-de-obra 

desqualificada para o tocante das atividades. Entretanto, apesar de todas essas 

dificuldades, a dedicação e a superação fizeram parte tanto dele, quanto dos ditos 

desqualificados para a função, o que fez equilibrar a situação para o bom andamento dos 

trabalhos. Entre as marchas e atividades militares, conviveu sem pretensão de se tornar 

íntimo ou benquisto a ponto de perder o controle, e sim, promovendo o respeito e a 

disciplina, por meio da honestidade. Ao final desse tempo, Sodré mostrou-se orgulhoso 
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se referindo à experiência, “meus ex-subordinados, muitas vezes punidos, mantiveram-

se meus amigos” 72. 

No ano seguinte, o 2° Grupo de Artilharia de Dorso que estava em Itu de forma 

provisória foi finalmente enviado para a sua sede correspondente em Jundiaí, aquela 

para a qual os oficiais da Escola Militar deveriam ser enviados. Em Jundiaí, o segundo-

tenente, outrora responsável de Bateria, passou a ocupar a função de subcomandante e 

fiscal administrativo, ocupando o seu tempo com estratégias para fazer render a verba 

recebida pelo Ministério da Guerra, ainda que esta verba fosse muito inferior aos gastos 

no local.   

O quartel contava com poucos oficiais, poucos sargentos, cabos e um 

quantitativo baixo de soldados. O espaço era pequeno, desaparelhado, e com a estrutura 

comprometida. As atividades militares neste local foram bastante complicadas como 

veremos a seguir. Após as reestruturações necessárias, Sodré retornou ao comando da 

Bateria e as atividades iniciais consistiram na organização, treinamento e instrução dos 

subordinados. 

Em dias e mais dias chefiando a Bateria, o segundo-tenente foi sorteado, após 

ter o nome proposto por seus superiores para uma das vagas ao Conselho Permanente de 

Justiça, na 2ª Auditoria Militar73, na capital paulista. Na ocupação do cargo, saiu 

praticamente todos os dias durante os três meses em que esteve de serviço para 

participar dos julgamentos que varavam a noite, o que exigiu grande esforço, mais uma 

vez, do jovem militar.  

O retorno às suas funções em Jundiaí ocorreu após um trimestre servindo o 

Conselho Permanente de Justiça.  O motivo de seu pedido de transferência aconteceu 

em decorrência de desentendimentos com o comandante, num momento em que novos 

ventos na política sacudiram o Exército, com a nomeação do general Eurico Gaspar 

Dutra para a pasta da Guerra.74 

Transferiu-se em 1936 novamente para o Regimento de Itu, após o antigo 

comandante se afastar da função. Sodré passou a comandar o regimento sob a 

administração do novo comandante do quartel de Itu. Os motivos da escolha para 

retornar a Itu resumiam-se à longa permanência de outrora e de sua família já 

                                                           
72  Ibidem, p.117. 
73 O Conselho Permanente do qual Nelson Werneck Sodré fez parte tratava-se de uma das instâncias da 

Justiça Militar e funcionou nos corpos de tropa por meio do julgamento de processos de deserção e 

insubmissão. Era composto por três oficiais da própria unidade, em rodízio trimestral. 
74 Ibidem, p.134. 
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ambientada e residindo em um casarão. Entre as obrigações militares, ele destacou esse 

tempo como um curto período de calmaria nas atribuições dentro do Exército. A década 

contrastava com essa calmaria vivida ali. 

Em 1937, o Regimento de Bateria fez diversas manobras militares por ordens 

vindas de S. Paulo, do grupo do general Dutra. As manobras foram consideradas 

irresponsáveis por Sodré, pois expunham os jovens oficiais recém-chegados às 

manobras de risco e sem treinamento prévio. Um risco que fez com que o segundo 

tenente e seus superiores questionassem a ordem. À revelia, a ordem foi cumprida e os 

soldados do quartel de Itu concluíram as operações militares. Nesse momento, Werneck 

Sodré começou a ter uma atenção especial às atitudes promovidas por Góis e Dutra 

como a prisão do general J. Pessoa, responsável por sua formação comandando a Escola 

Militar. O general Pessoa esteve preso por um período curto até ser colocado na reserva.  

Com o tempo, Dutra e Góis se tornariam desafetos do general das letras. Esse 

sentimento é nutrido por conta do 

 

(...) Atraso intelectual, pela devoção fascista; o general Eurico Dutra, 

competidor de Newton Cavalcanti quanto à indigência de espírito; 

Góis era apenas iminência parda, sempre à espreita de oportunidade 

de concretizar suas ambições; considerando o país em dívida para com 

ele, pois não lhe ofereceu o poder máximo (...) Foi a partir de 1935 

que esses homens com a conivência e o incentivo de Getúlio, 

conseguiram realizar a façanha de substituir a vocação democrática do 

Exército brasileiro pela feroz mentalidade anticomunista, a ponto de 

proclamar-se que ser democrata é ser anticomunista75 

 

Tornou-se ainda nesse ano ajudante-de-ordem do agora solto, general J. 

Pessoa, após aceitar o convite inesperado do ex-comandante da Escola Militar. Já 

promovido a primeiro-tenente aceitou o convite sob duras penas, pois, já estabelecia 

uma vida de destaque para as pretensões do jovem ali em Itu. A produção intelectual 

tomava corpo com as críticas literárias no jornal que rodava o Estado, e a ambição de 

escritor que tomava forma e já vislumbrava a escrita de livros, motivos que só não 

foram maiores que a gratidão por toda a ajuda que recebeu na Escola Militar pelo 

general. Era preciso retribuir. 

Antes de chegar à “corte” – forma como ele apelidou a capital federal – Sodré 

descreveu desta forma a convulsão vivida no país. Dizia 

 

                                                           
75 COSTA, Octavio. “Vida e Obra de Nelson Werneck Sodré”. In: CUNHA, Paulo Ribeiro. Entre o Sabre 

e a Pena. 2 ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011. p.27. 
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A situação do país era de agitação. Todo o aparelho repressivo, 

articulado desde 1935, e que vinha desenvolvendo enorme atividade, 

enchendo as prisões, multiplicando sentenças, atemorizando meio 

mundo, estava provando que não podia solucionar a insatisfação. 

Desencadeara-se a campanha pela sucessão de Vargas; José Américo 

de Almeida e Armando de Sales Oliveira eram candidatos. Mas 

falava-se muito em outra solução, a da permanência de Vargas no 

poder. A campanha eleitoral alarmava a muitos, que viam nela 

agitação, possibilidade de “infiltração comunista”, perigos terríveis 

para as instituições, conduzindo à ideia de que o melhor, o mais 

seguro, era continuar com Vargas, fortemente apoiado pelas Forças 

Armadas, guarda do regime. O integralismo vinha desenvolvendo 

muita atividade, arregimentando forças, contando com numerosas 

adesões entre os militares. Todos esses dados arrumavam-se, em 

minha cabeça, enquanto me preparava para tomar uma decisão.76 

 

Em meio a este panorama, o ajudante-de-ordem iniciou um trabalho inusitado, 

pois Sodré passou a exercer a função para um general colocado na reserva por conta de 

ordens do alto escalão do Exército como já se mencionou aqui. O que lhe implicou um 

curto período distante das já corriqueiras atividades militares. O serviço consistia em 

representar o general em solenidades militares e com o tempo se resumiu a longas 

conversas que serviam para o general desabafar sobre diversos assuntos. Para José 

Paulo Netto, o general das letras utilizou bem o tempo em que esteve no Rio, pois 

procurou se relacionar com os meios intelectuais frequentando a Livraria José Olímpio. 

Um local repleto de escritores e jornalistas que propiciaram o seu encontro com 

personalidades como José Lins do Rego, Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e Samuel 

Wainer e também passou a ter uma longeva amizade com Graciliano Ramos, iniciada 

também naquele local.77 

No dia 10 de novembro daquele ano o General da História acompanhou a 

ascensão da ditadura do Estado Novo de dentro de um ônibus, após retornar de 

compromissos familiares em Itu. Com o fascismo avançando em todas as frentes pelo 

mundo, dizia ele “Chegara a nossa vez” e o ajudante-de-ordem viu o general a quem 

prestava o serviço amargurado com aquela situação. O regime totalitário iniciava-se sem 

grande alarde e “recebido em ambiente morno – o país estava anestesiado, realmente, e 

por isso a operação foi indolor, na aparência”. 78 

Em março de 1938, o general Pessoa retornou à ativa e recebeu a função de 

comandar a 9ª Região Militar. Werneck Sodré passou por mais um processo de 

transferência sendo deslocado para o Mato Grosso, numa operação de alto risco, para 
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combater os grupos bandoleiros da região, famosos pelos furtos e latrocínios em grande 

escala. 

Um ano depois, Sodré retornou a Itu e pediu demissão do cargo de ajudante-de-

ordem no dia 8 de abril de 1939. Entre atividades militares e algumas reuniões, Sodré 

aceitou o desafio vindo de seus superiores e passou a integrar o grupo que trabalhou na 

organização da Escola Preparatória à Escola Militar na capital paulista. Um espaço que 

o fez tecer diversas críticas, não pelos alunos, mas pelos objetivos dos mentores da 

escola, que tinham uma postura excludente em relação aos alunos de cor, fato que o 

desapontou e em muitas ocasiões o revoltou.79 

Apesar dos desagrados Sodré cumpriu suas atribuições por certo tempo até 

1941. Nesse período, ele também viveu momentos de satisfação por conta da rotina de 

trabalhos que desenvolveu na Escola Preparatória, por meio de sua contribuição ao bom 

funcionamento da instituição e se preocupando com a estrutura oferecida. Foi nesse 

período de trabalhos na escola que Sodré decidiu se inscrever para a prova de admissão 

à Escola de Estado Maior. A admissão não ocorreu e os desdobramentos o aborrecem de 

tal maneira, que o levaram a ponto de questionar a continuidade da carreira militar. O 

motivo, segundo ele, resumiu-se à ausência de informações que justificassem o seu 

fracasso. A ocultação de documentos comprobatórios nunca foi aceita por ele. 

Promovido a capitão, Sodré tornou-se também colaborador da imprensa 

paulistana, escrevendo para O Estado de S. Paulo. No ano seguinte foi transferido para 

o Rio e designado para a função de estruturar o 5º Grupo de Artilharia de Dorso, que 

deveria ser organizado para atuar na capital baiana. Permaneceu servindo ao Exército e 

à imprensa na Bahia até 1944 observando “a deterioração do Estado Novo” que ruía 

junto à política dos países do eixo. O período em que esteve na Bahia também foi 

utilizado para a sequência de sua busca incansável na admissão na Escola de Estado 

Maior. A rotina, por sua vez, por mais que encurtasse o tempo da preparação, não se 

apresentava como o fator determinante do problema, mas sim a carência de fontes 

fundamentais para as ambições do capitão o angustiava. Até certa vez que, após 

exercícios regulares recebeu dois volumes mimeografados da mão de um de seus 

superiores. Ajuda importante para a admissão ao curso. 

Sodré mais uma vez retornou à cidade maravilhosa, desta vez para ingressar na 

Escola de Estado Maior. Mas, antes disso, ele reconheceu mudanças que ocorriam na 

                                                           
79 Ibidem, p.192. 



47 
 

cidade. A inflação galopante e a febre imobiliária são destacadas por ele como grandes 

dificuldades para os recém moradores daquela cidade. O ano elevou a necessidade de se 

conter os gastos e a sua inserção no curso poderia ser ameaçada pelo alto custo de 

moradia. Como exemplo, o comentário de Sodré sobre o momento, onde o mesmo diz 

que o “orçamento doméstico preocupava” 80. 

O capitão Sodré permaneceu cursando a EEM até 1946 e logo que iniciou os 

estudos por lá se surpreendeu com as turmas encolhidas de contingente de alunos. A 

guerra era o motivo. Os oficiais aprovados de mais idade fizeram parte dos escolhidos 

para servir a Força Expedicionária Brasileira no tempo da Segunda Guerra Mundial. O 

curso se apresentou de forma mansa e fácil para o oficial que viu as condições de 

entrada como algo muito mais complicado do que as condições de permanência, 

enfatizando que “o problema é entrar, entrando tudo fica resolvido para o resto da vida e 

até mesmo no que diz respeito aos funerais” 81.  

A Escola foi comandada pelo coronel Sabóia Bandeira de Melo até a sua 

substituição e as aulas eram realizadas pela manhã ocupando até cinco dias na semana. 

Entre exercícios táticos e demonstrações, temas sobre táticas etc., Werneck Sodré 

entendeu que o sistema de ensino da escola buscava esmagar o aluno com o saber dos 

instrutores a fim de caracterizar uma situação de que os alunos careciam de 

conhecimentos acerca do material desenvolvido ali, fato questionado por ele por se 

tratar de uma atitude desnecessária haja vista que “por isso é que ali estavam – para 

aprender” 82. O curso era radical na distribuição de uma massa extensa de material de 

estudo e preparação para que não se apagasse da cabeça dos jovens o “método” 

configurado ali. Essa ideia de método se caracteriza pelas ideias propostas no curso, 

visando o máximo de conhecimento em menos tempo. “Um caminho pedregoso e 

supostamente eficaz de ensino à galega” 83.  

No terceiro e último ano em que Werneck Sodré permaneceu no curso, o 

comando sofreu nova alteração e passou para as mãos do general Tristão de Alencar 

Araripe. O general comandante logo se afeiçoou às virtudes de Sodré, sobretudo, após 

tomar ciência do seu trabalho como escritor. O capitão Sodré percebeu ali, após os 

elogios recebidos do comandante, certa distinção no trato e os primeiros privilégios 
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dentro da carreira. Nada que o fizesse alterar seu comportamento, fazendo com que, ao 

final do curso fosse reconhecido como um oficial sério, calmo, reservado e organizado. 

No campo cultural, também foi um ano especial, pois em 1946 aconteceu a 

segunda edição do seu livro História da Literatura Brasileira (1938) além da sua 

inclusão na coleção Documentos Brasileiros da Editora J. Olímpio. Suas obras, por 

sinal, já abasteciam as mentes dos militares servindo de ferramentas úteis para os 

candidatos à Escola de Estado Maior, fato que gerou a irritação de alguns instrutores 

para com o jovem escritor. As obras já eram reconhecidas pela crítica civil e militar 

como, por exemplo, Panorama do Segundo Império; Oeste-Ensaio Sobre a Grande 

Propriedade Pastoril e O Que se Deve Ler Para Conhecer o Brasil evidenciando a 

contribuição cultural de Werneck Sodré. Essa colaboração se ampliou com a 

participação na Revista Militar Brasileira e na redação de A Defesa Nacional dirigida 

pelo general Renato Batista Nunes. Os artigos para as revistas citadas privilegiaram a 

formação militar, a história militar brasileira, a guerra do Paraguai, a segunda guerra 

mundial e a política internacional, além da história e geografia também colocadas no 

bojo dos textos.84 

Entre os anos de 1946 a 1948, concluiu os estudos na Escola de Estado Maior 

tendo suas qualidades reconhecidas no conhecimento e estudo da história militar. 

Recebeu e aceitou o convite do general Araripe e passou a dar aulas no curso de 

História Militar da Escola de Estado Maior. A apresentação oficial ocorreu no dia 12 de 

abril de 1948, permanecendo como instrutor estagiário até o dia 1 de junho daquele ano. 

Após essa data foi aceito em definitivo como instrutor. Ainda nesse ano foi promovido a 

major e recebeu a notícia do falecimento do seu pai, sendo estes os fatos que mais o 

marcaram naquele ano.85 

Nos anos seguintes, a maturidade intelectual de Sodré, o contexto político de 

um tempo recheado de polêmicas, sobretudo na vida militar e o advento da Guerra Fria 

encravada numa geopolítica mundial em rebuliço vão exigir dos oficiais do Exército 

uma tomada de posição consciente acerca dos rumos do país e a resolução dos 

problemas da época. Neste contexto, a década de 50 representou para Sodré um tempo 

em que a tomada de posição começaria a lhe causar muitos problemas no Exército, por 

consequência prejudicando de forma considerável sua carreira nas Forças Armadas.  
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Após receber a visita de um antigo companheiro do Colégio Militar, Sodré se 

viu na responsabilidade de participar da disputa pela direção do Clube Militar com os 

generais nacionalistas Estillac Leal e Horta Barbosa a fim de impedir a entrada na 

direção do clube de generais e demais oficiais que não se comprometiam com as 

responsabilidades nacionalistas. Esses acirramentos se acentuavam há tempos e ficaram 

em evidencia após a campanha “o petróleo é nosso” que colocou em disputa oficiais que 

concordavam com a defesa das riquezas nacionais contra oficiais que eram a favor da 

abertura ao capital estrangeiro. A polêmica será debatida com a profundidade necessária 

mais adiante. A referida campanha foi vencida pela chapa do general Estillac, e Sodré 

ocupou o cargo de diretor cultural do clube. Entretanto, a ira dos militares em postos de 

direção no exército, inconformados com o caráter nacionalista que o clube assumia 

naquele momento, fez com que perseguissem os vencedores da chapa nacionalista. 

Sodré foi transferido de forma arbitrária e sem maiores explicações para a unidade 

militar em Cruz Alta no Rio Grande do Sul.86 Octavio Costa nos informa o momento ao 

escrever: 

 

(...) Nos primeiros dias de 1951, nos estertores do governo Dutra, foi 

castigado com o exílio em Cruz Alta, por ter sido um dos principais 

motores da vitória da campanha nacionalista que levou o general 

Newton Estillac Leal à presidência do Clube Militar, viabilizando a 

volta de Vargas ao poder. Nem Getúlio no Catete nem Estillac, como 

seu ministro da Guerra, atenderam aos reclamos em favor da 

retificação de sua transferência para o 6º Regimento de Artilharia, 

durando o desterro cinco anos.87 
 

Em 1953, seguindo sua carreira num ambiente de perseguições abertas aos 

oficiais nacionalistas e, tendo como pano de fundo a guerra fria que aquecia as 

discussões nas Forças Armadas, Sodré tornou-se tenente-coronel após nova promoção 

no “exílio” de Cruz Alta. Dizia ele “exilado em meu próprio país, todo trabalho era uma 

forma de distração, ocupava-me o tempo” 88. Sodré permaneceu na unidade gaúcha 

prestando seus serviços sem se rebelar e sem provocar constrangimentos aos soldados 

ou à instituição por conta das perseguições sofridas por ele, dizendo que “sempre tive 

como princípio, não me deixar absorver em pequenas lutas, dedicando todos os meus 

esforços às grandes” 89. 
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A chegada aos dois anos seguintes foi feita num cenário caótico na política. O 

tenente coronel retornou ao Rio nesse tempo e defendeu abertamente o contragolpe 

executado no dia 11 de novembro de 1955 pelo general Henrique Batista Duffles 

Teixeira Lott. O contragolpe teve como principal objetivo assegurar a posse de 

Juscelino Kubitschek e de seu vice João Goulart em detrimento dos interesses de alguns 

oficiais e de udenistas que planejavam a tomada do poder por meio de um golpe de 

Estado.  

Ainda em 1955, novas perseguições políticas prejudicavam a continuidade da 

carreira militar de Sodré. Novamente foi transferido, agora para Belém. Mas, após 

alguns desdobramentos, viu a revogação de sua transferência confirmada e foi enviado 

para São Cristovão, na zona norte do Rio de Janeiro. Um pouco antes destes 

acontecimentos, e no mesmo ano, ocupou cargos na Inspetoria Geral do Exército. 

Nos anos seguintes, inclinou-se ainda mais ao trabalho intelectual, acentuando 

essa atividade inclusive dentro do Exército para compreender as origens daqueles 

acontecidos de momento.  A pesquisa foi um dos aspectos fundamentais para o militar 

se armar contra os oficiais e demais apoiadores reacionários que insistiam em mantê-lo 

fora dos ambientes de debate e discussões sobre os problemas nacionais. Nesse período, 

os trabalhos militares e intelectuais passam a se chocar constantemente com a sua 

militância política.  

Iniciou os trabalhos como membro da comissão diretora do Exército, o que 

também o muniu ainda mais de informações para iniciar sua trajetória no Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros. O ISEB naquele momento resistia produzindo material 

teórico de grande significado para as lutas nacionalistas, pois foi um importante instituto 

de defesa da soberania nacional. Essa fama foi estabelecida graças ao trabalho de 

profissionais comprometidos com o programa, 

 

(...) Participou da criação e do pleno funcionamento do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), ao lado de Roland Corbesier, 

Álvaro Vieira Pinto, Cândido Mendes de Almeida, Júlio Barbosa e 

Ignácio Rangel, cabendo-lhe chefiar o departamento de História.90 

 

Entre os anos de 1956 a 1960 Nelson Werneck Sodré alcançou a notoriedade 

nacional, consolidada por suas obras, aulas e cursos ministrados no ISEB que recebia o 
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reconhecimento daqueles que admiravam a seriedade e o caráter nacionalista aliado à 

vontade de apresentar o ensino da história de uma forma mais questionadora. 

Por outro lado, os grupos conservadores que já o perseguiam há tempos dentro 

das Forças Armadas iniciam, em 1961, a nova onda de perseguições ao militar do ISEB. 

Após a ascensão à patente de coronel, os conspiradores de 1955 promovem o desejo de 

mandá-lo novamente para Belém por conta do apoio ao contragolpe de Lott, fato jamais 

esquecido pelos militares conspiradores de 1964. Essa nova transferência ocorria sem 

muitas explicações formais e técnicas e o incomodou de forma decisiva. A resposta do 

coronel nesse momento foi o pedido de ir para reserva, após compreender que as 

transferências tinham o objetivo de desgastá-lo, e distanciá-lo politicamente. Esse 

episódio foi mais um fato clássico de perseguição política que Sodré sofreu no 

Exército.91 

O ano de 1962 marcou o fim da trajetória de Nelson Werneck Sodré na ativa. 

Ao todo foram extensos 28 anos de serviços como oficial, dez anos de formação no 

Colégio Militar e mais três anos em formação na Escola Militar de Realengo. Desse 

tempo, os nove anos em regime de internato representaram grande esforço e persistência 

para manter o desejo de se tornar um militar coerente com as necessidades do país.  

O presidente Goulart bem que tentou removê-lo da ideia e inviabilizar a 

transferência à reserva por meio de alternativas que chegaram até ao pedido de 

ocupação de cargos na vida civil. Tudo em vão, pois o militar já estava decidido. Para 

Octávio Costa “A decisão foi coerente com a dignidade da vida inteira: passar à reserva 

e nada aceitar. A carreira militar de Nelson foi definitivamente encerrada, nesse 

segundo golpe recebido pela pusilanimidade dos poderosos.” 92 

Nelson Werneck Sodré tornou-se ao longo dos seus 38 anos de farda, um 

modelo de militar comprometido com as atividades militares e que não se ausentou da 

posição de soldado do conhecimento. Enquanto esteve no Exército exerceu o papel de 

líder consciente, do aprendiz crítico e rebelde nos momentos que julgou apropriado, mas 

sempre o fez pelo bem da tropa, pelo bem dos companheiros. E de forma alguma 

buscou distanciar o militar do intelectual. Integrá-los era o seu desejo. Promovê-la como 

um exemplo para os demais oficiais, talvez o seu sonho. 
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CAPÍTULO II – PANORAMA DO CONTEÚDO BIBLIOGRÁFICO DE 

NELSON WERNECK SODRÉ 

Neste capítulo, vamos discutir parte do conteúdo bibliográfico de Nelson 

Werneck Sodré em toda a sua carreira. Os livros produzidos por ele em 50 anos 

influenciaram as gerações que ousaram questionar não só o período nefasto da ditadura, 

mas também discutir a história brasileira e mundial. O objetivo da presente análise é 

mostrar o que Sodré, como um dos intérpretes do Brasil, escreveu em alguns momentos 

cruciais de nossa história. As informações iniciais sobre as obras produzidas ao longo 

dos mais de 50 anos de serviços prestados à cultura brasileira por Nelson Werneck 

Sodré foram encontradas na enciclopédia produzida pela antropóloga Luitgarde 

Cavalcanti Barros. Na enciclopédia Arquivo de Nelson Werneck Sodré são observadas 

suas obras, de maneira cronológica, desde as primeiras produções na década de 1930 até 

as últimas escritas já às portas do século XXI. Por fim, ainda podemos encontrar 

listados: os livros; artigos e demais publicações do autor, sendo esta, uma das fontes 

utilizadas na pesquisa para consultar a extensão bibliográfica de Sodré.93 

 

Obras de Nelson Werneck Sodré 

Sodré começou a publicar no ano de 1938, com o livro História da literatura 

brasileira. Seus Fundamentos econômicos, “cujo objetivo era aplicar o materialismo 

histórico à reconstituição do processo de desenvolvimento das nossas letras” 94. Até 

1945, Sodré abasteceu as livrarias com mais seis livros, com a intenção de aprofundar o 

conhecimento do Brasil e suas complexidades. São eles Panorama do Segundo Império; 

a segunda edição do livro História da literatura brasileira, em 1940, o livro Oeste: 

Ensaio Sobre a Grande Propriedade Pastoril. Oeste foi produzido com base nas 

experiências do historiador na região Centro-Oeste do país e teve como objetivo mostrar 

as origens da sociedade pastoril, suas organizações e entraves para o desenvolvimento 

de uma região assolada pelo banditismo. Para Jonas Soares de Souza, Sodré “valeu-se 

mais de suas observações diretas e vivência militar do que da análise de dados 

estatísticos, documentos e bibliografia” 95. No entanto, Soares de Souza nos leva a 

compreender que “Oeste é um dos livros do primeiro momento. O livro não teve 
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reedição” e permaneceu “sem a reatualização crítica que mereceram as reedições de 

outras obras da mesma fase” 96. 

Entre 1942 e 1945, os livros produzidos foram Orientações do Pensamento 

Brasileiro; Síntese do Desenvolvimento Literário no Brasil; Formação da Sociedade 

Brasileira e O que se deve ler Para Conhecer o Brasil. Este último título, já “revelava 

um autor amadurecido, tanto em artigos de crítica literária no Correio Paulistano como 

em livros de história”.97 A obra foi incluída na coleção “Documentos Brasileiros”, 

considerada de grande importância para os estudos do país.  

Sodré fez uma pequena pausa em sua produção, mas durante esse breve 

intervalo pesquisou de forma incessante, buscando acumular material para as próximas 

obras. O autor voltou a publicar livros na década de 1950, obras que tinham relação com 

sua experiência no Instituto Superior de Ensino Brasileiro (ISEB). O General da 

História lançou As Classes Sociais no Brasil e O Tratado de Methuem, ambos em 1957.  

No ano de 1958, publicou a Introdução à Revolução Brasileira. Logo depois, 

pesquisou na Biblioteca do Exército e organizou uma série de episódios militares 

brasileiros, que recebeu o nome de Narrativas Militares, obra finalizada em 1959.  

A década de 1960 começou com a terceira edição do livro inaugural do 

intelectual militar e uma nova edição do livro O que se Deve Ler para Conhecer o 

Brasil. Para esta edição, Sodré contou com a ajuda do Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais (CBPE) e do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INPE).  Sodré 

buscou oferecer aos educadores ligados a essas instituições educacionais e aos demais 

professores, um material básico que ajudasse na compreensão dos aspectos mais 

diversos da realidade brasileira. 

O ano de 1961 significou para Nelson Werneck Sodré a ruptura entre o 

intelectual e o militar. Após o pedido de transferência para a reserva, o historiador 

produziu o livro A Ideologia do Colonialismo. Nesse livro o autor analisou a relação 

que o pensamento de alguns intelectuais teve com as ideologias vindas da Europa 

metamorfoseadas com verniz de ciência. O título do livro, por sinal, leva o leitor a viajar 

na história para compreender os motivos da dependência econômica brasileira, do 

momento da expansão europeia por meio das descobertas ultramarinas, até ao modelo 

de “transplantação cultural”, advindo do imperialismo. Ideologia do Colonialismo é um 
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livro que tem como função mostrar o processo de alienação cultural por meio de uma 

série de ideologias que visaram a depreciação e a inferioridade dos povos da América, 

para que assim esses povos pudessem servir aos propósitos econômicos da metrópole. 

Corroborando essa ideia, Norma Côrtes afirma: 

 

(...) A orientação do crítico é no sentido de desmascarar todo o 

conjunto de ideias e conceitos, presentes nos autores citados, que são 

formulados no exterior pelas nações colonizadoras e (mais tarde) 

imperialistas e transplantados para nosso meio social com o objetivo 

de justificar sua supremacia (...) 98 

 

 Sodré escreveu sobre alguns intelectuais que, para ele, foram figuras 

importantes para a discussão dessa ideologia no Brasil. Azeredo Coutinho foi o primeiro 

a ser descrito no livro. O historiador apresentou as bases familiares e outras informações 

relevantes sobre a vida do clérigo ligado às questões econômicas do Brasil Colônia, 

comentando a vida profissional e algumas redes de contato de Coutinho, como membros 

da Igreja e pessoas ligadas à Coroa lusitana. O conjunto de exposições sobre esse autor 

foi feito para mostrar a tomada de posição do intelectual, que defendeu a Coroa 

portuguesa num momento de crise colonial motivada por motins populares como a 

Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, as Conjurações Baiana e Mineira entre 

outros. Além disso, a defesa de Azeredo Coutinho é descrita de uma maneira que mostra 

como as classes dominantes nacionais se ajustaram aos anseios da metrópole 

portuguesa. Sodré compreendeu que tais anseios foram atendidos no Brasil mediante 

uma atividade nula, ou quase inexistente de atividade fabril no país, e o consumo dos 

produtos manufaturados das indústrias metropolitanas. Portugal, por sua vez, teve o 

papel de reduzir as taxas alfandegárias e possibilitar o aumento da exploração do país 

por meio das classes dominantes nacionais.99Para Lígia Osório Silva, Sodré analisou um 

 

(...) um economista da fase final do processo de autonomia política, 

que não impõe dificuldades à sua caracterização, porque seu 

pensamento não contém dubiedades: trata-se de uma defesa do 

colonialismo. Coutinho defende com acurácia a posição de 

subordinação colonial: a submissão do comércio ao regime de 

monopólio metropolitano e aos fornecimentos de bens de consumo 

por intermédio da Metrópole, reforçada pela política levada a efeito 
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com o ato de D. Maria I, que mandou destruir os teares existentes na 

Colônia.100 

 

O primeiro descrito tem sua ideologia colonialista desnudada porque exprime 

em seu pensamento uma ideia de submissão à metrópole que é utilizada pelo autor que 

vai observar também em outros pensadores certa tendência na aceitação de ideias 

estrangeiras. Silva reforça a ideia em sua crítica por acreditar que Coutinho concordava 

com a responsabilidade de nossos rumos, sobretudo comerciais, por parte da Metrópole. 

José de Alencar foi o autor descrito na segunda parte da obra. Sob o título de 

“José de Alencar (a ficção numa sociedade escravocrata)”, Sodré escreveu sobre a 

projeção dada ao indianismo no meio social brasileiro e do romance como gênero 

popular por meio da divulgação de obras em que a figura do índio passou a ser 

destacada junto à figura do colonizador. Nessa segunda parte, o autor reconheceu que 

Alencar promoveu um estilo literário que expressou algo sobre a realidade do país, mas 

deixou claro a sua pouca empolgação com isso, ao dizer: “o romantismo de José de 

Alencar foi pelo menos lógico, ao tentar uma nova linguagem e um novo ideal de 

criação literária”.101 O general-historiador também valorizou a ideia de se criar 

romances com “a linguagem de casa e do tempo”,102 desapegando-se em alguma 

medida, daquilo que o autor considerou como “moldes clássicos”, que tinham certo 

distanciamento da realidade desses povos. Por fim, classificou a importância do estilo 

literário de Alencar ao dizer que 

(...) O seu indianismo, embora falso, correspondia a um estado de 

espírito nacional; e nos limites consentidos pelo seu idealismo, buscou 

fazer “o romance da vida mestiça brasileira, do nosso meio provincial 

ou sertanejo, com a sua paisagem, os seus moradores, os seus 

costumes, as suas atividades peculiares.103 

 

A crítica feita por Sodré acerca do indianismo alencariano se juntou à ideia de 

que a herança colonial estava mantida na ideia de um nacionalismo vago, muito por 

conta da presença estrangeira do antigo colonizador português. O autor argumentou  

 

(...) No sentido de que povo, entre nós, nesta fase, é ainda classe 

média, em grande parte, em que os padrões elaborados pelo 

colonialismo conservam extrema resistência; no sentido de que a 
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sociedade brasileira conserva ainda muito do que lhe proveio da 

herança colonial.104 

 

Para Silva, o segundo momento destaca que 

(...) o indianismo era um tendência universal do romantismo e, para 

Sodré, Alencar era um seguidor desta tendência, sem ser, no entanto 

um mero imitador do romântico francês Chateaubriand ou do rei do 

romance selvagem americano, Fenimore Cooper.105 

 

O que fica em tal discussão é que o indianismo de Alencar se pautou na ideia 

de domesticar o índio. O mito do bom selvagem ganhou contornos nacionais nas mãos 

de José de Alencar, mas seguiu as tendências internacionais de um índio “mitificado e 

irreal” 106 colocado numa literatura brasileira dentro de uma sociedade escravocrata que 

em nada favorecia o comportamento de bom selvagem do qual o índio fora 

estereotipado. 

Silvio Romero foi o terceiro intelectual analisado no livro. Sodré se preocupou 

em discutir o livro História da literatura brasileira, contextualizando a época de criação 

do livro (1888). Destacou que Romero utilizava conhecimento de outras ciências, além 

da literatura e que estes eram usados para fundamentar suas ideias nos livros. Romero 

sofreu influência das teses anticientíficas do inglês Buckle, que indicavam uma 

incapacidade do povo brasileiro de se desenvolver a caminho da civilização, muito por 

conta da importância que Buckle deu às influências do meio físico e social existentes 

aqui. Sendo assim, Romero reproduzia os argumentos do darwinismo social e da 

ideologia colonialista como forma de aplicá-los ao desenvolvimento cultural dos 

brasileiros. As teorias de Le Bon e Gobineau também foram destacadas por terem 

alicerçado o pensamento de Sílvio Romero acerca da “fraqueza” do homem brasileiro. 

No fim da exposição, o historiador comentou e contra-atacou as teorias que 

estimulavam a imigração europeia no Brasil como uma forma de “limpeza” da 

população e desmitificou essa e outras ideologias de branqueamento. Considerou ainda 

os preconceitos de Romero como “preconceitos do seu tempo, muito mais do que 

preconceitos do autor.” 107 

Podemos compreender que Romero, autor de livros como História da 

literatura brasileira, Contos populares do Brasil etc. impregnou suas obras de ideologia 
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colonialista, sobretudo quando atribuiu com ênfase motivações climáticas e biológicas 

como determinantes da inferioridade do povo de cá se comparado com o povo da 

Europa. Para Silva, Romero “seguia sem espírito crítico a sociologia europeia racista 

que considerava fundamentais para o entendimento do povo os conceitos de raça e 

clima” 108. Desta forma, conclui-se que Romero defendeu a ideologia colonialista nas 

suas bases aferrando-se às teorias de fora que apregoavam ideologias no campo 

literário, biológico e geográfico. Para Romero, o branqueamento de nossa população 

seria a solução: 

 

Se por um lado o autor aceitou a tese difundida pelo Conde de 

Gobineau - segundo a qual a raça branca na América Latina havia se 

mestiçado com negros e índios -, por outro, não considerou essa 

mistura degenerativa. Ao contrário, a miscigenação teria contribuído 

para civilizar as “raças inferiores”. Se em Gobineau esse processo 

teria implicado na degradação da raça e da civilização branca, em 

Romero a mestiçagem serviu como um instrumento civilizatório.109 

 

Em “Euclides da Cunha (a intuição e a superstição)”, Werneck Sodré falou das 

dificuldades e alguns desafios vividos pelo autor, desde os seus dramas particulares até 

o seu envolvimento com os fatos políticos ocorridos no final do Império. No texto, é 

possível ver a caracterização da personalidade de Euclides, numa busca pelos seus 

antepassados no sentido de explicar o seu envolvimento com a história do país e alguns 

de seus problemas, como a expulsão do curso de Engenharia Militar. A posição do 

jornalista também foi observada pelo autor, que destacou a importância da sua presença 

na imprensa, por conta dos relatos que fez sobre a Guerra de Canudos. Sodré escreveu 

sobre a valorização que Euclides da Cunha deu ao sertanejo ao dizer de suas qualidades 

baseadas na coragem para defender sua gente, e sua terra, com base na batalha em 

Canudos. Ainda assim, o autor atentou para a contradição de Cunha ao expor o sertanejo 

em dados momentos como uma “sub-raça”. Sobre essa ideia, o autor considerou que 

Euclides da Cunha se baseou de forma exagerada no cientificismo europeu e nas teorias 

naturalistas e deterministas europeias e, por consequência, inferiorizou os sertanejos 

utilizando textos de Nina Rodrigues e outros.110 

Na quinta parte do livro, a obra analisada por Sodré foi a de Oliveira Vianna, o 

último autor que teve o seu trabalho pesquisado no livro. Sodré faz uma análise de 
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Populações meridionais do Brasil, com o objetivo de mostrar que as ideias 

desenvolvidas sobre a formação e a evolução da sociedade brasileira não possuíam teor 

científico, e apenas alimentavam a ideologia colonialista a que o autor tanto se opunha. 

As principais críticas a Oliveira Vianna se referem à utilização de teóricos como Arthur 

de Gobineau, Ammon e Georges Vacher de Lapouge, que fundamentaram a ideia de 

evolução histórica relacionada à supremacia branca, e que essa mesma evolução 

histórica produzida pelos arianos foi defendida por Vianna como válida para nossa 

formação nacional. Sodré destacou que essa teoria, na ideia de Vianna, não passou de 

um “delírio ariano” justificando: 

 

A antropologia de Oliveira Viana continua a manifestar não apenas 

uma enorme distância da ciência, como se desmanda na mais 

desordenada apologética de uma classe, a dos proprietários territoriais, 

que ele engrandece como classe, disfarçando esse engrandecimento e 

aparentando que o faz pela qualidade de raça de seus elementos. Os 

não-proprietários, que ele coloca justamente entre os não-arianos, não 

passam de escória, destituída de qualquer importância (...) 111 
 

O segundo livro analisado foi Formação Histórica do Brasil, escrito em 1962, 

nascido da experiência do historiador enquanto professor no ISEB. O nome do livro, 

aliás, intitulou a disciplina que Sodré lecionou no Instituto e, segundo o autor, os 

capítulos foram frutos das intensas discussões nesse curso, que contribuíram para a 

elaboração da obra. O livro foi feito sob uma argumentação inegavelmente à esquerda, 

pois se estrutura numa solução nacionalista e democrática para a resolução dos 

problemas nacionais. Entre alguns autores citados no livro destacam-se Karl Marx, José 

Carlos Mariátegui, Sérgio Bagú, Caio Prado Jr. e Celso Furtado. Furtado, por sinal, tem 

o livro Formação econômica do Brasil como referência na obra de Sodré. Para Andrés 

Moyses Gaio, aqueles intelectuais são importantes para a compreensão do ponto de 

vista do autor e ajudam a compreender o tipo de desenvolvimento econômico que Sodré 

desejou para o Brasil. 112 

As informações encontradas no livro começam pela explicação do método 

utilizado pelo autor, o materialismo histórico, e a sua aplicação, assim como os 

conceitos de regime de produção e modo de produção para situar o leitor acerca do tipo 

de análise que faz e os métodos utilizados para isso. No início do livro buscou refutar 

possíveis ideias de um período colonial capitalista ao classificar que o modelo de 
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produção daquele momento era o sistema escravista. O historiador se comprometeu com 

uma de suas grandes polêmicas, que foi a ideia de um feudalismo brasileiro que teria 

substituído o escravismo. Tais ideias serão descritas e criticadas no último capítulo. A 

polêmica provocou uma série de pesquisas posteriores, e por isso teve importância. 

O foco do trabalho está na discussão sobre a questão nacional e a dinâmica das 

contradições entre as classes sociais numa formação histórica. Sodré nos faz entender o 

processo histórico que abriu as portas para o capitalismo no Brasil, e isso é tratado 

quando o autor cita o papel da burguesia na fase imperialista do capitalismo. Para ele, a 

estrutura colonial esteve preservada no país, mesmo após as revoluções burguesas 

clássicas, e essa estrutura atrapalhou o processo de capitalização da economia. Tempos 

depois ela foi uma das responsáveis pela incapacidade da soberania do país.113 

Por meio de pesquisas que abarcaram do Período Colonial ao período 

democrático, o autor procurou em mais uma oportunidade contribuir para a 

compreensão do povo sobre a sua história. O autor expõe em cada fase da história do 

país aquilo que as classes subalternas precisam saber, e desejou que sua obra servisse 

para integrar o povo brasileiro ao ideário da emancipação. Essa ideia valorizava o 

protagonismo do proletariado, do campesinato, da pequena burguesia e parte da 

burguesia nacional em detrimento dos latifundiários, vistos por ele como aliados do 

imperialismo, junto a setores da burguesia nacional. 

Ainda em sintonia com o ISEB, o livro História Nova do Brasil foi escrito em 

colaboração de membros e estagiários do Departamento de História do ISEB e com 

fundamental participação do professor Francisco Calazans Falcon. Essa parceria com 

alunos e estagiários ocorreu novamente em 1963, com o livro Quem Matou Kennedy. 

Esta obra, por sinal, foi publicada duas semanas após o assassinato do presidente dos 

Estados Unidos. 

Nos anos seguintes, a produção de livros passou a representar na vida de Sodré 

o único meio possível de enfrentamento aos grupos dominantes do regime militar. Os 

direitos políticos do general-historiador foram cassados por dez anos. Compreende-se a 

nova realidade encarada pelo autor, que passou por dificuldades para publicar livros. 

Sodré entendeu o momento e escreveu com a cautela necessária para dar continuidade 

às publicações, tanto para as questões nacionais, quanto para se manter firme na luta 

contra o atraso econômico e a sanha imperialista.  
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O ano de 1965 chegou e com ele veio a edição do livro Formação Histórica do 

Brasil, editado na Argentina. Essa obra só pôde ser reproduzida na versão brasileira no 

ano de 1988. Publicou ainda Ofício de Escritor; O Naturalismo no Brasil; As Razões da 

Independência e a História Militar do Brasil. Este último livro mostrou que o General 

da História tratou de assuntos que incomodavam e até certo ponto revelaram as 

características daquele regime militar.114 A resposta dos militares no poder foi a retirada 

de grande parte dos livros de Sodré das prateleiras, com velocidade espantosa. Outras 

consequências viriam mais adiante, mas, isso é assunto para o próximo capítulo. 

O general-historiador deu prosseguimento a sua carreira com a História da 

Imprensa no Brasil, escrita após anos de intensas pesquisas sobre o assunto e a 

experiência que desenvolveu em jornais. Em 1967 ele escreveu Memórias de um 

Soldado, autobiografia que será analisada no próximo capítulo. Nesse ano ainda 

publicou a terceira edição do livro O que se Deve Ler para Conhecer o Brasil, marcado 

pela perseguição vinda dos órgãos de censura. O livro ficou marcado por promover 

“contribuições específicas e originais feitas por ele à historiografia brasileira” 115. Uma 

nova edição apareceu em 1973 e foi a última reedição daquele período. A obra só 

regressou às prateleiras em meados dos anos 1980, por intermédio das livrarias Círculo 

do Livro e Bertrand Brasil.116 

Os próximos livros citados fazem parte do período entre 1968 e 1974. No 

período, o país viveu uma forte tensão promovida pelos agentes do regime militar, que 

aumentaram a perseguição política a livros de autores marxistas, além de uma 

expressiva efervescência social. Nesse tempo, Sodré escreveu Fundamentos da 

Economia Marxista; Fundamentos da Estética Marxista; Fundamentos do Materialismo 

Histórico; Fundamentos do Materialismo Dialético; Síntese de História da Cultura 

Brasileira; Memórias de um Escritor e Brasil: Radiografia de um Modelo. Devo 

ressaltar que os livros de Sodré procuravam discutir questões relacionadas com as 

discussões desenvolvidas no PCB sobre o desenvolvimento nacional. 

No tempo da publicação de Fundamentos da Economia Marxista, o regime 

decretou, no dia 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional Número Cinco (o AI-5). 

A lei foi utilizada para diversas arbitrariedades, como, por exemplo, a atitude de 
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inviabilizar o trabalho intelectual de centenas de autores. Rogério Pires Cruz nos 

aproxima da realidade vivida por Sodré naquele momento ao dizer: 

 

Dá pra imaginar, também, que não deve ter sido fácil, nem para 

Werneck Sodré, nem para a editora, nem para qualquer outro autor e/ 

ou editor de cunho crítico, divulgar, dentre outras coisas, uma teoria 

que pregava a transformação por meio de uma revolução social 

nascida das contradições de classes existentes nas sociedades 

capitalistas117 

 

Para Pires Cruz, a discussão marxista só sairia da clandestinidade ou se tornaria 

mais explícita no Brasil em 1984, e isso teve influência no trabalho e na divulgação das 

obras dos autores marxistas brasileiros daquele tempo. Em Fundamentos da Economia 

Marxista destaca-se que o objetivo de sua obra foi “facilitar o entendimento dos 

conceitos constitutivos da economia marxista – extraídos das obras originais escritas 

tanto por Marx quanto por outros autores, principalmente Lênin” 118. 

O livro Fundamentos da Estética Marxista nasceu na segunda metade dos anos 

60. Nesta obra, o autor publicou 

(...) um conjunto de antologias, nas quais reforçava o sentido do 

marxismo em meio à crise, com a seleção de textos clássicos e de 

algumas novidades que levantavam pequena poeira nas posições 

tradicionais, como era o caso da obra de Roger Garaudy. No geral, 

eram os textos de Marx, Engels, Plekhanov, Lenin, Lukács que 

constituíam a base da coleção, ao lado de autores da Academia de 

Ciências da União Soviética (...) 119 

 

O livro buscou o debate ideológico, ultrapassou as visões sobre a estética 

marxista e mostrou o marxismo na visão do historiador. Para Sodré, os fundamentos, se 

os há, são resultantes da luta, do embate entre a visão burguesa e as suas alternativas. 

Para Martins Rodrigues “não é possível analisar a antologia se não tivermos clara a 

conjuntura na qual ela foi elaborada” 120. 

Fundamentos do Materialismo Dialético foi escrito para apresentar uma 

contribuição à discussão do materialismo histórico no Brasil, pois ainda não havia 

muitos escritos de autores brasileiros sobre o assunto. João da Mata Costa destaca o 

quão raras eram as obras sobre o materialismo histórico no país e que Sodré foi um dos 

                                                           
117 CRUZ, Rogério Pires. “Fundamentos da economia marxista”. In: SILVA, Marcos (Org.). Dicionário 

Crítico Nelson Werneck Sodré. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008. p.133. 
118 Ibidem, p.135. 
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pioneiros neste tipo de publicação. O livro caracterizou-se por ser uma antologia das 

principais obras do materialismo dialético e os seus fundamentos. Sodré utilizou uma 

série de textos clássicos retirados de obras como O Capital, nas Edições Costes, e os 

trabalhos reunidos em três volumes pela editora Vitória com o título Obras escolhidas. 

A coletânea feita pela editora Vitória incluiu trabalhos de Engels, como Ludwig 

Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã; Anti-Dühringe, Dialética da Natureza. 

De Lenin, os Cadernos Filosóficos e Materialismo e empiriocriticismo, quarta edição da 

coletânea de trabalhos chamada Obras, em três volumes.121 Entre trechos de Plekhanov 

e Garaudy, há inúmeras referências a Ovshi Yajot122. Sodré usou também obras 

coletivas sobre textos de Konstantinov e Shajnazarov. Mata Costa resume o trabalho 

desenvolvido desta forma 

O livro de Werneck Sodré, como toda antologia, é passível de críticas 

à seleção, omissão e ênfase de alguns tópicos. Após o lançamento 

desse volume, foram traduzidos e lançados muitos outros congêneres 

no mercado brasileiro. Ele ficou desatualizado e carece de uma 

unidade temática e didática, embora ainda seja uma excelente fonte de 

informações sobre os fundamentos da dialética.123 

 

Por fim, Mata Costa conclui sobre a importância da obra ao afirmar: 

 

(...) O livro deve ser entendido no contexto histórico que o produziu; a 

sua leitura não deve perder de vista as causas que motivaram sua 

elaboração. Trata-se de um volume também situado no universo de 

outras obras do autor, como Fundamentos da estética marxista e 

Fundamentos da economia marxista.124 

 

Os livros de orientação da prática marxista escritos por Sodré contribuíram para a 

melhor preparação dos militantes de esquerda, e para a contextualização das teorias 

marxistas no que diz respeito à realidade nacional, uma forma de aproximar nossas 

necessidades locais à teoria. Deve-se destacar a dificuldade de divulgação dessas obras 

no período da Ditadura. Antes de Sodré podemos enumerar as obras de Astrojildo 

Pereira125, Octávio Brandão126 e Caio Prado Junior127 que escreveram sobre o marxismo 

no Brasil. 
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Dicionário Crítico Nelson Werneck Sodré. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008. p. 144. 
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O livro Memórias de um Escritor possibilita o diálogo com o autor, crítico 

literário, historiador e um homem seduzido pelo campo da literatura. Nesta obra, o 

General das Letras explora as experiências que teve com as letras desde a infância até os 

tempos de um homem já reformado das fileiras do Exército. Esmeralda de Moura 

destacou que nesta obra, o modernismo e as rodas literárias se fundem na escrita de 

Sodré. O livro traz uma seleção das obras de Raimundo Correia, Guilherme de Almeida, 

Olavo Bilac, Mário de Andrade, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, 

Rui Barbosa, Diná Silveira de Queirós, Carlos Drummond de Andrade, Balzac, Euclides 

da Cunha, Tolstoi, Machado de Assis, Dickens, Graça Aranha, Dostoievski, Flaubert, 

Blasco Ibañes, Júlia Lopes de Almeida, Ana Seghers, Clarice Lispector, Pierre 

Monbeig, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Sérgio Milliet, Robert Simonsen 

e Caio Prado Jr.128 O livro tem como objetivo cultivar o interesse pela leitura. 

Brasil: Radiografia de um Modelo foi escrito em 1972 e publicado em 1973, 

para o público argentino. A primeira edição da versão brasileira foi produzida em 1974. 

Werneck Sodré propôs uma discussão realista sobre a avaliação do modelo brasileiro de 

desenvolvimento. Para ele, o modelo implementado no país, e que chamava a atenção 

dos argentinos, degradava a população porque situava esses povos numa severa área de 

dependência econômica e financeira do grande capital internacional. Foi este, portanto, 

o foco principal do livro, que era mostrar que o modelo de desenvolvimento produzido 

no Brasil ampliava as desigualdades sociais.129 Observam-se no livro, informações que 

explicam a formação social brasileira, expondo a situação de dependência histórica que 

se aprimorou e aumentou no país com o passar do tempo. Para Penna, Sodré procurou 

“compreender algumas das questões cujos analistas convencionais não souberam ou não 

se preocuparam em responder”.130 Sobre estas questões, chamou a atenção para a ideia 

de que o “subdesenvolvimento pode coincidir com a existência de altos índices de 

produção”.131 Sodré nos faz prestar atenção “no que está por trás dos altos índices de 

produção ou o que está por trás do dinamismo que constitui o problema”.132 Para 

                                                                                                                                                                          
126 BRANDÃO, Octávio. Agrarismo e Industrialismo: ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São 
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128 MOURA, Esmeralda Blanco de. “Memórias de um escritor”. In: SILVA, Marcos (Org.). Dicionário 

Crítico Nelson Werneck Sodré. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008. p. 248. 
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concluir a exposição da obra, o militar historiador desmascara o modelo brasileiro de 

desenvolvimento ao escrever: 

 

(...) O chamado “modelo brasileiro de desenvolvimento” só pode ser 

entendido quando situado como uma decorrência de um processo de 

internalização do capitalismo em sua fase mais avançada de 

exploração. E ao cooptar os Estados nacionais para que estes se 

integrem ao circuito do capital em sua esfera mais abrangente, 

transforma-os em meros gerentes dos interesses multinacionais.133 
  

As consequências do modelo brasileiro de desenvolvimento foram 

consideradas por Werneck Sodré uma das razões que explicavam o aumento da injustiça 

social no Brasil, pois promoveu, no processo de acumulação capitalista, o 

aprofundamento da exclusão social e política de uma parcela esmagadora da população, 

o que se configurou na “opulência mais descomedida, onde os altos índices de 

desenvolvimento pretendem esconder com seus valores numéricos, meramente 

quantitativos, a violência inaudita do processo de espoliação”. 134 

Em 1976, Werneck Sodré publicou o livro Introdução à Geografia. A obra 

mostrou o desejo do autor de fazer um estudo interdisciplinar, colocando o seu 

conhecimento de outros campos da ciência para dialogar com a Geografia. O livro teve 

boa aceitação entre os alunos da graduação, pós-graduação e professores do ensino 

fundamental e médio, porque buscou a aproximação com esses leitores ao denunciar as 

ideias que caracterizavam a geografia produzida aqui de forma tradicionalista e 

comprometida com a ciência geográfica dominante da época.135 Outros fatores que 

serviram de base para a crítica do autor foram os seguintes: a mentalidade tecnocrática e 

a não inclusão dos problemas sociais e ambientais na temática dos assuntos da 

geografia. A não inclusão dos problemas sociais e ambientais na temática dos assuntos 

da geografia foi compreendida nesse período ditatorial brasileiro como problemas “não 

geográficos” pelos tecnocratas brasileiros influenciados pela Escola de Chicago.136 

William Vesentini indicou que 

(...) O autor via na ciência antes de tudo uma forma de militância, e 

escrever sobre a geografia naquele momento, a nosso ver, significou 

para ele abrir duas frentes de luta: por um lado, a denúncia de um 

certo viés tecnicista e até mesmo oportunista – no fundo de um 
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arremedo do que ocorria nos Estados Unidos – que predominava em 

boa parte a geografia brasileira; por outro, talvez o mais importante, a 

crítica, mesmo que de forma disfarçada ou indireta, ao pensamento 

tecnocrático do governo federal em especial à geopolítica dos 

militares.137 

 

A citação anterior destaca as funções dessa obra que, para fins de 

contextualização, estava imersa no cenário caótico da guerra fria e de governos 

autoritários. Como produto da guerra fria, as tensões ocasionadas pela guerra do Vietnã 

sacudiam os intelectuais, que questionaram a política imperialista norte-americana de 

massacre e degradação dos países espoliados.  

Sobre o governo federal, Sodré criticou em grande parte o trabalho 

desenvolvido por Golbery do Couto e Silva. O militar estrategista foi um homem 

bastante influente em pelo menos três dos cinco governos do regime militar. Ele 

também teve diversas publicações sobre geopolítica, o que alimentou o desejo de Sodré 

de escrever sobre Couto e Silva. As críticas foram feitas de forma indireta, pois os 

tempos de censura impossibilitavam ataque direto ao pensamento geopolítico brasileiro 

na década de 70. 

Os intelectuais que aparecem no livro Introdução à Geografia são: Leo Waibel 

e Pierre Monbeig. Estes, na visão de Vesentini, influenciaram o autor com a geografia 

humanista implementada em suas obras. Os dois viam a Geografia como uma ciência 

social que deveria propor o estudo da natureza e do espaço no qual a humanidade vive e 

realiza transformações.138 Werneck Sodré também procurou discutir as afirmativas do 

“determinismo geográfico” de autores como Bodin, Montesquieu, Tocqueville, 

Michelet, Buckle, Sílvio Romero e Ratzel. Em uma de suas passagens Sodré relaciona a 

abordagem da geopolítica com o determinismo vigente afirmando: 

 

Se o determinismo é um dos traços mais característicos da geografia 

da época do imperialismo, a geopolítica assinala a deformação levada 

à monstruosidade – é a geografia do fascismo. Desde que Ratzel 

lançara as bases do determinismo, abrem-se à geografia dois 

caminhos: o científico e o ideológico. A geopolítica representa a 

culminância da trilha ideológica139 

 

Em sua busca pelo saber, Sodré utilizou textos de Rudolf Kjellén, Otto Maul, 

Arthur Dix, Halford MacKinder e Karl Haushofer, para criticar o “determinismo 

geográfico” de Ratzel. Com base nessas argumentações o autor considerou a geopolítica 
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proposta pelos tecnocratas como um subproduto da ideia do determinismo, para 

justificar as desigualdades de cada território. 

Destaca-se também a afirmação do autor de uma geografia a serviço das 

grandes nações140, o que se justifica no capítulo intitulado “As falsidades ideológicas” 

do livro Introdução à Geografia. Neste capítulo Sodré desconstruiu o racismo, o 

determinismo e se mostrou contrário à teoria da “explosão demográfica” como uma das 

condicionantes do atraso brasileiro.  

Sodré colocou-se contra as teorias que culpavam os marginalizados pela 

situação de pobreza em que viviam. Ele observou que a base da ciência geográfica 

dominante estava caracterizada por uma formação voltada para o estudo da geografia de 

forma engessada e sem questionamento. A formação tecnocrática vinda da Escola de 

Chicago e propagada pelo regime militar em solo brasileiro foram os responsáveis por 

essa “deturpação” do modelo de se enxergar e ensinar geografia. Tal modelo tecnocrata 

também é criticado por Maria Lúcia de Arruda Aranha que enxergou consequências na 

forma de se aprender, pois  

 

...A partir da década de 60 surgem propostas de inspirações 

tecnicistas, baseadas na convicção de que a escola só se tornaria eficaz 

se adotasse o modelo empresarial. Isso significa aplicar na escola o 

modelo de racionalização típico do sistema de produção capitalista. 
141 

 

E por fim, indo de encontro ao livro de Sodré, ela entende que  

 

(...) o trabalhador não realiza ele mesmo a reflexão sobre o seu fazer, 

acolhe sem criticar as formas de pensar vigentes na sociedade, 

elaborada por sua vez pelos grupos que detêm o controle das 

instituições e cujas atividades são predominante diretivas. Essas idéias 

dizem respeito principalmente aos conhecimentos, valores, normas de 

ação e são disseminadas pelos meios mais diversos – inclusive a 

escola – e aceita pela maioria.142 

 

O modelo de ensino da Geografia e as críticas feitas por Sodré são ampliadas 

para a discussão sobre o ensino no Brasil, o modelo tecnocrático representou para a 

educação de um modo geral um retrocesso na tentativa de se promover senso crítico aos 

alunos, e a sua tentativa de precarizar a formação de conhecimento dos profissionais 

esteve intimamente ligada aos interesses do capital, fato nas citações por Aranha. 
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Dois anos depois, Sodré publicou A Verdade Sobre o ISEB com o objetivo de 

trazer ao público a experiência ideológica cultural vivida e defendida por ele no 

Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Essa experiência do militar-historiador estará 

exposta de forma mais profunda no último capítulo e cronologicamente está situada 

entre meados dos anos 1950 e 1960. O livro também faz uma série de denúncias sobre o 

período de obscurantismo político advindo das forças reacionárias do país. Entre outras 

ideias expostas, Sodré ligou o ISEB com os assuntos de interesse econômico, social e 

político vividos no país, além de falar sobre as dificuldades enfrentadas pelo instituto na 

intensa batalha ideológica pelos ideais de defesa da economia, da democracia, da cultura 

e da soberania nacional. 

 

(...) Neste livro, entretanto, o que se pretende mostrar é a montagem 

do golpe reacionário, com a campanha contra o ISEB e a sua 

destruição, a instauração do terrorismo cultural, com o obscurantismo 

vesânico desencadeando uma onda de atos contra todas as 

manifestações da cultura brasileira (...) 143 

 

O livro detalha em capítulos os episódios que mostram o convite feito ao 

general para fazer parte do ISEB, as conspirações reacionárias e as mobilizações 

estrangeiras que contribuíram para o declínio do instituto, e as consequências danosas 

aos alunos, professores e, sobretudo para a cultura nacional.  

Oscar Niemeyer foi um livro que contou a trajetória de um dos ilustres 

arquitetos do país. Sodré homenageou o profissional e a figura humana de Oscar 

Niemeyer, um homem reconhecidamente progressista e crítico das máximas capitalistas 

do individualismo e indiferença aos demais seres humanos.  

A Coluna Prestes foi publicada em 1979. O autor apresentou informações 

sobre o contexto histórico nacional e mundial do período em que ocorreu a marcha da 

Coluna Prestes no interior do país. Logo depois Sodré expôs as entrevistas das três 

lideranças da Grande Marcha: Luís Carlos Prestes, general Emídio da Costa Miranda e o 

coronel Aristides Correia Leal. Para Antônio Fernando de Araújo Sá, a tomada de 

posição de Sodré ficou evidente na obra ao considerar como “extraordinários feitos” as 

ações empreendidas pelas forças de agrupamento militar liderado pelo Cavaleiro da 

Esperança.144 Araújo Sá argumenta que o autor procurou explicar os motivos pelos 
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quais a coluna não se sustentou por muito tempo, apesar do seu “caráter libertador”. 145 

Sodré também apresentou as dificuldades enfrentadas pela coluna e entre algumas 

dificuldades colocadas por ele estão a pequena adesão de voluntários em determinados 

locais e as consequências da propaganda negativa feitas pelo governo  

 

(...) O governo não apenas mobilizara, contra os revolucionários, as 

forças irregulares do latifúndio, para somá-las às das policias militares 

e às do Exército. Fizera mais: propalara pelo interior que a Coluna era 

constituída por um bando de assaltantes, habituados às maiores 

violências. Daí a repulsa costumeira.146 

 

Ainda houve espaço para a discussão dos conflitos de classe na Primeira 

República e argumentações acerca do latifúndio e de assuntos polêmicos que fizeram 

parte da trajetória bibliográfica do autor, como, por exemplo, o papel das camadas 

médias urbanas da população, as forças nacionalistas e o antagonismo frente ao 

latifúndio, relacionado com o imperialismo. Tais questões suscitaram algumas 

polêmicas com autores como Caio Prado Jr.,147 e revisões críticas de suas teses por 

autores como Maria do Carmo Campello de Souza148 e Boris Fausto. Nessas revisões, 

um dos exemplos descritos por Araújo Sá é a posição contrária à afirmação de Sodré 

acerca da contradição fundamental entre o setor agrário-exportador e o setor urbano-

industrial. Para Fausto e Campello de Souza, existia uma relação de complementaridade 

entre ambos.149 

Dois anos antes da redemocratização do país ele previu a derrocada da ditadura 

com o livro Vida e Morte da Ditadura. Nessa obra mostrou os motivos que levariam 

aquele regime ditatorial ao esgotamento. Sodré utilizou suas pesquisas para levantar 

uma série de questionamentos ao regime vigente e, sob forte indignação, mantém como 

alvos principais nessa obra as elites arcaicas e o imperialismo, considerando-os 

responsáveis pela ditadura. 

Ainda em 1984, ele escreveu Contribuição à História do PCB, na data de 

comemoração dos cinquenta anos de atividade intelectual e literária de Nelson Werneck 
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Sodré. Na obra parece haver a tentativa de um resgate histórico do partido. Neusah 

Cerveira escreveu que Sodré acreditava que o trabalho devia ser bancado pelo próprio 

partido e publicado no cinquentenário do PCB. No entanto, o momento político era o 

maior obstáculo tanto para essa pesquisa quanto para a contratação de pesquisadores. 

Sodré destacou essas dificuldades ao comentar: “a certa altura, tive de enfrentar sozinho 

e com poucas fontes aquilo que fora planejado por vários e discutido em oportunidades 

diversas”.150A partir daí o general-historiador fez pesquisas que tiveram como resultado 

as pequenas sínteses que destacaram momentos importantes da história do PCB. Por 

exemplo, quando o autor escreveu sobre a complexidade das forças envolvidas na 

criação do partido, a importância do processo de formação da classe operária brasileira e 

suas lutas.  

No capítulo sobre “A crise do PCB”, Sodré enfatizou a aproximação entre 

alguns líderes do tenentismo com o PCB e a discussão dos desdobramentos no quadro 

histórico-econômico nacional entre 1929 e 1930. Entre os líderes, destaca-se o 

Cavaleiro da Esperança, que foi apresentado como uma peça importante na engrenagem 

do PCB, pois defendeu as ideias de uma revolução proletária e contribuiu para o 

crescimento do partido no país. Essa posição, inclusive, passou a ser pública após o 

Manifesto de Maio de 1930. Nele Luís Carlos Prestes escreveu sobre a necessidade de 

uma revolução proletária.151 

Mais adiante, o autor apresentou as estratégias de sobrevivência e 

reorganização do partido até 1945. No período do pós-guerra, o partido se reconstruiu 

de tal maneira que passou a realizar atividades entre as massas, o que promoveu o seu 

desenvolvimento nas camadas populares. Cerveira relacionou as conquistas daquele 

momento ao grande êxito do movimento democrático, pois “centenas de comunistas, 

postos em liberdade, reforçaram a organização partidária”. A anistia para os presos 

políticos e o retorno do PCB à legalidade foram os dois grandes êxitos do movimento 

democrático ao final da guerra.152 

O Tenentismo foi escrito em 1985 com o objetivo de apresentar as bases de um 

dos movimentos militares mais progressistas da história brasileira. O tenentismo buscou 

uma mudança nos paradigmas da política brasileira e a criação de mais direitos sociais 
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para um povo marginalizado e completamente esquecido pelas elites refratárias do país. 

Para Marly Vianna 

 

O livro de Werneck Sodré sobre o tenentismo traduz a visão geral do 

autor sobre a sociedade brasileira e, apesar de suas poucas páginas, é 

um brilhante ensaio sobre o papel desse importante segmento das 

camadas médias urbanas como protagonista dos acontecimentos 

políticos que levaram à Revolução de 1930.153 

 

Na exposição da historiadora a ligação dos tenentes com as classes dominantes 

por meio da origem familiar ou na própria corporação se aliou a outros fatores dados 

como determinantes no papel dos tenentes.154 Os outros fatores determinantes foram 

identificados na formação intelectual desse grupo de militares inseridos nas camadas 

médias urbanas que faziam parte de um pequeno grupo na sociedade brasileira que 

possuía curso superior e armas nas mãos. Vianna atentou para as já tradicionais 

intervenções militares na vida nacional e a relação que elas poderiam ter com o 

tenentismo. Os tenentes passaram a assumir a “vanguarda dos interesses já 

diferenciados da burguesia (industrial, comercial e agrária)” 155 com o objetivo de ter 

uma maior participação no poder, já que se sentiam excluídos pelos grupos até então 

hegemônicos de cafeicultores paulistas. Por essas razões, o tenentismo teve a 

possibilidade de questionar o panorama político, econômico e social da época.156 

Sodré compreendeu o tenentismo como 

 

(...) um episódio intimamente vinculado à mudança operada com a 

queda da República Velha e a implantação do regime subsequente (...) 

foi um dos episódios da revolução burguesa no Brasil, uma revolução 

por patamares, de lances sucessivos, bem diferente dos modelos 

originais, quando a ruptura com o passado se definiu em traços 

radicais.157 

 

A organização deste livro dividiu os capítulos iniciais em “A época” e “A crise 

política e os militares”. Para Marly Vianna, estes capítulos foram dedicados à sociedade 

brasileira e às condições do país até então. Outras partes do livro são: “Os movimentos 

armados”; “A fase política”; “Conteúdo e programas” e, por fim, as conclusões. Nos 

capítulos 3 e 4, o estudo segue a participação dos tenentes na crise política da época, 
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evidenciada nas manifestações contrárias à candidatura de Arthur Bernardes. No 

terceiro capítulo, Vianna chamou a atenção para a argumentação de Sodré que 

 

(...) ressalta a posição de classe dos tenentes, que se alinharam aos 

grupos menos retrógrados das classes dominantes, e, 

consequentemente, se afastaram do movimento operário. Por ocasião 

do movimento paulista de 1924, os dirigentes operários pediram armas 

ao general Isidoro Lopes para participar da luta, mas “o chefe rebelado 

não ousou aceitar essa adesão, que poderia alterar a qualidade da 

revolta” 158 

 

Em continuação, Sodré mantém o foco na fase política do tenentismo ao 

mostrar a adesão à Aliança Liberal e à candidatura de Getúlio Vargas, assim como a 

função dos tenentes nas movimentações necessárias para a Revolução de 1930. Nesse 

momento, alguns deles se aproximaram dos “políticos civis”, e deram início à “nova 

fase do tenentismo”. Sodré explicou essa nova fase ao considerar que, 

 

(...) até aí os militares haviam timbrado em manter-se distantes dos 

políticos civis. Predominara entre eles a ideia de que a política é uma 

coisa suja e de que os políticos são necessariamente corruptos ou, 

quando menos, mais interessados em sua realização pessoal do que na 

defesa do povo. Essa ideia, a da política como atividade indigna de 

homens probos, como definida pela defesa do interesse privado, 

exercida por pessoas desvinculadas do povo e a serviço de lucros 

ilícitos, era um dos elementos conceituais que se inseriam com justeza 

no pensamento político dos militares.159 

 

Para Vianna, Sodré se propôs escrever sobre a “dimensão do heroísmo” ao 

considerar que os tenentes não descansariam até promover uma completa “regeneração 

dos nossos costumes políticos”. A divisão em três fases feitas por ele nas “Conclusões” 

dividiu os objetivos do tenentismo. Os anos de 1922 a 1927 foram destacados pelo 

“caráter militar e o seu discurso contrário à participação política” e está dividido do 

Levante dos 18 do Forte até à Coluna Prestes. A segunda fase corresponde ao período 

de exílio e aproximação com os políticos com o intuito de se rebelarem contra a política 

desenvolvida na Primeira República. Na última fase ele tratou o movimento de 1930 

como a fase de “agonia e morte do tenentismo”. Marly Vianna diz: “Sodré reveria essa 

posição, estendendo o movimento dos militares rebeldes até 1935”.160 

História e Materialismo Histórico no Brasil é um livro composto de artigos e 

depoimentos que fazem a defesa das ideias do historiador e denunciam o caráter 
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negativo do obscurantismo dos governos autoritários na promoção do saber. Os textos 

também delineiam a visão geral da produção historiográfica brasileira do período, 

contando com a crítica de Sodré sobre algumas obras, além de análises básicas sobre 

aspectos decisivos da formação social no Brasil.  

A obra literária História da História Nova foi lançada em 1986 com a missão 

de oferecer contribuições para o registro da história brasileira após o golpe militar de 

1964. Chamando a atenção do leitor para o golpe reacionário promovido por “forças 

obscuras”, que lançaram o terrorismo cultural contra institutos, universidades e demais 

espaços de cultura, com o objetivo de negar aos brasileiros o direito ao conhecimento de 

sua história e, sobretudo, o direito de modificar o ensino da disciplina de história. Sodré 

escreveu sobre os fatos ocorridos no ISEB, que vão desde “O terrorismo cultural” até a 

“História da História Nova”. Em detalhes, mostra a função da História Nova, e o porquê 

da necessidade do questionamento do ensino da história tradicional. 

A Intentona Comunista de 1935 foi uma obra planejada por Sodré para a 

reflexão do período histórico vivido em 1935. Por ter sido produzida no período de 

transição do regime militar para a democracia, o livro relacionou a repressão política de 

1935 com a repressão do regime recém-findado. 

 

(...) a repressão política mostrou, no Brasil, a que nível pode chegar, 

sob a égide do fascismo. Estava, entretanto, apenas ensaiando os 

primeiros passos, para a aplicação futura. Os nazistas ensinaram os 

seus métodos aos norte-americanos; os norte-americanos os ensinaram 

aos brasileiros fascistas; estes os ensinam, com apuro, a fascistas 

argentinos, uruguaios e chilenos. Todos boa gente. Mas isso é uma 

outra história.161 
 

Sodré compreendeu que “havia comparações que poderiam ser feitas entre os 

dois períodos, mas também uma linearidade entre os eventos”.162 No livro, é possível 

observar a preocupação em contextualizar a conjuntura nacional e internacional na 

época da “Intentona” de 1935. 

O Governo Militar Secreto foi um livro escrito no final de 1960, mas, o mesmo 

foi publicado apenas no ano 1987 e apresentou o papel do imperialismo norte-

americano na América Latina. Nesse livro, o autor buscou compreender “o segredo do 

sucesso da operação multinacional montada pelo imperialismo norte americano”. Sodré 
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utilizou o termo “governo secreto” para classificar os “indivíduos, grupos ou 

organizações que não aparecem como tais, principalmente porque são imunes à 

fiscalização, ao sufrágio, à escolha e às formas normais de substituição de seleção”. 163 

Literatura e História no Brasil Contemporâneo é um livro que caracterizou os 

entraves na cultura brasileira por meio da crítica direcionada aos agentes que 

provocaram as debilidades na formação dessa cultura. Entre alguns exemplos dos tais 

agentes são citados os responsáveis pelo regime militar e o seu aperfeiçoamento em 

1968, que não contribuíram para a “retomada de uma cultura nacional e popular”.164 

Já no final da década de 1980, Sodré republicou o livro Memórias de um 

Escritor, mas com uma alteração do título, passando a se chamar Em Defesa da Cultura. 

Logo após surgiram as obras A República: uma revisão histórica, A Marcha para o 

Nazismo e um ensaio curto chamado O Populismo: a confusão conceitual. 

O Populismo: a confusão conceitual foi um livreto feito em parceria com 

Eduardo Chuahy.165Chuahy escreveu a introdução do citado livro. Aí apresentou as 

dúvidas e contradições do conceito de populismo que são amplamente divulgadas por 

determinados grupos sob a lógica de uma retórica conservadora e que, em sua visão, 

servem apenas como estratégia de desinformação e manipulação de segmentos médios e 

intelectuais brasileiros. A deturpação do conceito tem, portanto, a intenção de 

desconsiderar políticas e políticos populares, diminuindo seus méritos e suas ações 

governamentais e colocando políticos nacionalistas como imperdoáveis manipuladores 

da massa. “Os arautos de uma falsa modernidade” 166 são os agentes engajados na 

campanha de impedir o desenvolvimento do país e dos brasileiros, para Chuahy,  

 

A oposição a este chamado populismo partiu não apenas dos setores 

“feudais” de nossa sociedade, como também dos que, em nome da 

modernidade, buscam alianças com interesses internacionais que nada 

tem a nos modernizar, senão a nos colonizar.167 

 

A seguir é feito um histórico sobre as ações populistas em outras civilizações, 

atentando para o populismo russo, expondo ideias dos “naródniks” ou populistas, que se 
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devotaram de forma especial ao homem do campo e buscaram a passagem para o 

socialismo num discurso antitzarista e avesso à etapa da industrialização.  Em seguida 

fala do populismo americano. Constitui-se este de uma forte base agrária, de pequenos e 

médios proprietários e tem a crença de que o Estado deve intervir para garantir os lucros 

no processo de produção. Cita também os casos da “democracia Jacksoniana” para 

exemplificar o populismo americano. Ao final da introdução dá uma visão geral do 

populismo no Brasil começando com as experiências do governo de Vargas até as 

implementações de João Goulart, rompidas pela modernização autoritária do regime de 

arbítrio “que internacionalizou nossa economia e provocou uma concentração de 

riquezas desumana e inaceitável.” 168 

Sodré inicia a exposição alertando o leitor para os objetivos da discussão 

acerca do populismo. Sem meias palavras, o autor critica a arrogância acadêmica e sua 

participação na luta ideológica, o que contribui para a confusão conceitual do termo 

“populismo”. Objetivamente, o autor indica que a primeira utilização deste termo foi 

feita para coibir o avanço das forças populares em 1930, pois “o conceito de 

“populismo” foi uma poderosa arma usada como demolidor e desmoralizante tacape 

para deter” 169 tais forças. 

Antes de indicar a situação brasileira, Sodré recorre rapidamente ao conceito de 

“populismo” das revoluções burguesas clássicas. Os acadêmicos da época utilizaram 

este conceito para caracterizar a aliança da burguesia com a plebe para derrotar a 

nobreza. Essa ideia, com sentido positivo é criticada por Sodré que diz o seguinte, “a 

luta ideológica do tempo não exigiu o aparecimento desse conceito”. 170 Foi por meio 

desse exemplo, que segundo Sodré, o populismo foi compreendido de maneira 

equivocada por alguns acadêmicos. Logo após, Sodré retornou à situação do populismo 

no Brasil por meio da necessidade da burguesia de se aliar às classes populares para 

promover a sua ascensão política. As disputas de poder entre a burguesia ascendente e 

os oligarcas da Primeira República elevaram-se até à grande ruptura de 1930 que contou 

com o apoio popular que, segundo nos conta Nelson Werneck Sodré, levou a burguesia 

na dianteira política do país. Um tema que indica uma questão considerada discutível 

por conta do grau de complexidade da questão em relação ao papel da burguesia na 

Revolução de 1930. Questão que não será aprofundada, mas sim, relatada segundo a 
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ótica do general e nada mais. Após os acontecimentos de 1930 e o período de liberdades 

que vigorou até 1935, Sodré identificou os aspectos que geraram a ditadura do Estado 

Novo por meio da recomposição da burguesia com as forças tradicionais e a não 

concessão de espaços e direitos às classes trabalhadoras.  

Entretanto, após o fim do Estado Novo, Sodré argumentou que Getúlio Vargas 

saiu do poder executivo com “prestígio popular incomum em ditadores” 171 e retornou, 

após ser eleito para alguns cargos do legislativo, à presidência da República pelo voto 

popular. Foi nesse momento que o conceito de “populismo” se tornou mais confuso e 

pejorativo, pelos setores mais retrógrados da sociedade, com o intuito de desmoralizar a 

política de Vargas que se comprometia com os interesses populares e alarmava as forças 

internas do atraso. A virulência da reação conservadora transformou, a partir de 1954, o 

conceito de “populismo”, por meio da repetição de injúrias que denunciavam o sentido, 

o conteúdo e o caráter daqueles que recebiam a pecha de “populistas”. Entre as ofensas, 

destacava-se ao de serem estes políticos, os populistas, enganadores, inconsequentes e 

demagogos.172 

O populismo varguista foi lembrado por Sodré por ter conseguido mobilizar o 

povo para a solução de alguns problemas nacionais. “Claro que não era a política do 

proletariado, mas da burguesia” 173. No entanto, a execução de uma revolução 

necessitou de uma nova ruptura, tal qual a de 1930, tamanha a complexidade do 

problema. Os entraves da revolução de 1930 e do populismo no Brasil estavam ligados 

à resistência das forças do atraso no país que são representadas no livro como “forças 

que representam o passado feudal” 174 e por isso se portam totalmente contrárias às 

revoluções. O conceito de populismo, a partir daí passou a ser demonizado assim como 

o socialismo e o comunismo. Em ambos os casos, Sodré pontua que elas foram atacadas 

por um conjunto de campanhas “liberticídas e retrógradas” amparadas no pavor ao 

alinhamento entre a burguesia e os trabalhadores. O populismo de Jango foi tão 

demonizado, quanto o de Vargas. As reformas de base reativaram a utilização do 

conceito pelos grupos reacionários. Ao tempo das reformas de base, o bombardeio 

seguido de cruzadas midiáticas e ataques dos mais variados setores internos e externos 

acerca do populismo e do fantasma do comunismo que invariavelmente era posto como 

o problema de “todos” os brasileiros, em “todos os meios de comunicação – jornal, 
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rádio e TV principalmente – batendo diariamente na mesma tecla e compondo o coro”. 

175 

A reação imperialista abraçada por “elementos entreguistas” entre os dias 8 e 

31 de março de 1964 promoveu uma cruzada feroz que liquidou o governo Goulart e o 

que ele representava, as ideias de composição entre a burguesia e o proletariado, além 

das expectativas geradas em torno das reformas de base. Por fim, o autor indica que a 

burguesia temeu uma composição com o proletariado por conta das ameaças 

esquerdistas e decidiu compor-se com os golpistas, tendo de conviver com problemas de 

ordem internacional, como a competição cada vez mais desigual com as multinacionais, 

entre outros problemas. A conclusão do autor arremata toda a ideia por trás da confusão 

conceitual ao afirmar: 

 

(...) a confusão conceitual – de que o populismo foi exemplo frisante – 

desserve porque estabelece a ambiguidade onde a clareza é 

indispensável. As classes dominantes sempre se serviram da confusão 

conceitual para alcançar os seus propósitos. O uso do “economês” 

esconde a exploração econômica. A linguagem esotérica visa sempre 

reservar saber a poucos, os iniciados, os servidores, os instrumentos. 

O longo uso dos conceitos como populismo e quejandos é exemplo 

preciso a respeito das formas como, na luta ideológica, atrás do 

conceito está a quem ele serve. Que esse uso seja repetido pelos leigos 

é possível levar à conta da ingenuidade de repetidores despreparados. 

Mas que seja objeto, como foi até aqui, de larga bibliografia 

acadêmica é mais uma demonstração do quanto a Universidade, no 

Brasil, afundou na ampla crise da cultura brasileira agravada em 

termos inéditos com o quarto do século da ditadura obscurantista de 

que herdamos, infelizmente, alguns remanescentes...176 
 

Após as críticas de Sodré, conclui-se que o populismo é um conceito que serve, 

na sua ideia deturpada, como instrumento da reação para diminuir os governantes que 

tentaram de alguma maneira promover a revolução burguesa no país por meio da 

composição entre a burguesia nacional e os trabalhadores. 

No início da década de 90, o general-historiador publicou Capitalismo e 

Revolução Burguesa no Brasil, elaborando esse livro por meio de uma reunião de textos 

desenvolvidos no fim dos anos 70 em que se discute a formação do capitalismo no 

Brasil e o seu desenvolvimento. No livro, o autor sustenta uma argumentação de que 

existiu um passado feudal na trajetória histórica brasileira, assunto que lhe rendeu 

críticas e será abordado nesta pesquisa. Ainda na década de 1990 também apresentou O 
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Fascismo Cotidiano. Apesar da idade avançada e podendo desfrutar de sua 

aposentadoria como militar e se dar ao luxo de reduzir sua peleja de intelectual 

militante, Sodré lançou de um só fôlego A Luta pela Cultura, A Ofensiva Reacionária e 

a Fúria de Calibã: memórias do golpe de 64. Em 1994, o autor encerrou a elaboração 

de livros sobre suas memórias. O ano de 1995 começou e com ele o lançamento do livro 

A Farsa do Neoliberalismo, obra que também será abordada no próximo capítulo. 

Naquele ano, mais seis obras foram reeditadas: Capitalismo e Revolução Burguesa no 

Brasil; Panorama do Segundo Império; Literatura e História no Brasil Contemporâneo; 

Formação Histórica do Brasil; História da Literatura Brasileira e As Razões da 

Independência. As três últimas obras reeditadas contaram com posfácios de intelectuais 

como Emir Sader, André Moisés Gaio e Ricardo Maranhão. 

Em 1998 o livro Tudo é Política, 50 anos do pensamento de Nelson Werneck 

Sodré foi elaborado com a organização de textos produzidos por Sodré e censurados 

pelo regime militar. Sob a organização de Ivan Alves Filho, o livro encerrou as 

publicações do general-historiador, que veio a falecer no ano seguinte. Nesta última 

obra, Ivan Alves Filho resumiu a situação vivida por Sodré, enquanto um homem de seu 

tempo, que buscou escrever sobre o Brasil para todos os brasileiros, com o objetivo de 

provocar as camadas populares a tomarem as rédeas do seu destino. Dizia ele, 

 

“Existe hoje como que um renascimento da obra de Nelson Werneck 

Sodré, objeto de fortes ataques por parte dos setores reacionários da 

mídia e da própria academia até pouco tempo. O pensamento de 

Nelson Werneck Sodré está novamente na ordem do dia, sendo 

mesmo um dos pilares na luta contra o neoliberalismo entre nós. Um 

dos homens mais importantes do século XX brasileiro, Nelson 

Werneck faz muito pela nossa história (...)” 177 

  

                                                           
177 SODRÉ, Nelson Werneck. Tudo é política. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 1998, p. 10-11. 
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CAPÍTULO III – ANÁLISES DOS LIVROS DE NELSON WERNECK SODRÉ: 

INTRODUÇÃO À REVOLUÇÃO BRASILEIRA, MEMÓRIAS DE UM SOLDADO E 

A FARSA DO NEOLIBERALISMO 

 Neste capítulo faço uma análise das três obras que considero fundamentais 

para o desenvolvimento da afirmativa de que Sodré foi um intérprete do Brasil, e que 

por isso terão um espaço maior neste trabalho. São elas: Memórias de um Soldado; 

Introdução à Revolução Brasileira e A Farsa do Neoliberalismo. As obras em questão 

abordaram assuntos, e explicam problemáticas ainda atuais da sociedade brasileira. 

Entendemos neste trabalho que o historiador buscou, por meio de seus livros, 

compreender e contribuir para a transformação da realidade social brasileira, 

acrescentando conhecimento para que os pesquisadores futuros prosseguissem com os 

trabalhos sobre a possibilidade de desenvolvimento nacional e dos seus entraves. 

Os livros analisados destacam um autor envolvido na busca pelo entendimento 

do Brasil, entendimento que está configurado na compreensão histórica e social da 

formação do povo brasileiro. Na escrita feita pelo autor se destaca uma argumentação 

crítica, que visa esclarecer os problemas do país sem demagogia e mostrando os 

causadores do atraso brasileiro. Seus livros, portanto, fazem parte de um conteúdo 

necessário para compreendermos as mazelas sociais do país.  

De acordo com os escritos de José Paulo Netto, Paulo Ribeiro da Cunha, 

Marcos Silva, Luitgarde Barros e Marly Vianna, Nelson Werneck Sodré foi um escritor 

que soube fundir honestidade com sabedoria. O autor tinha a noção de que seus livros 

precisavam ser também atualizados pelas gerações futuras. Pelo conteúdo atual, 

provocativo e esclarecedor, deve-se entender que as obras de Sodré contando a história 

dos brasileiros não devem de forma alguma ser tratadas como ultrapassadas, mas, sim 

observadas em seu tempo. A atenção deve ser prestada em relação aos argumentos 

levantados pelo autor, que fazem parte dos problemas que, mesmo em tempos 

diferentes, ainda persistem no país, tais como a desigualdade social, a pobreza, a 

espoliação que contínua do nosso país por parte das nações imperialistas, assim como o 

racismo, ainda hoje campeando por todo território brasileiro. 
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Memórias de um soldado 

Inicio então as análises das três obras que considero como as principais para 

compreender a importância de Nelson Werneck Sodré, com o propósito de mostrar de 

que forma o intérprete do Brasil escreveu, e, juntamente com outros autores de perfil 

nacionalista e socialista, orientou os brasileiros no sentido de encontrarem uma saída 

para o secular atraso do Brasil que emperra o desenvolvimento do país e da soberania 

nacional. 

Memórias de um soldado é um livro que tem como pano de 

fundo os acontecimentos sabidos e/ou vividos por Nelson 

Werneck Sodré no período entre 1922 a 1967 (ano de 

publicação da obra). Os acontecimentos, no caso, são nas fileiras 

do Exército, nos seus espaços de capacitação e na conturbada 

vida política brasileira. O livro apresenta também, informações 

familiares e expõe suas experiências pessoais que não tiveram 

relação direta com as discussões políticas e sociais. Werneck 

Sodré apresentou sua formação (Colégio e Escola Militar, 

inicialmente, e Escola de Estado Maior, já adulto) e seu trajeto 

profissional (diferentes lugares onde serviu e funções 

desempenhadas), articulados a processos históricos gerais: a 

Revolução de 1930, o Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial, a 

Guerra Fria, o nacionalismo entre os militares e o Golpe de 1964. Ele 

revelou conquistas, insatisfações, alegrias e angústias nesse percurso, 

comentando o teor burocrático de algumas disciplinas naqueles 

estudos e a frequente presunção dos colegas – que não diferiam tanto 

de quem se formava para profissões civis de elite –, agravados, depois, 

no cotidiano de disputas políticas, muitas vezes, desleais. 178 

 

A política brasileira é bastante tratada e relacionada com o papel das Forças 

Armadas de seu tempo, o que mostra o conhecimento e a relação que Sodré e os demais 

oficiais tiveram nas ações e nos episódios que defenderam ou atacaram a democracia 

para favorecer os grupos reacionários do país. As informações descritas e resumidas 

aqui servem para mostrar a visão que Sodré teve das Forças Armadas, seus embates 

políticos, e suas relações com os processos históricos gerais que sacudiram a nossa 

história. Podemos citar os movimentos tenentistas que serviram para a eclosão da 

Revolução de 1930. Um pouco depois e já no contexto da Guerra Fria, venceram as 

forças alinhadas aos Estados Unidos da América, acabando por levar o Brasil a uma 

ditadura civil-militar no período de 1964/1985. O autor também desenvolveu uma 

discussão pertinente sobre o nacionalismo e as visões sobre o assunto dentro das Forças 

Armadas. Mostrou como os debates e as ações implementadas pelos grupos 

antagonistas criaram cisões entre oficiais, sendo as disputas pelo controle do Clube 
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Militar um exemplo. Estas cisões ocorreram por conta do caráter heterogêneo nas 

Forças Armadas. 

A contextualização política também é um ponto importante da obra. O autor, 

como em grande parte dos seus livros, não dissociou suas memórias dos acontecimentos 

políticos, e em determinados momentos ofereceu mais espaço para a discussão política 

daquele contexto do que as experiências que deveria contar sobre si. É por isso que o 

livro revela um conteúdo interessante para a análise política do período. Escreve com a 

autoridade de quem estudou e viveu o período, de um autor que vivia na década de 60 

um profundo amadurecimento intelectual, e que vivera uma de suas maiores decepções 

em vida ao observar o destino do Exército e o papel desfigurado e entreguista que o 

mesmo passava a ter naquele momento por meio de seus líderes, que se bandeavam para 

o lado do imperialismo em detrimento do desenvolvimento do país. Sua passagem para 

a reserva foi a forma quase que obrigatória do general não fazer parte disso, pois, sentia 

ojeriza aos grupos reacionários que comandavam o Exército Brasileiro de então e 

ambicionavam a ocupação do poder executivo.  

As experiências pessoais de Sodré e uma abordagem peculiar da história 

nacional representam outro ponto importante da obra. Vivendo inúmeros momentos de 

angústias, preocupações e insatisfações na vida militar, ele não escondeu essas 

situações, tratando apenas em alguns casos de manter em sigilo a identidade daqueles 

que o importunaram. Esses momentos estiveram ligados à história nacional, como por 

exemplo os de suas prisões políticas ordenadas por seus ex-colegas que viam os escritos 

de Sodré como um material subversivo. A erudição e o discurso motivador de Sodré e 

de tantos outros militares que discordavam daquele regime autoritário e violador dos 

direitos humanos incomodavam os militares há tempos. Sendo assim, mesmo antes do 

golpe, o historiador já sofria com atitudes arbitrárias de alguns dos seus superiores do 

exército que o puniam por meio de perseguições políticas e transferências amplamente 

descritas na obra. Percebe-se ao iniciar a leitura de Memórias de um Soldado que o povo 

é o foco de suas elucubrações intelectuais, e não a exploração deste por um Estado 

acima do bem e do mal como se fez na ditadura civil-militar de 1964. 

Sodré criticou os posicionamentos autoritários dentro das Forças Armadas, a 

alienação provocada ali por certos grupos que tinham a função de separar o militar do 

povo, de não entender o popular como o bem mais precioso do país, transformando os 

militares em meros lacaios de um regime que não deixava o povo ter autonomia. A 

soberania nacional não tinha mais prioridade, passou a ser um assunto secundário por 
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parte dos grupos que nos debilitavam frente aos países imperialistas. As campanhas 

feitas na década de 50 em defesa do petróleo, o discurso incisivo e edificante do general 

nos cursos do ISEB são alguns dos momentos em que a história nacional se chocou com 

as experiências de Sodré. Os militares entreguistas o observavam com “sangue nos 

olhos” e tiveram incrível ira por ver tais atitudes num oficial que mostrava também ser 

um intelectual militante. O racismo é observado na obra e criticado de maneira singular 

pelo autor, que citou os casos observados enquanto oficial instrutor na Escola 

Preparatória. Eurico Gaspar Dutra, homem que mostrava traços de nossa miscigenação, 

não admitia “pessoas de cor”, no colégio militar, e tratou de eliminar os postulantes 

negros. Certa vez o autor viu essa atitude como uma ação “suja demais para ser 

esquecida”.179O incômodo com as posturas antidemocráticas fez com que Sodré 

escrevesse essa obra com o intuito de negar a todo o custo posturas que visavam 

denegrir, coibir ou marginalizar a imagem de tudo aquilo que por ventura fosse popular. 

O nacionalismo defendido por Sodré a vida inteira ficou exposto nesse livro através das 

defesas da posição democrática e pela constante negação do autoritarismo apregoado 

por  militares que governaram o país em momentos distintos 

Outra posição do general das letras que incomodou certos oficiais e que se 

relacionou muito bem com algumas páginas de nossa história recente foi o tema da 

defesa da hierarquia. Para Sodré, a hierarquia deveria ser seguida e obedecida, desde 

que dentro da lei e sem ferir os interesses da soberania nacional. Tal ideia representa a 

possibilidade de não acatar as ordens “de cima” que comprometessem a nação, mas, 

para isso, se necessitava da conscientização política e organização dos militares.180 

O que a história não nos faz esquecer mostra-se nos episódios lamentáveis em 

que o nosso povo foi vendido às custas do enriquecimento ilícito de muitos homens 

civis e militares, que na década de 1960 se beneficiaram de acordos feitos com o 

imperialismo norte-americano e a elite arcaica que comandou os destinos do país no 

período de 21 anos.181 

Ao tratar do declínio do Governo Vargas, Sodré expôs os motivos do fracasso 

da política do Estado Novo, por conta dos rumos da guerra, em associação às crises de 

moradia, escassez de produtos, protestos estudantis e os casos de “corrupção inerente 

aos regimes ditatoriais, de concessões sigilosas, de grandes negócios tramados em 
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gabinetes, de facilidades alcançadas através de influencias pessoais”.182 Ainda assim, 

cabe dizer que o general-historiador observou certo esforço de Getúlio ao se aproximar 

das forças populares no declínio do regime. Marcos Silva entendeu que essa avaliação 

de Sodré “teve seus desdobramentos na interpretação do queremismo como 

“autenticamente democrático”, e Silva completa o raciocínio ao informar que “a 

derrubada de Vargas foi a continuidade das facetas ditatoriais do Estado Novo”.183  

Sodré soube do golpe na parte da tarde do dia 29 de outubro de 1945. Percebeu uma 

certa aglomeração de oficiais, alunos e instrutores na Escola de Estado Maior, e o 

relacionamento de muitos desses militares indicava que eles já tinham a informação do 

golpe em curso. A conspiração militar estava presente, segundo ele, no comportamento 

e na reunião de tantos militares que outrora mantinham suas opiniões em sigilo. Após o 

golpe de 1945, em que Vargas foi defenestrado pelos seus antigos apoiadores, Sodré 

ouviu um companheiro de turma chamar Vargas de “o ditador” e Sodré completou 

“curioso: Vargas passava a ser tratado como ditador a partir do momento mesmo em 

que deixava de ser ditador. A falta de compostura, realmente, não tem limites”.184 

  No livro, ficaram gravadas também suas percepções sociais dos lugares em 

que serviu. Destacando o Nordeste, o historiador serviu em Salvador e observou 

problemas severos oriundos do isolamento da região, dificuldades dos mais pobres e 

casos frequentes de mortalidade infantil nessas localidades. A miséria e a desigualdade 

social para ele eram as “moléstias” que dizimavam aquela gente dia após dia. Observou 

também a fibra desse povo que se constituía em beleza excepcional tal qual a beleza 

daquela terra. 

Os episódios que se seguiam na vida militar se relacionavam cada vez mais 

com o ativismo político do general em prol do nacionalismo, e suas experiências 

observando a realidade do povo, aguçavam ainda mais essa percepção, dando ainda 

mais motivação ao oficial-intelectual para seguir nesse caminho de lutas sociais. 

 No contexto da Guerra Fria, as eleições no Clube Militar no ano de 1950, mais 

precisamente no dia 17 de maio, representaram mais um daqueles episódios em que 

Sodré fez parte de um momento importante da luta democrática e nacionalista. As 

eleições foram vencidas pela chapa de Estillac Leal-Horta Barbosa, fato que jamais foi 

perdoado pelos derrotados que fizeram parte da base da conspiração que efetuou o golpe 
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militar de 1964. Para se ter uma ideia, pouco tempo após as eleições, as transferências 

compulsórias dos membros desta chapa ocorreram e o desmantelamento dela provocou 

a organização das alas reacionárias do Exército no Clube Militar. 

Enquanto pôde, o historiador denunciou nos periódicos do clube os problemas que 

acarretavam atrasos em nosso desenvolvimento econômico, chegando até a escrever 

sobre a nossa soberania e denunciar os males do imperialismo para nós. Fez também a 

justa defesa do monopólio da exploração do petróleo brasileiro e promoveu a reflexão 

dos oficiais ao questionar a participação brasileira na Guerra da Coréia. Ele também 

redigiu matérias em defesa de alianças políticas com o campesinato, o proletariado, e 

alguns segmentos da burguesia para o enfrentamento dos problemas vindos de fora, e 

com o interesse de fortalecer o país por meio de um programa nacionalista de 

desenvolvimento. 

A história seguia, e os conspiradores mantinham forte aliança com os setores 

mais retrógrados da sociedade civil, e foi essa aliança de militares empenhados no 

desmonte das ideias nacionalistas que lançou severas cruzadas para promover a entrega 

de nossas riquezas aos espoliadores internacionais, e de nossas elites arcaicas, que viam 

no atraso a sua maneira de se perpetuar, culminaram na grande crise que abalou o 

segundo governo de Getúlio Vargas. Esta fase foi intitulada no livro como “Princípio do 

fim” para explicar as causas daquela situação em que Vargas estava inserido. O autor 

observou que Vargas partiu para o ataque logo no começo desse ano, mais precisamente 

no dia 31 de janeiro de 1954. O discurso revelador que “desvendou o problema da 

remessa de lucros das empresas estrangeiras instaladas no Brasil” 185 feito em 

pronunciamento nas rádios “constituía espetáculo escandaloso e inédito” 186 e 

representou uma das maneiras de se defender dos ataques sistemáticos que vinham de 

todos os lados em direção ao presidente. A crítica à remessa de lucros para o exterior, 

com cifras exorbitantes, as fraudes econômicas que saltavam aos olhos e entravam na 

casa dos 250 milhões de dólares, apenas em desvios cambiais, constituíam uma sangria 

sem tamanho, diante da qual o imperialismo e os órgãos de imprensa, acomodados aos 

interesses estrangeiros, não manifestavam espanto. Sodré relacionou essa posição da 

mídia a Vargas ao tempo de 1952, quando o Clube Militar sofreu com a ofensiva 

entreguista por meio de constantes ataques da imprensa tradicional à visão nacionalista. 

A imprensa submetida aos trustes norte-americanos considerava as ideias nacionalistas 
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como ideias “atrasadas” e apregoavam esse discurso quase diariamente. Sodré concluiu 

a passagem sobre esse discurso dessa maneira: 

 

Ouvi esse discurso, surpreendido pela coragem da denúncia e pela 

clareza da exposição. Mas, daí por diante, passei a temer pela sorte 

de Vargas. Tarde piava: suas bases políticas estavam esfaceladas. 

O povo sofria, sob a carga pesadíssima da inflação que destruía os 

valores do trabalho, corroía o salário e acelerava a acumulação; 

parte dessa acumulação afluía ao capital nacional, mas parte 

considerável e crescente era carreada pelos trustes estrangeiros. A 

corrente nacionalista militar que se apresentara como aguerrida 

vanguarda estava sendo esmagada, sob o peso da violência e do 

arbítrio, enquanto Vargas se proclamava nacionalista. Sua posição, 

para as correntes nacionalistas, era precária; incompatibilizara-se 

com elas, pelos seus recuos, suas vacilações, sua dúbia atitude no 

caso da Petrobrás e sua passividade ante o terrorismo que se 

desencadeara contra aqueles que ousaram lutar pelos interesses 

brasileiros. A reação havia manobrado com habilidade: penetrara 

nas brechas proporcionadas pelas vacilações dos que haviam feito 

de Vargas o seu líder, a burguesia nacional, e pelo radicalismo dos 

militares nacionalistas; dividira essas forças e vinha preparando, 

organizada e meticulosamente, o golpe final.187 

  

As críticas pontuais feitas ao pronunciamento de Vargas, considerado tardio, 

mas importante, mostrou que algumas ações do governo e a falta delas em outras 

oportunidades criaram as condições necessárias para alguns grupos se reforçarem e 

rebaterem toda e qualquer prática nacionalista. A transferência de oficiais nacionalistas 

do Rio de Janeiro para outras localidades do país, por exemplo, enfraqueceu a corrente 

nacionalista. A partir de 1952, o Clube Militar já estava sob domínio dos militares 

reacionários e o golpe final estava sendo engendrado por membros ativos da nova 

administração do clube, com destaque para Humberto de Alencar Castelo Branco, 

membro do Clube Militar e que seria mais tarde, o primeiro presidente do regime civil-

militar de 1964. 

Sodré acompanhou o desenrolar dessa crise no sul do país, após retornar das 

férias. Já pressentia um desfecho do governo, mas, assim como muitos, senão todos, ele 

ficou surpreso com o suicídio do líder do país. No tempo do trágico fim do presidente, o 

general das letras acompanhou o achincalhamento feito por oficiais que quebraram 

incansavelmente a hierarquia e a disciplina promovendo com escárnio inúmeras injúrias 

ao chefe do Estado, em discursos fortes e virulentos contra o mesmo.188 
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O episódio foi vivenciado por Sodré na cidade onde prestava serviços, por 

meio de informativos. Observou um país em choque. A carta deixada pelo homem que 

saía da vida para entrar para a história provocou inúmeras revoltas, e os seus inimigos 

tiveram de se esconder por certo tempo, mas mesmo acuados os conspiradores 

mantiveram-se na tarefa de acabar com  as pretensões de soberania nacional e 

esperaram passar os dias de revolta que, como disse o general, foram sucedidos pela 

apatia. 

 

(...) controlavam tudo, falavam com arrogância – via-se que 

pretendiam permanecer. Como sempre acontece, quando os grupos 

mais reacionários ascendem ao poder e porque são os que mais 

temem o povo, aqueles aos quais a liberdade causa mais horror, o 

policialismo assumiu, novamente, forma aguda e deixou marcas 

por toda a parte.189 

 

A administração de Café Filho representou um aprimoramento das práticas 

entreguistas e arbitrárias. Sodré, que já se resguardava, escreveu certa vez ao seu amigo 

Fernando de Azevedo sobre os riscos que ele corria junto com os demais oficiais 

nacionalistas por fazer oposição à política que acomodavam os nossos interesses ao dos 

imperialistas. Ele sofreu ameaças a ponto de ser considerado elemento perigoso por 

parte das autoridades públicas da época. Tempos que exigiram discrição de suas 

atividades para a proteção de seus amigos.190 

Em dezembro de 1954, Sodré retornou ao Rio de Janeiro e viu o governo 

recuar alguns passos, sobretudo na ideia de levar o país a uma ditadura. As condições 

estabelecidas após o suicídio de Vargas impossibilitavam a conclusão do “golpe 

inacabado de agosto de 1954”.191 A ação de golpe final contra a democracia era um 

desejo udenista que não cessaria ali, mas encontraria empecilhos para o seu sucesso 

imediato. Um desses obstáculos foi o Movimento de 11 de novembro. O Marechal 

Henrique Teixeira Lott se posicionou contrário à atitude de impossibilitar a posse dos 

vencedores das eleições presidenciais de 1955. Os udenistas e as demais parcelas da 

reação política do país tentaram por meio dos seus membros mais ativos invalidar o 

resultado das urnas e tomar de maneira arbitrária o poder. Lott, por sua vez, oficial 

legalista, montou a resistência suficientemente capaz de promover a passagem ao 

governo eleito com segurança.  

                                                           
189 Ibidem, p.449. 
190 Ibidem, p.450. 
191 Ibidem, p.468. 



86 
 

Ao longo do livro o que se pode perceber é uma minuciosa caracterização dos 

oficiais que a partir desse momento intensificaram ainda mais a rotina conspiratória com 

o objetivo de arregimentar as forças necessárias para desestabilizar ao máximo o 

governo, e, junto com os demais interessados, provocar a instabilidade necessária para o 

quanto antes promover a ditadura e expurgar a democracia que entravava os interesses 

mais abertos de espoliação dos nossos recursos. Entre os métodos de instabilidade, 

Sodré citou o IPES192, como um dos grandes motivadores do aparelho alienante e 

reacionário que propagava informações que desestabilizavam o país. A Escola Superior 

de Guerra até o golpe de 1964 despejou conservadorismo pró-imperialista e propagou o 

discurso que alienou grande parte dos militares. O Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB) também foi lembrado no livro, mas como forma de denúncia, pois, 

como sabemos foi duramente atacado pelo IPES e destruído pelo obscurantismo da 

ditadura. 

No capítulo intitulado “Fora de forma”, Sodré narrou os fatos decorrentes de 

uma grave crise político-militar em 1961. A crise estava condicionada à antipatia que as 

Forças Armadas, as elites brasileiras e o imperialismo norte-americano nutriram pelas 

ideias e ações desenvolvidas por João Goulart, um político com tendências 

democráticas, consideradas perigosas pelos setores mais conservadores da sociedade 

brasileira. Um episódio conhecido foi a recusa da cúpula militar das Forças Armadas a 

permitir a posse de João Goulart, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. 

Sodré escreveu sobre a crise de 1961 ainda dentro das fileiras do Exército. Por 

meio de exemplos, falou sobre os episódios de negação de ordens da massa militar no 

Rio Grande do Sul, que chegou ao ponto de expulsar o chefe de Estado Maior do III 

Exército, o general Cordeiro de Faria, ligado à conspiração golpista que tentou impedir 

a posse de Jango. No período, o Exército também teve outros atos de defesa da 

legalidade no Rio de Janeiro. 

 

Nas guarnições do Rio, as defecções cresceram de forma 

alarmante: em determinada Unidade, que recebera ordem para 

deslocar-se rumo a S. Paulo, de onde seria encaminhada ao sul, o 

comandante ficou sozinho, todos os seus subordinados, oficiais, 

sargentos, cabos e soldados recusando-se ao cumprimento da 

ordem.193 
 

                                                           
192 O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais – IPES foi criado em 1961 por Augusto de Azevedo 

Antunes e Antônio Gallotti e recebeu grande aporte financeiro do governo norte-americano. Recomenda-

se à leitura do livro 1964: A conquista do Estado de René Armand Dreifuss. 
193 Ibidem, p.542. 
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A resistência pela defesa da posse de Jango pelo povo foi anotada por Sodré, ao 

redigir: 
 

Enquanto a resistência do governador Brizola galvanizava, no sul, 

forças militares e população civil, e as defecções, no Rio e em S. 

Paulo, manietavam os amotinados, por toda a parte, agora, 

repontavam manifestações de condenação do golpe insidioso, 

desfechado contra as instituições: a UNE declarava a greve geral 

dos estudantes e, por exemplo, na Bahia, criava-se a Frente de 

Resistência Democrática, divulgando manifesto. Esse manifesto 

mostra como, ali – e, de resto em muitos outros lugares – a ação 

dos subversivos encontrava enormes dificuldades e oposição 

crescente.194 

 

No âmbito militar, o golpe fora derrotado pelo trabalho ostensivo de diversos 

segmentos civis e militares, fato lembrado repetidamente no livro de Sodré. A garantia 

para Jango tomar posse foi assegurada e o seu embarque para Brasília ocorreu sem 

sustos. Entretanto, Sodré salientou que a organização dos grupos e classes sociais 

conservadoras acarretou um duro golpe a Jango, com a imposição do parlamentarismo. 

Assim escreveu Sodré sobre esse episódio: 

 

(...) no bojo da derrota militar, emergiu o golpe político do 

parlamentarismo, alterando o regime, em inédito passe de mágica, 

de um dia para o outro. A manobra era claríssima: gerar uma nova 

legalidade, das ruínas a que os amotinados haviam reduzido a 

antiga, de sorte a criar, para os que estavam mobilizados em nome 

da lei e para defendê-la, a situação de serem compelidos a 

preservar essa nova lei. Tudo o que se havia erguido para defender 

as instituições, e fora isso que unira as forças que então frustraram 

o desenvolvimento da subversão, ficaria paralisado pelo dever da 

obediência, que tão intensamente pregara. Pois havia, agora, uma 

nova lei, um novo regime, uma nova Constituição e, segundo tais 

normas, o presidente a empossar-se era despojado dos poderes, que 

passavam ao congresso. Esse parlamentarismo de fancaria, gerado 

na calada da noite, discrepando de tramitação normal e do clima de 

liberdade (...) destinava-se a conciliar os partidos em antagonismo 

– o dos amotinados e dos defensores da lei e das instituições, como 

se fora possível acomodação entre crime e lei.195 

 

Após a posse de Jango, os militares viviam a sensação de alívio por não terem 

de fazer parte de uma situação de guerra civil no país, haja vista o clima tempestuoso 

gerado pela crise. Por outro lado, o Exército viveu no período do parlamentarismo uma 

verdadeira “caça às bruxas” aos militares que defenderam a legalidade. A cúpula 

militar, que estava determinada a dar o golpe, baixou decretos e Inquéritos Policiais 

Militares (IPMs) com o objetivo de imputar aos militares legalistas crimes de subversão, 
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motim, negação de ordem e conspiração. Esse momento não passou despercebido ao 

general das letras que dizia ironicamente: “conspiradores amotinados pretendendo 

inculpar defensores da lei e das instituições do crime de que, eles sim, eram réus”. 196 

Os desdobramentos dos fatos, a prisão, os IPMs e as diversas punições injustas, aliadas 

ao fato de pouca e quase inexistente defesa dos militares legalistas justificam o pedido 

de Sodré de passar à reserva.197 

O autor dá informações sobre a Escola Superior de Guerra (ESG), com a 

fundamental atenção à formação reacionária oferecida aos militares, que estava em 

contraponto aos cursos oferecidos no ISEB. O ISEB, por sua vez, não primava para o 

reacionarismo. O escritor condicionou esse modelo de formação à relação íntima que a 

cúpula militar reacionária tinha com o imperialismo norte-americano. A ESG fazia parte 

de um instrumento ideológico específico que tinha o objetivo de “possibilitar a 

conjugação mais estreita entre a cúpula militar reacionária e os dirigentes civis 

correspondentes, elementos do aparelho de Estado e das grandes empresas privadas”. 198 

Em outro trecho, fala da finalidade alienante da ESG naquele momento, sendo 

destinada a “unir e arregimentar e conjugar as “elites” civis e militares, a que caberia, 

internamente, o serviço do imperialismo”. 199 

Em seu final, o livro contextualiza o clima no país antes do golpe de 1964, por 

meio da exposição das atividades conspirativas em determinadas áreas militares e a 

instabilidade governamental cada vez maior. Sodré acreditou que entre os problemas de 

Jango com as Forças Armadas, dois erros cometidos por ele tiveram uma grande 

importância. O primeiro foi a deficiência na promoção de generais e o segundo erro 

ligou-se à falta de vigilância em relação aos aspectos ideológicos na formação e 

aperfeiçoamento dos oficiais. Para o General da História, as escolhas do generalato 

feitas por Goulart colocaram elementos sem autoridade na chefia, e Jango “só percebeu 

isso depois de abril de 1964”.200 O segundo erro estava ligado ao ato de não promover 

alterações no domínio doutrinário das escolas de formação e dos órgãos de comando. O 

imperialismo já compreendia que era impossível o controle das Forças Armadas entre as 

massas militares e sendo assim tratou de exercer o controle da cúpula, da organização e 
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difundir suas ideias no comando das mesmas. Para Sodré, o equívoco de não considerar 

essas ideias beirou à ingenuidade em muitos homens nacionalistas, como o general Lott. 

O livro também destaca, em muitas páginas, as críticas do autor ao chefe 

militar esquerdista e o agravamento da posição dos sargentos, “sargentismo”. A crítica 

ao chefe militar esquerdista é feita desta forma,  

 

(...) Dez anos antes, sob condições muito diversas, com as 

contradições menos agudas, o fenômeno do estilaquismo provara – 

apesar das eminentes qualidades do general Newton Estillac Leal e 

do volume de seus seguidores – que as Forças Armadas, entre nós, 

não aceitavam o chefe esquerdista, consideravam-no insólito, 

nocivo e perturbador. Mais do que isso: o fenômeno estilaquista 

provara, de forma candente, que o esquerdismo militar era 

deformação da realidade e levava ao desastre, tornando-se, em 

balanço final e frio, oneroso ao avanço do país (...) constituía traço 

inequívoco do erro pequeno burguês em considerar que os 

militares são força de vanguarda no processo político, pelo menos 

em países do tipo do Brasil (...) se o papel de tal personagem 

pareceu confortador e agradável na área civil pequeno burguesa, 

com suas ilusões, o certo é que foi nocivo na área militar. O que o 

militar aprecia não é o chefe que faz pronunciamentos políticos, 

como um candidato a vereador, mas aquele que se impõe pela 

autoridade de seu respeito à lei, de seus conhecimentos 

profissionais, de sua devoção ao mister de seu patriotismo objetivo 

e não palavroso. Não cabe discutir se isso é certo ou errado – 

pessoalmente, considero certo – cabe constatar que é um dado que 

a realidade apresenta.201 

 

O que ele convencionou chamar de “sargentismo” surgiu no palco político da 

crise de 1961 em meio à desobediência hierárquica dos sargentos frente ao golpe da 

junta militar que impedia a posse de João Goulart à presidência da República. O papel 

relevante destes militares fez surgir um movimento de caráter acentuadamente político e 

“constituiu, desde logo, em singularidade”.202 As singularidades estavam expostas no 

tratamento que o ministro Teixeira Lott dera à situação dos sargentos e “atendera as 

principais reivindicações deles”.203 

A atuação dos sargentos não passou despercebida aos menos atentos e o 

movimento teve de encarar a fúria dos militares golpistas que viam os sargentos daquele 

movimento como perigosos inimigos. Em consequência, após a posse de João Goulart, a 

cúpula militar colocou os sargentos sob suspeição como intuito de humilhá-los e 

persegui-los a todo custo. De outro lado, o movimento dos sargentos contou com a 
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“perigosa e errônea complacência com que autoridades militares, forças políticas e áreas 

esquerdistas encaravam aquele fenômeno fomentando-o”. 204 O autor destaca a 

ambiguidade e o velado incentivo dos chefes militares esquerdistas, aliados a um 

embalo cheio de ilusões nas lideranças políticas estudantis, intelectuais e partidárias. 

Estes por sua vez, temiam a adoção de “uma posição mais crítica, e deixavam, portanto, 

a pedra rolar”. O equívoco se estendeu, segundo Sodré, por conta da tolerância dos 

setores mais esclarecidos e autênticos que incentivavam a continuidade da participação 

dos sargentos na política.205 

Ademais, o movimento dos sargentos “culminou com a candidatura de 

graduados a funções eletivas, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal” 206 e, 

para Sodré, a eleição dos sargentos representou a dubiedade do processo por se tratar de 

uma “anomalia” a participação dos militares nos cargos eletivos do Legislativo. Assim, 

a atitude tomada pelos sargentos com o objetivo de se firmar na vida política 

representou uma ação danosa do ponto de vista militar, por haver certa oposição entre 

os militares acerca da eficácia das ações dos sargentos no ambiente político. Quando os 

sargentos começaram a gerar a crença de que poderiam salvar o regime democrático por 

meio de uma relação com os parlamentares, estudantes, dirigentes sindicais, intelectuais 

etc, e, por conseguinte, o governo de Jango, as consequências dessas ambições ilusórias 

foram as denúncias da cúpula militar reacionária acusando os sargentos de inversão 

hierárquica, promovendo nova crise nas Forças Armadas. Por fim, o general-historiador 

encerra este assunto ao dizer que os equívocos do esquerdismo sargentista foram 

habilmente explorados na denúncia de inversão hierárquica pela cúpula militar, que por 

sua vez, relacionou no bojo do tema da indisciplina tudo aquilo que era democrático e 

nacionalista. O autor afirmou que o esquerdismo sargentista provocou o isolamento e o 

enfraquecimento do regime democrático.207 Para Caio Navarro de Toledo, o 

sargentismo também se mostrou errôneo ao dizer, 

 

Talvez uma das maiores fantasias construídas pelas esquerdas 

nacionalistas tenha sido a de crer no “legalismo das forças armadas”. 

Na época falava-se frequentemente nos “generais do povo” que 

constituíam o inquebrável “dispositivo militar” do Gal. Assis Brasil. 

Voltava-se também a difundir o velho chavão: “militar é o povo 

fardado”. Igualmente acreditou-se no chamado “sargentismo” (...) 

Desconsiderava-se, assim, a “questão militar”, tal como foi 
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interpretada por Gorender: “por sua coesão institucional 

essencialmente conservadora e antidemocrática, as forças armadas 

tinham de reagir com violência às ameaças à sua estabilidade 

hierárquica e ideológica.208 

 

Toledo e Gorender, assim como Sodré, compreenderam que houve 

precipitações infantis desse movimento, e entre elas, o ato de superestimar as suas 

forças e minimizar o poder dos adversários. O equívoco fez com que a esquerda não 

enxergasse o golpe virando a esquina, e deixasse de sustentar o “sargentismo”. 

Concluindo a análise, Sodré expõe como as crises pré-golpe se chocaram com 

as atividades militares, dando larga ênfase às atividades políticas que serão 

aprofundadas com mais atenção no quarto capítulo. Situando com cuidado a geração de 

um golpe cada vez mais próximo, Sodré alinha os sujeitos que estavam em vias de fazê-

lo. Fala também dos episódios no Estado da Guanabara, com o governador Carlos 

Lacerda e as suas ações políticas para favorecer o golpe que estava em curso. Lacerda, 

em sua contribuição ao golpe é lembrado pelo historiador por permitir os bloqueios em 

todos os acessos ao palácio do governo federal a fim de facilitar o trabalho das forças 

conspiratórias. Ao final do livro é mostrado o desenvolvimento do golpe militar entre os 

anos de 1964 a 1967, os dramas pessoais, as experiências nesse período tenebroso e as 

consequências negativas para a história brasileira em várias frentes. Destaco que o livro 

é uma memorialística de qualidade ímpar, pois cumpre o seu papel de contar as 

lembranças do autor e nos oferece algo mais. Esse algo mais se configura nas relações 

constantes com a história brasileira e mundial, o que nos dá entendimento da visão do 

general dentro do contexto colocado por ele. Também pontuo os momentos de escolhas 

do general como momentos de importância da obra, pois revela não só as escolhas 

positivas, como a defesa da democracia, mas também as escolhas de que Sodré se 

arrependeu mais tarde, como a tomada de posição para o lado dos revoltosos de 1932 na 

crise paulista. As experiências no campo militar e intelectual até 1967 são colocadas de 

maneira interessante porque mostram a capacidade que ele teve de mantê-las mesmo 

sob momentos de difícil junção, como nos exercícios militares exaustivos ou nas 

perseguições que sofreu no Exército pela cúpula militar por causa do seu 

posicionamento político. As duras críticas ao posicionamento nazifascista nas forças 

militares ocupam grande parte do seu livro e se juntaram ao enfrentamento da 
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idealização de um soldado alienado de seu papel de cidadão, o que o distanciava da 

função de defensor das classes populares e o aproximava dos interesses que em nada 

favoreciam o nacionalismo defendido por Sodré. Citou alguns responsáveis por essa 

alienação, como o caso de Eurico Gaspar Dutra, Castelo Branco entre outros que 

seguiam a formação americanizada na ESG.  

 

Introdução à revolução brasileira 

O livro analisado é a quarta edição, de 1978. A obra se refere a uma das 

questões mais debatidas no país entre as décadas de 1930 a 1960. As discussões sobre a 

revolução brasileira estiveram em voga como decorrência de uma necessidade de 

mudanças tanto dos rumos do Estado, quanto da sociedade nacional. O tema ganhou 

relevância política e foi discutido por autores como Sérgio Buarque de Holanda, Caio 

Prado Jr., Alberto Passo Guimarães, Raimundo Faoro, Guerreiro Ramos, Celso Furtado, 

Álvaro Vieira Pinto e outros intelectuais de diversas instituições. Entre essas 

instituições destacam-se o ISEB, a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) e o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Para José Antonio Segatto, a 

discussão foi promovida com a intenção de interpretar e intervir no processo histórico 

em curso e foi difundido pelo PCB ainda na década de 1920, para tornar-se “projeto 

político a ser perseguido, e referenciado nas formulações de Lênin e da Internacional 

Comunista na ideia de uma revolução democrático-burguesa, anti-imperialista e 

antilatifundiária”.209 Entre as nuances desta discussão estavam a questão nacional, a 

reforma agrária, o modelo de desenvolvimento do capitalismo, a democracia e o 

aumento de seu alcance por meio da elevação dos direitos cidadãos, além da alteração 

da forma como o Estado deveria lidar com a sociedade civil. Tais assuntos provocaram 

debates acalorados, livros e teorias sobre a revolução brasileira.210 

É inserido neste contexto que o General da História reuniu no ano de 1958 um 

extenso material, fruto de suas conferências pronunciadas entre os anos de 1954 a 1956 

no ISEB que originaram o livro Introdução à revolução brasileira. Os debates 

correspondiam às discussões sobre o tipo de revolução de que o país necessitava, e 

levou em conta aspectos ligados à história econômica, política, cultural e social do país, 

assuntos discutidos por diversos autores como Caio Prado Jr., Florestan Fernandes e 
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Guerreiro Ramos. Nos anos seguintes, o livro passou por transformações significativas, 

pois o autor sabia da necessidade de aprimorá-lo e excluiu a parte sobre a evolução 

militar, que colocou em outro livro, A História Militar do Brasil 211. Acrescentou ainda 

novos capítulos que melhoraram a discussão política na obra. Os capítulos analisam a 

evolução social, econômica, cultural, racial, política, popular do país e as “perspectivas” 

vislumbradas no ambiente deixado pela ditadura militar. 

Em “Evolução da sociedade” mostra um quadro histórico das classes sociais 

brasileiras. O autor inicia a exposição discorrendo sobre a formação social de nossos 

colonizadores. Parte da formação nacional lusitana e do precoce nacionalismo 

português, criado por conta da supremacia assumida pelos reinos territórios onde 

outrora viviam em guerra cristãos e muçulmanos. A ascensão da burguesia também foi 

vista como importante incentivadora das grandes navegações, dinamizadas após a 

revolução comercial e que tiveram profundo papel na criação das empresas coloniais, 

responsáveis pela apropriação e exploração de terras além-mar, como no caso brasileiro. 

O Brasil existia para atender à necessidade de criação de riquezas e servir ao sistema de 

exploração da metrópole. Esta seria a fase proto-histórica brasileira, fundada na 

exploração do pau-brasil, o único bem econômico que satisfazia então os colonizadores. 

Na fase proto-histórica os índios ocupavam, na escala social, o patamar mais baixo. 

No decorrer da primeira fase, as classes sociais portuguesas são apresentadas 

desde a sua origem, inclusive os membros que desembarcaram aqui, participando da 

primeira etapa colonial do Brasil. Entre eles, os donatários, e os seus pares que vieram 

para estabelecer domínio no sistema de capitanias hereditárias, e os degredados.  Neste 

momento a fase proto-histórica de nossa sociedade foi superada para dar lugar à efetiva 

colonização, por meio das levas de povoamento com as primeiras doações de terras, a 

criação de riquezas e a fisionomia cultural exemplificada em crenças, instituições, 

padrões de comportamento e normas que serão alteradas por imposição do meio.212 

A exploração colonial agrícola deu o tom das formas iniciais de extração de 

riquezas na colônia. A exploração do espaço para o cultivo vai se diferenciar da 

extração excessiva de minerais feitas na colonização espanhola. O historiador explicou 

esse movimento distinto nas práticas portuguesas dessa forma, 

 

                                                           
211 O livro contou com um profundo desenvolvimento e ampliação necessária para expor a trajetória 

histórica do militarismo no Brasil. 
212 SODRÉ. Nelson Werneck. Introdução à revolução brasileira. São Paulo: Editora Ciências Humanas, 
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Em consequência das guerras, aquela atividade não atingira, em 

Portugal, a estabilidade à acumulação da riqueza. Não existia no reino, 

no século XVI, uma atividade agrícola estável e organizada. Por isso 

mesmo, como ficou dito, houve disponibilidade de mão-de-obra para 

tipos de atividade que surgiriam em substituição. A experiência 

agrícola, tentada nas ilhas em escala reduzida, encontraria no Brasil o 

seu momento e todas as condições para corresponder ao esforço que 

exige de seus participantes (...) 213 

 

A experiência agrícola no Brasil desenvolveu uma relação de classes até então 

desconhecida e que alterou profundamente essas relações. Segundo a argumentação de 

Sodré, da qual estamos nos propondo a mostrar como ele historicizou essa questão, a 

terra, na ausência de outras riquezas, passou a conferir “uma indiscutível primazia entre 

os bens econômicos.” O que, para ele, vai regular a posição das classes, e que vai 

mostrar a distinção entre elas, então é a propriedade territorial.214 Apesar da importância 

dada pelo autor ao valor da terra, Sodré não negou o valor que o escravo teve para os 

proprietários de terra e com essa junção da terra e do elemento escravo, a empresa das 

capitanias gerou gigantescos domínios territoriais entregues a determinados 

representantes do patriciado rural, beneficiados pela prática das sesmarias na colônia. 

 

O sistema colonial fundamentara-se, desde o início, no binômio terra-

escravo – mas é inegável que o escravo era mais importante que a 

terra, era mesmo a mercadoria por excelência. (...) Do ponto de vista 

social, a população se repartia em senhores de terras e de escravos, 

que compunham a classe dominante.215 

 

A sociedade estabelecida na primeira fase colonial teve uma organização 

simples e fechada, que pode ser evidenciada nos proprietários de terra e escravos. A 

aristocracia rural cresceu aqui sob estas condições. Os escravos aglomeraram-se em 

massas cada vez mais numerosas e coisificadas pela própria legislação.  

Nesse período “De permeio, praticamente, nada existe, - não existe coisa 

pública, não existe povo, e não pode existir, pois, classe média.” 216, mas havia espaço 

para o trabalho livre – era pouco, mas existia, na produção do açúcar – no refino. 

No quadro social da colônia, as alterações sociais são mais sentidas após o 

aparecimento da atividade mineradora que, segundo o historiador, vai promover a 

participação de elementos locais na aquisição de trabalhadores servis ao passo que tal 

serviço passou a encarecer o preço do escravo e dividir as atenções com o trabalho 
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agrícola que enriquecia somente uma classe. Outro aspecto observado pelo autor foi o 

declínio da atividade dos grupos mercantis particulares no tráfico ultramarino por conta 

de um maior envolvimento da Coroa que, por sua vez, manifestava-se numa natureza 

antieconômica observada por motivos religiosos configurados na expulsão dos judeus, 

grupo que já estava sendo marginalizado nas atividades comerciais da colônia. O 

primeiro acontecimento “que introduz um fator novo na vida colonial e vai concorrer 

para alteração na estrutura da sociedade vem a ser, realmente o aparecimento da 

atividade mineradora”. 217 Consequência da exploração predatória de minerais, a 

mineração colonial vai conferir um “considerável impulso ao sentido já tomado pela 

transformação da sociedade portuguesa, arruinando as possibilidades de estruturação da 

economia nacional” 218 ao reduzir as chances de transformação social por meio de uma 

classe comercial, de economia própria e com margem para crescer. 

A espoliação mineradora foi responsável por colocar em lados opostos as 

classes dominantes da colônia e da metrópole. Os primeiros quadros de conspiração e 

inquietação contra o poder metropolitano já davam sinais de que a conquista da 

autonomia era a saída para se desvincular da metrópole e conquistar a “libertação dos 

ônus de uma dominação que se desvinculava cada vez mais dos elementos que usava, na 

colônia, para se manter”. 219 De acordo com a citação, podemos entender que o processo 

da Independência, portanto, nada teve a ver com o desenvolvimento de uma economia 

nacional, pois o plano político sofreu alterações que não abalaram as estruturas do plano 

econômico. A concentração de renda manteve-se a ponto de não alterar o quadro social 

do Brasil Colônia. A alteração, no entanto, ocorre nas primeiras tentativas de organizar 

um mercado interno. A circulação comercial interna iniciou-se na fase precária das 

primeiras redes de estradas que deram muito mais importância ao escoamento do ouro, 

enquanto que as zonas mineradoras sofriam com severas crises de fome. 

O tempo da Independência ou “III século” revelou uma circulação interna de 

mercadorias mais eficaz. O panorama do sistema agrícola se alterara e já era visível que 

em alguns lugares as necessidades do mercado foram supridas. O trabalho livre e a vida 

urbana já faziam parte da realidade nacional porque começaram a se desenvolver. O 

comércio urbano, ainda tímido, já expressava desde as primeiras atividades a condição 

necessária para se desenvolver. As atividades urbanas, comerciais e livres vão 
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quebrando a estrutura arcaica, se desvinculando vertiginosamente da estrutura social 

fechada dos tempos da colônia.  

O III século evidencia, para Sodré, “o aparecimento de uma classe média de 

características essencialmente urbanas, inteiramente divorciada da terra”.220 A classe 

trabalhadora passou a ser definida pelo trabalho recompensado em dinheiro, 

“inteiramente distinta da massa constituída pelo elemento escravo que, apesar de tudo, 

também encontra campo de atividade em misteres urbanos e domésticos”. 221A classe 

proprietária por sua vez, foi colocada em progressivo antagonismo com a Coroa de tal 

modo que o apoio maciço de antigamente deixou de existir no interior e configurou as 

classes sociais do III século.  A independência, segundo Sodré, abriria uma nova fase da 

história da nação e por isso mesmo mudaria a composição do povo brasileiro, pois 

classes e frações de classe dele se desprenderiam. 

A Revolução Industrial promoveu alterações nos quadros sociais brasileiros, 

sobretudo pelo fim do monopólio comercial, muito por conta da necessidade de 

ampliação dos mercados ingleses que romperam o domínio comercial das metrópoles 

ibéricas na América. A necessidade de alteração nos quadros econômicos gerou de 

imediato certo desequilíbrio nas relações sociais daqui, pois a resistência das elites 

locais em abolir a escravidão deteriam as alterações de que o mercado necessitava. As 

alterações econômico-sociais, de imediato, corresponderam ao fim do monopólio 

português e a inserção de mercadorias britânicas no país. O autor destacou o 

fortalecimento da classe média no Império por meio da ocupação de vagas nos espaços 

burocráticos, nos espaços do legislativo, judiciário, e na força militar. Os cursos de 

capacitação surgiram nesse período para preparar os quadros da classe média para 

ocupar as profissões liberais.222 

O desenvolvimento da classe média foi o assunto que ocupou o historiador para 

tratar das transformações sociais no período que ele destaca como “quarto século 

brasileiro”, por conta da ascensão desta classe. Os latifundiários, que mantinham a 

estrutura econômica tradicional chocaram-se com as necessidades oriundas da 

Revolução Industrial e o fim do tráfico negreiro foi um dos indícios de que a pressão do 

capitalismo só aumentaria no país. Após estes episódios, o autor observou o 

aparecimento da atividade industrial que substituiu o “estágio primitivo do simples e 
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reduzido artesanato, da produção doméstica, para assumir fisionomia própria, para 

definir a sua posição”. 223 A população rural, e os quadros marginalizados, da sociedade 

de então, pela falta de espaços para a sua inclusão formaram as primeiras massas de 

trabalhadores que condicionaram a atividade industrial nos seus primórdios. O trabalho 

escravo seguiu mantendo seus quadros em maioria nas áreas rurais e o trabalho livre 

constituiu-se em grande maioria nos quadros sociais espalhados nas áreas urbanas.224 

O desenvolvimento de técnicas contrastou com a manutenção do já arcaico 

sistema escravagista e refletiu-se em novas técnicas – de transporte com ferrovias, 

navios a vapor, de comunicações, com o telégrafo, de produções com as máquinas 

destinadas à indústria de transformação. Em suma, o mercado interno sofreu alteração 

significativa e passou a importar, assim como a atividade agrícola que ainda utilizava a 

mão-de-obra escrava. Para Sodré, o aparelhamento bancário encontrou as 

“possibilidades para funcionar efetivamente” a partir dessa fase (a segunda metade do 

IV século) por conta da aceleração do desenvolvimento econômico do país. 225 

As classes urbanas se destacavam cada vez mais pela atividade comercial e 

tiveram nos seus grupos mercantis certas identificações com os proprietários territoriais, 

“cujo teor de vida e cuja ética imita, cuja fisionomia, na forma e no conteúdo, e 

aceitavam como padrão ideal”.226 Tais identificações existiam por meio dos “reflexos da 

vizinhança do regime escravista”227 e o mercado de trabalho, por consequência, não 

parou de crescer. A lei do ventre livre e o fim da escravidão liquidam um dos elementos 

imprescindíveis da carcomida estrutura brasileira de produção. A acumulação do capital 

já se colocava em completa incompatibilidade com as práticas desse sistema em seu 

quadro internacional. 

Para Sodré, a questão da abolição foi tema pertinente para a evolução social e 

foi colocada sob o entendimento da questão em dois pontos. No primeiro, ele disse que 

 

(...) a estrutura de produção não estava em condições de corresponder 

a transferência da massa ainda numericamente importante de escravos 

da situação servil para a situação assalariada, e aquele outro nos 

mostra como a propriedade territorial não sofria, nessa altura do 

desenvolvimento histórico, uma transformação radical, que lhe 

alterasse as características fundamentais e a posição ante as outras 

classes sociais. (...) A Abolição não correspondeu, pois, a nenhuma 
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alteração essencial na fisionomia da sociedade brasileira, de vez que 

não se refletiu na hierarquia social. Só teria tido condições efetivas de 

vigência, como transformação, se tivesse encontrado a sua 

complementação necessária na mudança do regime de propriedade. 

Para isso, entretanto, o país não estava preparado.228 
 

A falta de planejamento na inclusão dos ex-escravos na sociedade brasileira, 

que se juntaram às massas marginalizadas na busca por trabalho, piorou com a não 

implementação da reforma agrária, que condicionou o grau de completa estagnação das 

classes mais pobres, mantendo os contrastes sociais em crescimento. A classe 

proprietária seguiu na dianteira, acompanhada por uma burguesia que crescia 

vagarosamente neste tempo. A degradação ética do trabalho relacionava-se com a 

degradação econômica das massas que se aglomeravam na ofertada mão de obra. 

A alteração do regime político não mudou a realidade econômica, tampouco a 

social, e o que se viu no início do regime oligárquico-republicano foi uma ampliação do 

poder das classes senhoriais, sobretudo na efetiva política dos governadores. Entretanto, 

no decorrer do novo regime, os quadros sociais começaram a sentir o reflexo dos novos 

elementos que passavam a compor o quadro social brasileiro. A expansão do mercado 

interno e o advento da imigração europeia nos espaços operários iniciavam um novo 

ciclo na cultura do trabalho no Brasil. E o autor escreve: 

 

(...) A contribuição imigratória não se fazia sentir apenas pelo valor 

numérico, já de si importante, mas pela discriminação profissional que 

proporcionava, com a variedade de necessidades que a caracterizaria, 

uma vez que se originava em regiões cujo padrão de vida estava muito 

acima daquele vigorante no Brasil, e cuja cultura exigia certas 

satisfações a que ainda permanecíamos imunes.229 

 

No desenvolvimento da Primeira República, o quadro das classes esteve 

dividido entre a classe média – nas atividades urbanas, no pequeno comércio, nas novas 

profissões, no Exército, clero, funcionalismo e demais espaços que correspondessem 

aos elementos intermediários da população. Destaca-se a origem de uma parcela 

considerável destes grupos que ocupam as funções intermediárias nas classes 

dominantes, o que evidencia a importância de ocupação de espaços e da acomodação 

entre a classe média e a classe dominante no funcionalismo. Por último, neste parágrafo, 

o autor discorre sobre a existência da classe operária no Brasil, 
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Surge, também, agora com características mais nítidas, a classe 

operária. O trabalho livre, onerado tremendamente pela pesadíssima 

herança colonial, encontra campo de expansão no surto industrial e no 

desenvolvimento de atividades urbanas que aparecem desde a 

autonomia ou na segunda metade do século. O operário ressente-se de 

suas origens camponesas, - é constituído pelas sobras que a agricultura 

atira às cidades, quando não deriva de parcelas da classe média a que 

se fecharam todas as perspectivas. Influem em sua formação ainda as 

correntes imigratórias. De qualquer forma, não tem expressão política 

digna de menção, não participa, senão de forma rudimentar, da vida 

pública.230 

 

No fim desta primeira parte da obra, o historiador fala sobre o tempo em que a 

rápida politização da classe proletária, por conta dos acontecimentos da Revolução de 

1917 e do aumento do parque industrial brasileiro passam a proporcionar o progressivo 

abandono das linhas anarquistas originadas dos imigrantes europeus para as linhas que 

vão contribuir na formação de um partido de classe, o Partido Comunista. É dentro 

deste contexto de incontáveis insatisfações dos quadros sociais com a política do país 

que a classe média faz da Revolução de 1930 o seu grande momento de aparição na 

história nacional. A atitude deste grupo revelou a vontade de tomar partido na vida 

política do país por meio dos seus elementos militares. O momento revelou completa 

desobediência das camadas intermediárias do país frente às oligarquias, e estes quadros 

de rebeldia militar foram exemplificados nos acontecimentos da Coluna Prestes. Sodré 

apontou que mesmo com os seus interventores tenentistas a classe média não soube se 

organizar e buscou no Estado Novo reagrupar-se, mesmo que sob “coloração 

contraditória”.  

 

A perturbação produzida pelo movimento de 1930 fora mais profunda 

do que se poderia perceber pelos sinais exteriores. De uma maneira ou 

de outra, certa ou erradamente, desorientadas ou não, surgiram 

correntes as mais diversas, denunciando a inquietação que vinha de 

longe e que só agora encontrava oportunidade para exteriorizar-se (...) 
231 

 

 As consequências desta insurreição de classe ofereceram de imediato, 

experiências singulares no quadro social do país. A classe média se rebelou contra as 

oligarquias e propôs as regras do jogo, ou pelo menos, o cumprimento delas no âmbito 

político. Os acontecimentos que se seguem na ditadura do Estado Novo e no 

“desabamento da falsa estrutura política montada às pressas, em 1937” 232 se chocam 
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com os efeitos caracterizados no impacto que a guerra teve no Brasil. Entre esses 

impactos, o surto industrial dera à classe operária, junto a sua politização, mais 

consciência da importância do seu papel social no desenvolvimento do país. O período 

também contou com a acelerada acumulação de capitais e a exploração em grande 

escala de riquezas nacionais.  

O fim da guerra, por outro lado, foi vivido num país atravessado pela crise 

oriunda da grande inflação. O rápido empobrecimento da população relacionava-se com 

a politização das massas, que culpavam os seus espoliadores por isso. A inquietação 

social e a participação, mais intensa do que nunca, da burguesia nacional233 revelam as 

necessidades do país de encarar os problemas econômicos e sociais. O autor se refere à 

necessidade da mobilização das forças capazes de produzir uma “política de 

transformação daquela estrutura nacional cujas linhas permitam a livre expressão dos 

interesses e forças reais das classes em que se divide a sociedade brasileira”.234 Tais 

forças são, segundo Sodré, caracterizadas na burguesia nacional e no proletariado. 

 É importante salientar que a tese da burguesia nacional apresentada aqui, faz 

parte da leitura que Nelson Werneck fez sobre o Brasil, que está colocada nessa e em 

outras obras, não cabendo a este trabalho o aprofundamento da discussão sobre este 

tema específico, mas, somente a apresentação das suas ideias como intérprete do Brasil.  

Após a explicação do objetivo da pesquisa, seguimos. De outro lado, o 

panorama do período pós-guerra revelou o alinhamento entre a grande burguesia e o 

imperialismo econômico: 

 

(...) alinham-se de outro lado à grande burguesia, cujos interesses 

estão vinculados aos mercados externos, a classe dos proprietários 

territoriais que refuga qualquer reforma que lhe afete os direitos e 

privilégios e, finalmente, com um papel de primeira ordem, o 

imperialismo econômico, que se torna cada vez mais ativo, que 

urge as soluções que o satisfaçam e que pretende associar-se cada 

vez mais fundamentalmente à exploração da riqueza nacional.235 
 

Para Sodré, as transformações sociais até o período do pós-guerra fizeram 

emergir os elementos essenciais para a Revolução Brasileira e dentre eles a massa de 
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classes médias e populares num projeto de emancipação consequente. 
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trabalhadores conscientes e a burguesia nacional, comprometida com os interesses de 

uma política de transformação daquela estrutura nacional, seriam os principais agentes 

daquilo que Sodré chamou de Revolução Brasileira. Segundo Segatto, 

 

(...) As tarefas, naquele momento, seriam nacionais e democráticas, e 

realizadas por uma ampla frente nacionalista e democrática, 

pluriclassista, tendo como agente fundamental o “povo brasileiro”, 

que compreendia naquele momento, as partes da alta e média 

burguesias que permaneciam fiéis ao seu país; a pequena burguesia 

que, salvo reduzidas frações corrompidas, defendia os valores 

nacionais e democráticos; o numeroso campesinato, que acordava para 

a defesa dos seus direitos; o semiproletariado; e principalmente o 

proletariado, que se organizava amplamente e comandava as ações 

políticas. 236 

 

Por fim, Segatto argumentou que também era necessário levar em conta a 

composição heterogênea destas classes que tinham interesses diversos. O resultado 

desses interesses diversos levariam às contradições que deveriam ser superadas entre as 

classes por meio de uma ampla mobilização de caráter-nacional que criasse condições 

para um capitalismo autônomo e não subalterno ao imperialismo. “Um movimento 

sociopolítico que levaria à inversão do processo de revolução burguesa de bases 

autoritárias, conservadora, excludente, não democrática, sem a participação do povo”.237 

Na parte seguinte, Sodré apresentou na “Evolução da Economia” um apanhado 

de informações sobre a economia brasileira, explorando também as fases de 

desenvolvimento da economia nos quatro séculos. As fases observadas são – 

“Economia Colonial”, de 1550 a 1780, “Integração na Economia Mundial”, período que 

se estendeu de 1750 a 1850. Logo depois temos a “Elaboração da Economia Nacional”, 

de 1850 a 1920 e finalizou o capítulo com a “Estruturação da Economia Nacional”, de 

1920 em diante. Introdutoriamente o autor atentou para a necessidade de se conhecer a 

fundo a história política e social brasileira, e fazer as relações destes campos do saber 

com a economia. Para Sodré, a consequência dessa relação possibilita o estudo 

apropriado da história econômica. 

Segundo Nelson Werneck Sodré, no início da fase colonial as atividades 

econômicas estiveram caracterizadas pela feitoria improvisada e pelo escambo de 

madeira vermelha na carência das condições exercidas e na etapa preliminar.238 A 
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Revolução Comercial, que já fora destacada na análise teve importância, pois significou 

a alternativa básica para o aumento das áreas de troca em rotas marítimas que, por 

conseguinte, escoava a acumulação primitiva das colônias para a metrópole.239 

A exploração extensiva dos recursos naturais da colônia destinou-se aos 

mercados europeus, “que são os máximos mercados consumidores, os únicos para 

determinados produtos”. 240 Os produtos comercializados lembrados pelo autor foram os 

produtos de gêneros tropicais, gêneros coloniais e até aqueles oriundos da extração de 

metais preciosos. Esse quadro generalizou o uso dos produtos coloniais, e o aumento 

desse consumo proporcionou impulso constante à colonização dos trópicos. 241 

Passadas as explicações dos fatores externos no quadro econômico, o 

historiador escreveu sobre a importância das grandes propriedades e da mão-de-obra 

escrava na grande produção que influenciou a primeira fase de nossa economia. A 

grande produção destacou-se pelas técnicas usadas. 

 

As técnicas usadas são as mais primitivas. Trata-se, aliás, de uma 

rigorosa corrida com o tempo, - para produzir mais e a curto prazo. 

Do índio, herda-se a tarefa predatória da coivara. O fogo é o 

elemento de valia principal. A desmatação desnuda as terras e 

polui as águas. A energia consumida resume-se no esforço de 

homens e animais. A criação pastoril não ultrapassa os níveis a que 

a relega a situação de mero quintal dos engenhos. Sem recursos 

para o transporte terrestre a distâncias médias ou grandes, as 

células de produção subordinam-se ao curso dos rios e é por eles 

que as safras descem aos portos de embarque.242 

 

Por fim o sistema de monopólio se relacionou muito bem com a atividade 

predatória, significando em larga escala uma soma de ganhos econômicos a curto prazo 

para a metrópole. Esse modelo se manifestou em detrimento do desenvolvimento da 

colônia, relegada à função de mera fornecedora de riquezas e gerou entre outras 

consequências o desgaste que deixou irrecuperáveis algumas áreas de plantação. 

Para Sodré, está claro que o sistema econômico colonial explicado acima se 

manteve assim até 1780 – fase da economia colonial. Neste momento, a necessidade de 

uma integração na economia mundial fundou-se justamente pelos acontecimentos na 

segunda metade do século XVIII, que geraram grande mudança no continente europeu, 

sobretudo, no mundo capitalista. As alterações econômicas que ocorreram graças à 
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Revolução Industrial seriam sentidas no quadro interno brasileiro. A exploração 

predatória e as suas conjunções já não atendiam mais às necessidades da economia 

estrangeira em sua plenitude. 243 

O crescimento demográfico apontou para as novas necessidades, já que, de 

1780 até 1850 a população quadruplicou no Brasil e a integração deste contingente de 

pessoas na estrutura econômica, quando não executada, passou a corresponder grave 

desequilíbrio que colocou em xeque a estrutura econômica da época. O autor entendeu 

que essa estrutura econômica se mantinha sob uma estrutura rígida, e não tinha 

possibilidades para assimilar esse crescimento populacional, tampouco integrá-lo em 

seus quadros. As novas necessidades a que o autor se refere baseiam-se no aumento da 

população que não era proprietária e nem era escrava. Este conjunto da população, para 

ele, vivia na estrutura econômica passada de maneira que “encontrava o seu lugar, de 

privilégio ou de trabalho”, mas, com o passar dos anos e na medida em que a população 

crescia, formaram-se numerosos grupos que “estavam inteiramente à margem da 

estrutura da produção, e não se enquadravam nela”.244 

A expansão do povoamento e o crescimento da riqueza local com a ampliação 

do sistema de produção alteravam as estruturas do nosso sistema econômico que 

abandonava o “insuperável rudimentarismo”.245 A predominância rural na estrutura 

econômica sofria modificações na medida em que as atividades urbanas ganhavam mais 

importância.  São exemplos disso os quadros administrativos, “em que avultariam os 

elementos ligados ao fisco, à justiça, à milícia, ao clero, e apareciam profissionais 

novos, entre eles os que estavam ligados a atividades especificamente urbanas”. 246 Para 

o autor, o quadro anterior da estrutura econômica não correspondia mais à realidade. As 

instabilidades econômicas e sociais ratificam a mudança que o autor nos mostra, e as 

mesmas se aprofundaram nas insurreições que de norte a sul exigiram mudanças no 

processo arcaico. Entre elas, os levantes de escravos, motins de artesãos em 1798, a 

Sabinada e a conspiração de Tiradentes foram utilizadas para manifestar o sentimento 

de inquietação e instabilidade de alguns setores com o sistema que vigorava até então. A 

estrutura econômica colonial estava fadada ao declínio, mas prolongaria suas atividades 

por meio das classes dominantes por um longo tempo. 
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A exigência do capitalismo em suprimir as áreas coloniais que detinham a 

força do trabalho escravo, sua principal fonte de riquezas, demonstrou o choque com 

que os nossos quadros internos não contavam.  A Inglaterra iniciava suas atividades de 

combate ao tráfico negreiro e sua pressão teve êxito entre os nossos com a abolição do 

tráfico em 1850. O trabalho escravo e o seu sistema sofriam um duro golpe.  

A influência britânica em nossa economia já era de tamanho incontestável, 

crescendo a cada dia e era representada no extenso afluxo de capitais oriundos de lá 

para cá. O quadro se refletiu na ordem econômica por meio do surto do industrialismo. 

O rompimento do monopólio português foi antecipado pela aventura napoleônica que, 

por conseguinte, escancarou as portas do país para a Inglaterra nas bases de um acordo 

com a coroa lusitana. A influência dos capitais ingleses gerou uma série de atividades, e 

o aparelhamento bancário aumentou neste período. O período entre 1810 e 1825 foi 

destacado pelo autor como um período repleto de “bons negócios” para os ingleses, e 

que caracterizou “o que existe de contraditório no país” tamanha a ingerência que 

tivemos sobre estes lucros extorsivos.247 

Os efeitos da integração à economia mundial por meio da abertura de nossos 

portos à Inglaterra no século XIX aprofundaram-se na completa invasão de artigos do 

estrangeiro, alguns até sem qualquer utilidade entre nós, como por exemplo, peles para 

agasalho e patins para o gelo.248 Tal atividade nos levou a níveis prejudiciais na balança 

comercial externa, que permaneceu desfavorável por um longo período, fora as 

crescentes tomadas de empréstimos externos que acumulavam os saldos negativos. Tais 

ações agravam e travaram a possibilidade de iniciativas de produção interna. A 

dependência externa brasileira saía das mãos dos portugueses para as mãos dos ingleses. 

A terceira fase econômica foi considerada como o período de elaboração da 

economia nacional por Sodré e vai de 1850 até 1920. Nesta fase, tinha grande 

importância a valorização do comércio externo, pois, “a exportação representava a 

principal determinante das atividades do país”249. Os traços definidores de nosso 

comércio pautavam-se na exportação de artigos primários que se dividiam entre 

matérias-primas destinadas à alimentação e à elaboração industrial. O historiador 

mostrou números de crescimento e descenso do café e do açúcar, respectivamente. No 

começo do século XX, as nossas exportações aumentaram em cerca de 43% para os 
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Estados Unidos, e se desprenderam do predomínio britânico, fato que alterou as relações 

do país com o comércio exterior.  

 

 A ascensão dos Estados Unidos como mercado consumidor dos 

produtos brasileiros, do café em particular, provém, entre outros 

motivos, de não terem sido atingidos pelas medidas protecionistas, 

ou aparentemente protecionistas, das tarifas aduaneiras. Forneciam 

pouco e, portanto, não seriam feridos pelo pretenso protecionismo. 

Não se sentiam forçados a restringir o consumo de produtos 

brasileiros.250 

 

O café, por ser exportado também em grande escala para a Europa, gerou entre 

pequenos intervalos, uma balança comercial favorável, que só não se prolongava por 

conta da “normalidade deficitária do país”.251 

Na economia interna, o consumo cresceu, na medida do enriquecimento 

proporcionado pela lavoura que aumentava. O novo quadro na relação de trabalho com 

a vinda dos imigrantes, o crescimento demográfico, a abolição e o surto industrial são 

alguns dos tópicos que representam esta fase na economia interna, pois estas questões 

que surgem no campo social vão alterar as relações econômicas dentro do país. O 

aparecimento dos operários que, por meio da sua capacidade de consumo, passaram a 

afetar muito mais o mercado, serve de parâmetro para exemplificar o período. A 

economia destacou-se pela introdução de novas técnicas de produção que 

desenvolveram e aumentaram a produção no Brasil por meio de alternativas mais ágeis 

no escoamento da produção, a ponto de nos oferecer uma balança comercial externa 

favorável, sobretudo, pelo desenvolvimento da lavoura cafeeira. Para Sodré, a 

disponibilidade de capitais, que surgiu dentro da perspectiva de um declínio do 

liberalismo tarifário contribuiu para o aparecimento da industrialização. No âmbito 

social, as questões que interferem na ampliação do mercado interno nesta fase, são 

vistas na eliminação do trabalho escravo, e no surgimento do operariado brasileiro. A 

submissão à vida urbana por conta do aumento do mercado de trabalho com as novas 

profissões no país também é destacada pelo autor nesta fase da economia nacional. 

Entre estes fatores e por meio de uma estruturação do nosso sistema financeiro, Sodré 

concluiu que o país, após esta exposição, e na destruição de algumas formas coloniais 
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de produção como a escravidão e o trabalho servil, criou uma espécie de “esboço do 

capitalismo nacional”.252 

Em “Estruturação da Economia Nacional” a contextualização do período de 

1920 em diante, o autor começa mostrando as imposições da pressão externa, por conta 

da acumulação vertical com a necessidade de ganhos cada vez mais avultados sobre nós. 

A acumulação capitalista necessita neste momento da “submissão cada vez mais 

estreita” dos países dependentes. Entretanto, o autor destacou o período das grandes 

guerras como o momento em que os países espoliados se aproveitaram do afrouxamento 

das pressões das grandes nações, que estavam em guerra, para experimentar 

transformações na sua estrutura econômica.  

A ampliação e renovação das técnicas de produção influenciaram e 

modernizaram o transporte a ponto de afetar a economia e o padrão de vida dos 

brasileiros. As camadas da população que residiam em áreas urbanas começaram a 

experimentar novas formas de diversão ligadas à modernização. O aparelhamento 

portuário, a exploração agrícola e a produção industrial também ampliaram suas 

técnicas no século XX e possibilitaram o crescimento da economia nacional. Tal 

crescimento foi motivado pelas técnicas de transformação nas fontes de energia por 

meio do carvão-de-pedra e da energia das águas que mais à frente veio com as primeiras 

usinas hidrelétricas. É bem verdade que o país sofreu com a concessão da energia 

hidrelétrica ao capital estrangeiro, fato que entravou o crescimento econômico. 

Em relação ao comércio exterior, o Brasil mantinha no café, sua principal fonte 

de lucro internacional. O declínio do comércio da borracha brasileira face à 

concorrência foi caracterizado pelo autor como debilidade empreendedora que tínhamos 

para competir com as forças capitalistas externas. Apesar disso, de um modo geral, as 

exportações aumentaram no período e as importações brasileiras alteraram suas 

prioridades, muito por conta do fortalecimento do mercado interno, que supria suas 

necessidades baseadas na alimentação e outras mercadorias já acabadas, que antes não 

eram produzidas aqui. As importações nacionais centraram-se na aquisição de matérias-

primas destinadas aos parques industriais, assim como nas máquinas, ferramentas e 

outros acessórios indispensáveis, o que indicava uma dependência do exterior. 

A ampliação do mercado de trabalho e o êxodo rural também movimentaram a 

economia interna e mobilizaram grandes massas para zonas que apresentavam índices 
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de desenvolvimento econômico acima das outras áreas do país. 253 O crescimento do 

mercado interno, além de não ser uniforme, isolou diversas áreas do país que 

mantinham suas populações nos quadros rurais de completo abandono. 

Em geral, ao final das duas grandes guerras, o Brasil demonstrou 

fortalecimento econômico. Nosso país alcançou supremacia da produção industrial 

sobre a agrícola, a circulação interna de mercadorias ultrapassou a circulação externa e 

entre os obstáculos oriundos da sua precária estrutura anterior, conseguiu os recursos de 

que necessitava para crescer. O desenvolvimento da produção de aço, do cimento, da 

energia elétrica, do papel e de máquinas são alguns dos exemplos de um país que 

emergia como autossuficiente.  

Por outro lado, o período pós-guerra indicou que o imperialismo não 

descansaria até nos relegar à condição de país dependente e submisso. Por meio de 

diversas ações que caracterizaram a espoliação do patrimônio nacional, o ano de 1953 

teve diversos casos de remessas de lucros para empresas estrangeiras.254 A balança 

comercial externa retornou para a venda de matérias-primas e produtos alimentícios, 

contando com extrema dependência ao imperialismo. O autor atentou para a 

desarticulação das linhas de transporte, outrora incentivadas a se desenvolver, que são 

substituídas pelo automóvel de custo elevado. Os produtos brasileiros sofreram 

desvalorizações consecutivas. A economia brasileira sofreu um duro golpe e se 

desequilibrou a ponto de perder os saldos da balança externa e desenvolver dívidas 

externas. O fim de sua análise econômica sobre o nosso país mostra um autor que revela 

a pretensão do imperialismo em nos manter no papel de colônia, e que, como antídoto, o 

país deveria contar com o fortalecimento dos elementos nacionais.  

Na terceira parte do livro vou me deter na evolução da cultura.  O objetivo da 

pesquisa do autor está ligado à elaboração da cultura nacional, ou seja, mostrar os 

aspectos que influenciaram nossa cultura. No primeiro momento tem necessidade de 

desenvolver a discussão sobre o conceito de cultura. Sodré crítica as manifestações 

superficiais do conceito que o tornou “vago e impreciso” ao generalizar suas aplicações 

e defendeu que a cultura significa o desenvolvimento das ideias e explicou sua 

importância entre nós desta forma: 

 

(...) No campo da cultura e do seu desenvolvimento histórico em 

nosso país, serão apreciados alguns aspectos fundamentais: o do 
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ensino, forma sistemática de transmissão da cultura; o da religião, 

tão associada, entre nós, ao ensino; o das artes, em que a sociedade 

deixa os sinais indeléveis de seu desenvolvimento; o das ideias 

políticas, discriminando-as sob a massa informe das instituições, 

dos partidos, das subversões e dos choques eleitorais; o das letras, 

em especial destaque, uma vez que elas recolhem quase sempre 

diretamente os padrões de vida social, tendo ao mesmo tempo, 

mais do que as outras artes, a possibilidade de cobrir um campo 

imenso com o fascínio de suas criações.255 

 

São estes os aspectos discutidos nesta parte do livro para explicar nossa 

evolução cultural, dando ênfase ao desenvolvimento das ideias e às atividades literárias. 

A cultura colonial organizou-se em meio ao escravismo e à destruição cultural 

que abrigou a classe dos proprietários da metrópole 

 

(...) Na medida em que a empresa mercantil colonial se 

desenvolvia, realizava-se intensa destruição cultural, quer do 

elemento indígena, inteiramente dizimado nas zonas em que a 

lavoura prospera, quer do elemento negro, relegado à condição de 

animal de trabalho.256 

 

A seguir, o autor criticou alguns ensaístas e historiadores por considerarem na 

ocupação dos primeiros colonizadores elementos lusos “altamente instruídos e cultos”, 

considerando esta afirmação um exagero por compreender que a vida colonial não 

oferecia nenhum estímulo à vida intelectual, tampouco trazia como colonizadores 

quadros “altamente colocados na escala social”. A inexistência de técnicas de 

transmissão de pensamento caracterizou o que ele considerou como uma existência 

colonial pobre, dispersiva e apagada, utilizando o exemplo da rusticidade e das “casas 

pesadas e feias”.257 

Se por um lado, não tivemos alguns aspectos fundamentais da cultura, tais 

como a valorização das artes, as criações artísticas e técnicas de transmissão do 

pensamento, por outro, a religião apresentou desde o começo da aventura da empresa 

ultramarina, forte dominação, por meio das catequeses religiosas. O historiador 

exemplifica a função de transmissora de cultura por meio da religião através dos 

membros da Companhia de Jesus. Coube-lhes a tarefa de ensinar, formar e recrutar seus 

próprios quadros dentro da colônia. O campo intelectual neste momento relacionou-se 

com o campo religioso e gerou uma espécie de erudição livresca que para Sodré era 

inócua para o desenvolvimento daquela comunidade. 
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(...) assim, tais conhecimentos conservam-se como abstrações, 

permanecem meramente formais. Não eram caminho para o 

entendimento da vida e do homem e não estavam em condições de 

proporcionar, de forma alguma, as bases para novas conquistas, ou 

as pontes para a aventura do espírito.258 

 

O ensino sem conexão com o religioso tinha sua finalidade incompreendida 

nos quadros sociais, e os primeiros decênios da colônia formaram “homens da religião e 

soldados da fé” 259 que se locupletavam com a ausência do povo, apropriando-se da 

coisa pública. A cultura girava em torno da ordem privada. 

Antes de mostrar o tempo em que a fisionomia social brasileira começa a sofrer 

sensíveis alterações em sua cultura, o autor relaciona os fatos nacionais e internacionais 

no campo econômico e social para explicar os motivos pelos quais nossa cultura se 

redefiniu, sobretudo na questão do ensino. A mineração inaugurou a fase dos 

adensamentos humanos em novas áreas, o aparecimento de vilas e cidades prósperas, o 

desenvolvimento da circulação interna de mercadorias etc. A exigência de criação de 

quadros administrativos no fisco, polícia e justiça abriu espaço para o trabalho livre e 

com isso a valia da instrução se somou à necessidade de aprimoramento da cultura 

individual. À necessidade de homens que compreendessem as leis e as aplicassem 

dentro do país correspondeu a exigência de comunicação escrita entre os particulares e 

não somente apenas entre as autoridades, fazendo surgir as primeiras atividades 

literárias e no campo das artes. As artes, nos centros urbanos, representaram as 

primeiras acomodações com os grêmios, sociedades literárias secretas ou não. O autor 

destacou a maçonaria entre estas sociedades que apresentaram largo crescimento no 

período. 

Os letrados aparecem sem a relação com o ensino religioso, mas os religiosos 

da fase anterior expandiram seu conhecimento e se transformaram em letrados de ofício, 

fato que fez surgirem os padres políticos, revolucionários ou maçons, entre 

desembargadores, altos funcionários e elementos considerados leigos, mas que 

cultivavam apreço pelas letras. O General da História também enfatizou o aparecimento 

dos elementos de batina em insurreições e citou a Inconfidência Mineira – um 

movimento que contou com padres e poetas. 

Na Independência, a organização dos elementos nas funções políticas, 

administrativas e em todo o aparelhamento do Estado surgem junto às primeiras 
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organizações dos cursos jurídicos. Os bacharéis passam a substituir os de Coimbra e 

constituem a elite dirigente do novo país. O surgimento da imprensa e das novas 

bibliotecas somam-se às ampliações das bibliotecas antigas contribuindo para a 

formação de nossos intelectuais. O grande movimento em prol da cultura na época do 

Império em nada se parecia com a pobreza intelectual descrita na colônia. 

O autor também trata de forma crítica o indianismo. É possível perceber que 

Sodré enxergou certas conveniências na difusão do pensamento indianista no Brasil. 

 

Quando o indianismo surgiu, a independência fora proclamada há 

mais de três décadas. O que representa ela, no quadro da vida 

brasileira? Em primeiro lugar, manteve as relações sociais na 

colônia. Note-se que não afetou em nada a propriedade servil ou a 

propriedade territorial. Em segundo lugar, correspondeu à 

integração da economia no quadro internacional, em pleno 

coroamento do triunfo da burguesia. O episódio da Revolução 

Francesa, quando a burguesia destrói os últimos elementos que se 

antepõem ao seu pleno domínio, enquadra-se no amplo movimento 

da Revolução Industrial, em franco desenvolvimento, que 

corresponderá, para as áreas coloniais, à derrocada do sistema de 

clausura e de monopólio comercial. A autonomia dos povos 

coloniais americanos, assim, ao mesmo tempo que conserva as 

relações sociais internas, corresponde à integração de suas áreas no 

quadro internacional em que as relações econômicas se 

processam.260 

 

O historiador mantém a crítica sob o argumento de haver conivência entre 

alguns intelectuais brasileiros explicando que a ideia da valorização do índio também 

favorecia a ideia de exclusão do negro na formação da cultura nacional. 

 

A valorização do índio representava uma ideia cara à burguesia em 

ascensão. Do ângulo interno, ela correspondia inteiramente ao 

quadro das relações sociais dominantes, as escravistas. Teria sido 

um contra-senso, realmente, que o elemento valorizado fosse o 

negro. No quadro daquelas relações, que subsistem intocadas, o 

negro fornecia o trabalho, colocava-se no extremo inferior da 

escala social. Não foi mera coincidência, ainda, que Alencar, a 

figura máxima do indianismo, o fundador do romance brasileiro, 

tivesse sido escravocrata. 261 

 

Pondo fim ao assunto, o pesquisador expõe a função do negro na literatura do 

tempo e a contradição entre o índio literário e o índio refugiado no interior e completa 

caracterizando o movimento como seguidor das “tendências dominantes no Brasil do 
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início da segunda metade do século XIX”. 262 A transplantação cultural é o conceito 

analisado pelo autor na última parte sobre a cultura nacional. O foco está nas discussões 

sobre as soluções para o Brasil por meio da cópia pura e simples dos modelos externos. 

Tal fato foi combatido pelo historiador, pois nos relegava à posição de subalternidade. 

Por outro lado, também existiram na época pontos de vista que defendiam uma visão 

objetiva e realista dos problemas brasileiros. A transplantação cultural foi um problema 

para nós por apresentar soluções que não surtiram efeitos em nossa sociedade. 

Conforme a citação abaixo define: 

 

Para alguns intérpretes, os males provinham do povo, não 

preparado para as transformações oferecidas. Outros afirmavam, 

numa singularidade de opinião, que os homens menos instruídos 

eram mais úteis, entre nós, porque mais próximos do meio, mais 

vivamente, mais intensamente brasileiros. Terceiros demonstravam 

o divórcio que se estabelecia entre as elites e o povo, 

desinteressado dos programas e reformas que o elemento culto 

defendia. Pouco a pouco, vai sendo constituído um verdadeiro 

libelo, que apresenta, em primeiro plano, na sua condenação linear 

da transplantação, no seu tom acusatório dominante, o 

distanciamento entre as camadas superiores e as camadas inferiores 

da população, já que não se fala em classes. Distanciamento posto 

como origem de males diversos: a inobjetividade política, a 

fraqueza artística, a superficialidade literária. Que motivava em 

suma, o desinteresse ostensivo do povo, de um lado, e a alienação 

progressiva das elites, de outro, desesperançadas estas de 

encontrar, no meio, aplauso e estímulo para as suas aventuras de 

espírito.263 

 

O distanciamento entre os escritores e o público é um fato que a citação acima 

mostra e o autor concordou com a crítica, pois, para ele existia certa alienação dos 

escritores, muito por conta de se voltarem aos livros estrangeiros para achar modelos 

distantes da realidade de grande parte do povo.  

Segundo Sodré, a transplantação cultural gerou problemas de primeira ordem e 

entre eles as tentativas de convencer o nosso povo de sua incapacidade intelectual para 

conduzir seus destinos e suas riquezas - e outras ideias pseudocientíficas que 

declaravam a incapacidade das populações, inadaptação ao regime democrático, 

insuficiência orgânica para as técnicas avançadas, impossibilidade de capitalização, 

incapacidade para o esforço continuado, para a criação artística, para a originalidade, e 

para a organização política. Tal ideia de enfraquecimento das potencialidades dos 

                                                           
262 Ibidem, p.132. 
263 Ibidem, p.134. 



112 
 

brasileiros provocou entraves de ordem cultural, o que se relacionou perfeitamente com 

a espoliação continuada pelas matrizes que formulavam tais ideias. 

Ao final desta parte do livro, a ideologia do colonialismo é colocada para 

questionar a aliança entre a aristocracia rural e a burguesia estrangeira, e também, para 

refletirmos sobre suas consequências para o desenvolvimento cultural do país. Sob 

aspectos culturais, a aristocracia e os seus intérpretes tentaram a todo custo esconder a 

face verdadeira do país, espelhando-se em padrões europeus, se valendo de uma 

exploração sem limites dos trabalhadores e de suas imagens pretensamente colocadas de 

formas carregadas de preconceito com o objetivo de se isentarem das responsabilidades 

que estes, a burguesia estrangeira e a aristocracia rural, tinham sobre a realidade 

daqueles infelizes.  

 

(...) os preconceitos a respeito do clima e das más condições do 

solo são veiculados não só em obras estrangeiras como naquelas 

escritas por patrícios nossos, os preconceitos da incapacidade do 

povo para governar-se, da inaptidão da gente brasileira para formas 

democráticas de Estado, encontram guarida em estudiosos daqui e 

de fora, todos tocando a mesma música e orquestrando-se 

mutuamente.264 

 

A ideologia do colonialismo, que para Sodré, nos atingiu de diversas formas, 

desde a desumanização dos negros até onde foi possível, e do mestiço, perseguido pelas 

teorias estrangeiras que negavam a culpa dos países imperialistas sobre a miséria dos 

povos espoliados, fazendo-os acreditar que eram eles próprios os responsáveis pela 

miséria insuperável. O objetivo era satisfazer as necessidades externas e internas dos 

aristocratas daqui e dos imperialistas de lá, e foi de suma importância para ajudar no 

desenvolvimento do capitalismo externo. Para os latifundiários, as falsas ideias que nos 

excluíam do campo democrático, e nos relegavam a tutela da elite serviram para manter 

a ideia de que os quadros destes grupos estavam aptos, por meio do ensino e da 

instrução, a manter seus privilégios e arbitrar sobre os rumos do país. 

No século XX, mais precisamente na década de 1930, o domínio dos 

proprietários rurais foi em parte neutralizado pela atuação da classe média. A ficção 

com traços originalmente nacionais surgiu e as artes figurativas conectadas às técnicas 

de transmissão de ideias promovem uma pequena, mas importante popularização da arte 

e do pensamento político acoplado a ela. O autor finalizou esta parte valorizando a ideia 

de uma cultura popular, pois no período da criação desse livro os preconceitos que 
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outrora foram tão disseminados, perdiam força e perdiam espaço para um entendimento 

de nossa história por traços nacionais, e a cultura de conteúdo popular se fortalecia. 

Afinal “só é nacional o que é popular”. 265 

Na quarta parte de sua obra, a “Evolução Racial” informa sobre como se 

desenvolveu a relação entre as etnias formadoras da miscigenação brasileira. De início, 

Sodré apresenta o quadro geral internacional das relações entre as “raças” e mostra 

como estas vão influenciar o quadro brasileiro. Os cabedais pretensamente científicos 

para justificar a espoliação e dominação na ideia de superioridade racial “são 

encontráveis desde compêndios didáticos até as pesquisas estatísticas.” 266 

Se no primeiro momento, são postas as relações de força entre as etnias num 

quadro histórico do Brasil e do mundo, no segundo momento é colocada a junção das 

relações de “raça” com as relações de classe, justificando o peso de uma sobre a outra e 

promovendo a ideologia do colonialismo. A ideologia colonialista foi bem difundida 

entre nós por incluir os elementos externos, do continente europeu, e os elementos 

internos da classe dominante. Segundo Manoel Guedes Aranha, as demais etnias que 

não fossem brancas deveriam “nos servir, caçar para nós, pescar para nós, trabalhar para 

nós” 267, uma tendência do período repetida por muitos, e entre tantos intelectuais já 

afeiçoados à ideologia colonialista. 

As relativas mudanças na discussão sobre as raças em meados do século XIX 

deram mais espaço aos dramas da miscigenação, e os exemplos são colocados nas obras 

de Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar. A ideia de um padrão de 

comportamento dos negros indicou uma preocupação em contar e expor os dramas 

pessoais dos negros. Em Demônio Familiar, a história de um jovem recém-formado em 

medicina, que não sabia que era filho de escravo, torna-se o drama principal da obra, 

num tempo em que o indianismo já estava difundido. Alencar explorou a miscigenação 

corrente no Brasil e seus dramas dentro de uma sociedade que compreendia como um 

sacrilégio a existência de descendentes de negros. “Valoriza-se o índio porque o 

preconceito proíbe valorizar o negro”.268 

No terceiro momento, a discussão sobre os preconceitos ligados à 

miscigenação se aprofunda num debate realista, esclarecedor e ácido sobre as 

contradições da sociedade brasileira. O texto está cercado de críticas mostrando uma 
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sociedade hipócrita e fantasiosa sobre sua situação racial. O texto também mostra os 

constantes encontros da literatura brasileira com as questões étnicas do país no período 

de surgimento e desenvolvimento da Primeira República. A conclusão desta parte 

conduz à crença de que o problema das “raças” no país é um problema social, pois as 

distinções étnicas no Brasil vão configurar-se na posição de classe de cada indivíduo e 

as classes dominantes vão se valer desta posição para manter os preconceitos e difundir 

tais ideias cuidadosamente elaboradas pelos brancos. 

A revolução brasileira pensada pelo autor não será feita sem a “autenticidade 

brasileira”, ou seja, pela valorização do negro e do índio, pelo secular esforço que eles 

fizeram na formação de nossa nacionalidade, desenvolvimento e, por fim, na libertação 

do Brasil. 

Na quinta parte do livro temos a evolução política do país, e, como destaque, as 

origens do nacionalismo brasileiro. A utilização de três fases para explicar essa origem 

vai se desenvolver com o intuito de mostrar as transformações institucionais, e são elas: 

a Independência, a República e a Revolução Brasileira. Na primeira fase, o 

entendimento das classes sociais é visto de maneira primordial para compreender os 

movimentos futuros que darão origem ao nacionalismo brasileiro. A repartição destas 

classes sociais revelou uma crescente parcela da população que não vivia do trabalho de 

outrem, ou seja, pessoas livres que não compunham os quadros da classe dominante. 

Essa camada constituirá, anos depois, o mercado interno e passará a ter importância na 

difusão de outras formas de trabalho por meio do comércio, sua primeira opção. Logo a 

seguir, tais quadros da classe intermediária vão preencher o grosso dos quadros 

administrativos, o que começará a mostrar uma pequena, porém, já significativa 

participação em motins e conspirações nos quadros políticos. A Inconfidência Mineira 

novamente foi posta como exemplo pelo autor. A crise açucareira e a crítica à 

espoliação mineradora da coroa são as primeiras perturbações da ordem interna com a 

externa, e vão alimentar a ideia de libertação e rompimento dos laços de dependência. 

Para Sodré, este movimento “surge primeiro na camada intermediária, porque é a que 

mais profundamente sente o anacronismo da estrutura vigente”. 269 O período mostrou 

certa iniciação de práticas que se desenvolveriam no nacionalismo, mas o autor ainda 

não tratou os movimentos da classe média com amplitude por compreender, na 

                                                           
269 Ibidem, p.169. 



115 
 

existência da escravidão, um dos entraves fundamentais para a constituição de algo 

nacional.  

Para Sodré, a exposição do histórico dos quadros das camadas médias até a 

República ficou assim: 

Aquela camada média que, desde a mineração, surgira em algumas 

áreas, e particularmente no centro-sul, crescera em número e 

encontrara acomodação social com a multiplicação das atividades. 

Embora estivesse comprometida em suas atitudes pela origem e, 

entre estes, avultaria o dos militares da terra. O desenvolvimento 

das atividades comerciais lhe fornecera parcela ponderável. A 

decomposição familiar da classe dominante já apresentava o 

espetáculo dos detentores de nomes tradicionais que já resignavam 

em modestos cargos públicos.270 

 

O momento de nascimento da República foi o reflexo de uma vida política que 

apresentou novos quadros nas disputas de poder: a correlação de forças entre a classe 

média, que pedia passagem e disputava a participação no poder com uma fração da 

classe dominante. Entretanto, o autor enfatizou a atitude inversa a esta composição – a 

luta da classe territorial – movimento que buscou expulsar os elementos da classe 

média.271 

A ascensão de Floriano representou o desejo da classe média em ser mais 

atuante e ter um papel político de novas dimensões no país. Essa aventura no poder pela 

classe média foi interrompida com a sucessão de presidentes paulistas e com a 

administração de Campos Sales.272 O resultado desse rompimento entre as classes gerou 

um panorama de tumultos, motins e perturbações dos mais variados segmentos da 

população, e, para o autor, está caracterizado nas campanhas de Rui Barbosa, 

particularmente a segunda, no governo Hermes, na revolta da esquadra com João 

Cândido e o movimento tenentista “que reflete, com a força da classe média, as 

inquietações represadas”.273 

O último recorte do autor expõe a Revolução Brasileira, tendo sua origem na 

Revolução de 1930, o que se configurou em nova composição entre uma facção da 

classe dominante de senhores territoriais e a classe média, amplamente representada na 
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contribuição tenentista, além de contar com a simpatia da classe trabalhadora. As bases 

desta disputa evidenciaram um quadro de mais força da classe média e enfraquecimento 

por parte das elites. As cisões entre as classes proprietárias estavam mais aprofundadas 

do que na segunda fase (República) e o fortalecimento da classe média ocorre no 

momento em que a classe trabalhadora começa a participar da vida política.274 

O panorama social e econômico refletia o que se podia observar no campo 

político, a classe dominante já não tinha como manter-se sozinha no poder.  

 
(...) O crescimento numérico e o amadurecimento político da classe 

média foi um movimento de importância inequívoca, cujos 

reflexos logo se fizeram sentir na seriação dos acontecimentos, 

segundo as oscilações próprias dessa classe. O fator mais 

importante, porém, seria o advento de uma classe trabalhadora em 

que o operário definia nitidamente o seu campo e entrava a 

participar da vida política com uma força inédita no Brasil.275 

 

Foi nesse momento de intenso desenvolvimento e amadurecimento político das 

camadas intermediárias de nossa sociedade e do operariado nacional que a classe 

dominante se associa às forças econômicas externas que lutam pelo domínio do 

mercado nacional. Para Sodré, a necessidade de composição com os quadros externos 

revelou o declínio de poder da classe dominante que, ao perceber as organizações 

nacionais fugindo do seu controle, vinculou-se em nova oportunidade ao 

imperialismo.276 As crises, os problemas com a espoliação continuada, o ônus da 

produção, a progressiva e inexorável expulsão dos capitais nacionais das áreas de alta 

rentabilidade, as altas remessas de lucros para o exterior, a prática de socializar com o 

povo os prejuízos desencadearam um profundo choque de interesses entre a classe 

média e o imperialismo. O choque de interesse é exposto pelo autor no tratamento 

desigual nas relações de força comerciais daqui, pois, ele entende que o investidor 

nacional enfrentava todas as dificuldades, e o investidor estrangeiro por estar alinhado 

com as classes dominantes estava “coberto de todas as proteções. A progressiva e 

inexorável expulsão dos capitais nacionais das áreas de alta rentabilidade agravou 

profundamente o choque de interesses”. 277 É por meio dessa tomada de conhecimento, 

nos choques de interesse e pela defesa dos interesses das classes intermediárias e dos 
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trabalhadores, que surge a solução para muitos segmentos sociais, e o problema para 

outros grupos, o nacionalismo. 

A conclusão do texto exprime uma série de informações que desvendam os 

fundamentos e as características do nacionalismo com foco nas disputas de ideias entre 

o nacionalismo e o colonialismo atualizado no imperialismo. O segundo, por sinal, foi 

amplamente defendido pelas forças retrógradas e suas consequências entravaram o 

desenvolvimento do nacionalismo nas práticas políticas daqui. O fato novo destacado 

pelo historiador no momento da Revolução Brasileira é de uma nova composição do 

poder. No poder não se concentra “apenas a classe territorial, mas esta e representações 

ponderáveis da classe média e daquilo que se convencionou chamar de burguesia 

nacional”. 278 

Na penúltima parte do livro, Sodré desenvolve a discussão com o título Quem é 

o povo no Brasil? Nesta passagem rápida, o autor nos alerta para o fato de termos que 

tomar cuidado com o uso do conceito de “povo”, pois o uso exagerado deu-lhe um 

significado tão genérico que o despojou do compromisso com a realidade em muitos 

momentos da história nacional. Suas concepções sobre o conceito de povo são 

explicadas na questão social e econômica, representando distinção do significado do 

conceito entre os campos. O general-historiador também relativiza a ideia do conceito 

na questão social revelando a influência do tempo e lugar na definição dos pertencentes 

a este grupo. Sodré aplica o exemplo dos operários no Brasil para justificar sua 

argumentação de que antes destes, não existia povo aqui.  

 

(...) quando se trata de povo e se procura definir o conceito, para 

compreender o papel dessa força social na vida política. Esse traço 

é o seguinte: em todas as situações, povo é o conjunto de classes, 

camadas e grupos sociais empenhados em solução objetiva das 

tarefas do desenvolvimento progressista e revolucionário na área 

que vive.279 

 

E o autor complementa, questionando as significações parcas sobre o conceito. 

 

Povo. Assim, é algo que escapa à confusão e à abstração da 

linguagem retórica, cujo fim, consciente ou inconsciente, está em 

obscurecer o sentido concreto e o conteúdo social do conceito. Sua 

indiscriminação tem sentido demagógico evidente, em contraste 

com aquele conteúdo e todas as formas de que se reveste.280 
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Em seguida, o autor denuncia essa espécie de confusão do conceito e o 

relaciona com a ideia de que as classes dominantes utilizam o conceito de povo com o 

intuito de confundir as demais classes dominadas para apoiar-se na ideia de que são 

eles, os membros da classe dominante, os representantes do povo. 

O conceito quando é vago, arbitrário e confuso acomoda exploradores e 

explorados dentro da mesma ordem. Por meio da utilização deste conceito, as classes 

dominantes daqui tomaram decisões nos mais variados momentos sob o pretexto do 

“interesse nacional”, quando na verdade acomodam o seu interesse de classe. O 

exemplo do texto trata da impossibilidade do voto dos analfabetos. Excluíram-se antes 

de qualquer coisa os pobres do processo político, mas não os excluíram dos tributos que 

oneram vencimentos e salários. A negação do que é nacional fortalece a imposição 

externa aos rumos da nação. 

No segundo momento ele aprofunda a discussão sobre o conceito de povo no 

Brasil e retorna ao modelo de análise dividida em três fases. Tais fases são novamente a 

Independência, a República e a Revolução Brasileira. Na primeira fase, o povo esteve 

representado 

 

(...) O povo em tal fase, é representado pelo conjunto de classes, 

camadas e grupos sociais empenhados na solução objetiva daquela 

tarefa (a realização da Independência), o povo brasileiro abrange, 

então, todas as classes, camadas e grupos da sociedade brasileira. 

Claro está que cada uma com o seu coeficiente próprio de esforço e 

de interesse: a classe dominante com as suas vacilações e 

pronunciamento tardio, a camada intermediária com a sua 

vibração; as demais na medida da consciência política de seus 

elementos. Ocorre que essa composição política é transitória: 

conquistada a Independência, com a manutenção da estrutura 

colonial (e por isso mesmo não se trata de uma revolução), povo 

torna-se-á outra coisa. Dele já não fará parte a classe dominante 

senhorial que tratará, na montagem do Estado, de afastar 

totalmente as demais classes, camadas e grupos do poder e da 

participação política (...)281 

 

Na República, o povo está caracterizado em dois momentos. No primeiro, 

Sodré escreveu que existiu uma aliança entre classes que estavam interessadas na 

realização das tarefas progressistas e promoveram transformações entendidas como 

historicamente necessárias. São estes oriundos dos quadros da burguesia, e das classes 

médias, representadas particularmente pelo grupo militar. No segundo momento, a 

classe dirigente que liderou essa composição e constituía-se como povo passou a 
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retomar alianças com as forças do atraso em detrimento das forças de avanço. O autor 

completa acreditando que com essa retomada de aliança com as forças do atraso “a 

unidade tácita e eventual da primeira fase se desfaz; as contradições e os antagonismos 

de classe reaparecem”. 282 

Na última parte desse livro, Sodré inicia o texto tratando de reafirmar que as 

fases anteriores eram de movimentos progressistas, mas não revolucionários, pois não 

promoveram as mudanças necessárias para ser uma revolução. As campanhas de Rui 

Barbosa, o tenentismo, a revolução de 1930 e as revoluções camponesas foram 

lembradas pelo autor nos episódios de Canudos, depois o Contestado, a luta dos 

posseiros e no tempo da publicação do livro, as Ligas Camponesas283 revelam ao autor 

um novo quadro de organização do povo, a ponto de estreitar as perspectivas da classe 

dos latifundiários, que continuam dominantes. Sodré considera que a dominação da 

classe latifundiária “somente subsiste mediante alianças” 284 e situa tais alianças com o 

imperialismo, com parte da grande burguesia bancária, comercial e industrial. Na 

terceira fase, o povo é o conjunto que compreende o campesinato, o semiproletariado, o 

proletariado, a pequena burguesia e as partes de alta e média burguesia que têm seus 

interesses confundidos com o interesse nacional e lutam genericamente pelos interesses 

nacionais. A consciência da realidade e o enfrentamento do imperialismo são as 

características que se tornaram indispensáveis a este grupo nesta fase. 

Por fim, o texto Povo e poder representa a última parte do capítulo e traz as 

relações históricas das classes dominantes com o povo. O destaque deste momento fica 

por conta da exclusão sistemática dos pobres do processo eleitoral em grande parte da 

história recente do país. Como exemplo cita-se os parlamentares de 1824 que faziam 

parte da aristocracia rural e faziam o Estado à imagem e semelhança de sua classe. Os 

casos observados na trajetória histórica desta relação revelam a exclusão eleitoral, 

exclusão financeiro-eleitoral, sistema eleitoral trapaceiro e alterações no quadro 

eleitoral. As agitações na Primeira República questionaram os vícios destes grupos 

políticos que controlavam o poder e representaram uma fissura nessas práticas 

estabelecidas há tempos na política nacional. Os resultados da Revolução de 1930 

indicaram uma situação nova na política nacional e puseram fim às práticas das 

“degolas” e da votação de pessoas falecidas no processo eleitoral.  Em 1932, a reação 
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alijou elementos do tenentismo e promoveu severos ataques à relação povo e poder na 

política e chegou até a ditadura que manteve durante quinze anos o país sem eleições.  

No encerramento desta parte, o autor analisa o povo e o poder no período que 

se inicia com a segunda Guerra Mundial até o ano de 1958, indicando o 

desenvolvimento de uma camada cada vez mais consciente que se forma no povo. O 

choque entre as camadas sociais pertencentes ao povo dentro das eleições refletirá as 

falsidades da nossa democracia no processo eleitoral. O autor embasa essa ideia na 

diferenciação entre o povo e o eleitorado, pois, a vontade do eleitorado está manifestada 

por ocasião de pleitos, e a vontade popular por acontecimentos e processos não 

sistemáticos como as revoluções.285 

Perspectivas encerra esta obra por meio de quatro tópicos que vão analisar a 

fase em que a ditadura militar entravou o desenvolvimento da Revolução Brasileira. No 

primeiro tópico, “O Problema das Reformas” destacam-se as reformas de estrutura, tão 

necessárias à Revolução Brasileira e à reação, com o apoio do Imperialismo, para as 

impedir. Nos tópicos seguintes, o assunto girou em torno da pequena burguesia e da 

burguesia onde os seus desafios, equívocos e formas de se defender do imperialismo são 

colocados em questão. As ambiguidades e a função destes grupos são os pontos 

principais. “O Problema Democrático” relaciona os problemas do atraso brasileiro à 

total ausência de democracia no país. A consequência dessa relação contribuiu para a 

maior dependência do país ao imperialismo por parte dos setores denunciados pelo 

autor por se ausentarem da missão de defesa da soberania nacional. A redemocratização 

é o caminho inevitável que o General das Letras observou para a situação criada na 

ditadura e o trecho final desenvolveu um discurso otimista acerca da continuidade da 

Revolução Brasileira que, mesmo com o regime ditatorial, deveria tirar proveito da lição 

e recusar as práticas do esquerdismo no tocante à revolução. Interessa afirmar que a 

crítica ao esquerdismo, os caminhos para a revolução brasileira e o combate ao 

servilismo são assuntos que se repetem no livro. A discussão que gira em torno de qual 

o caminho o país deveria tomar naquele momento em relação ao seu modelo de 

desenvolvimento e o resgate da história do país, mostrou em mais um momento um 

intérprete interessado em expor a história de maneira informativa e direta. O livro sofre 

com algumas repetições, pois se percebe a preocupação do autor em reafirmar sua 

concepção otimista acerca da revolução brasileira. Neste livro, a interpretação do Brasil 
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dos tempos da colônia até à década de 50 mostrou uma preocupação em delinear os 

quadros e as evoluções da sociedade brasileira sob a égide de uma análise marxista e 

ampla. 

A Farsa do Neoliberalismo 

Esse livro recebe o prefácio de Luis Fernando Veríssimo em sua quinta edição, 

no ano de 1998. Um dos objetivos principais da obra é o mergulho nas práticas teórico- 

metodológicas relativas aos pontos centrais da globalização neoliberal, processo este 

que aprofunda suas consequências mundiais na década de 1990. A discussão travada no 

livro gira em torno das situações trazidas pelo neoliberalismo para a economia 

brasileira. O desenrolar desta situação será explicado dentro das características e das 

finalidades deste modelo que se resume a uma nova roupagem do já antiquado método 

de exploração dos países dependentes. A síntese dos efeitos do neoliberalismo no Brasil 

pode ser observada nessa obra, que sem dúvida, dialoga com outros livros como A Era 

do Globalismo286, O Lucro ou as Pessoas? Neoliberalismo e Ordem global287,Brasil de 

Cardoso: A desapropriação do país288, A ilusão neoliberal289entre outros. Os livros 

citados foram publicados posteriormente à obra de análise, o que comprova a atualidade 

do autor e do assunto problematizado no livro. 

 

Analisar esse livro é tarefa que nos proporciona ler um texto direto, 

sem rodeios, com qualidades literárias dos mestres da concisão; e 

partilhar com o autor um mergulho em questões teórico-

metodológicas relativas a alguns pontos centrais da globalização 

neoliberal, processo que alcança ampla hegemonia mundial na década 

de 1990.290 

 

Na primeira parte, a “Introdução” indica as situações externas que vão 

favorecer o surgimento do neoliberalismo. A derrocada do socialismo real com o fim da 

URSS e o aumento da força dos países pertencentes ao G-7, que nesse momento vão se 

valer dos pretensiosos discursos dos pós-modernistas de que o momento ratificaria o 

“fim da história” e os países desenvolvidos exerceriam a partir de então ad infinitum, o 

seu domínio. É claro que a existência desta concepção, assim como em outros 

momentos de sanha do imperialismo, necessitava de uma elaboração de teses e 
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conceitos que pudessem justificar sua dominação e vão existir para entravar o 

desenvolvimento das nações dependentes. A “doutrina diabólica” em meio aos 

movimentos que promovem estagnação econômica em muitos países ao redor do mundo 

será formulada de dentro das áreas dominantes e receberá o nome de Neoliberalismo. 

 

Isto é, um liberalismo novo, de novo tipo, diferente do liberalismo 

clássico, que surgiu e cresceu com o desenvolvimento do 

capitalismo na história. É preciso que as áreas dominadas, cuja 

heterogeneidade não escapa a simples observação, aceitem 

mansamente o destino que é estabelecido pela “nova ordem”, em 

que o neoliberalismo é doutrina essencial, fora da qual não há 

salvação. É preciso, portanto, que as áreas dominadas não só 

aceitem a dominação como acreditem nela, na inevitabilidade 

dessa dominação, na sua eternidade.291 

 

Tendo estas formulações em seu bojo, o novo liberalismo apresenta sua teoria 

do desenvolvimento dentro de visões simplistas, onde os índices numéricos que 

assinalam o crescimento da produção ocupam um grau de importância sem precedentes 

e o bem-estar da nação é colocado em último plano. Na história do país, a teoria ganhou 

força no plano de metas de JK, e recebeu o aperfeiçoamento necessário no 

neoliberalismo. Em conjunto, o desenvolvimento dos países atrela-se à teoria da 

dependência. A teoria que já encontrou terreno entre nós na economia colonial está 

resumida, no neoliberalismo, na efetiva acumulação de capitais no interior, mas, 

conformada com a acumulação cada vez maior no exterior. Os investimentos 

estrangeiros que estabelecem domínio e controle do nosso desenvolvimento mais os 

sucessivos empréstimos do exterior são os exemplos clássicos dessa dependência. 

 

(...) surge a Teoria da Dependência. Esse novo arcabouço teórico, 

diferentemente do primeiro (Teoria do Desenvolvimento), tentava 

compreender as limitações de uma forma de desenvolvimento que se 

iniciou em um período histórico no qual a economia mundial já estava 

constituída sob a hegemonia de poderosos grupos econômicos e forças 

imperialistas. Por esse motivo, enxergava que a forma de 

desenvolvimento implementada na América Latina só tenderia a 

aprofundar cada vez mais as relações de dependência.292 

 

A manutenção das práticas extorsivas do imperialismo se manifesta por meio 

da ideologia vinda dos seus formuladores originais e propagada entre nós pelos 

                                                           
291 SODRÉ, Nelson Werneck. A Farsa do Neoliberalismo. 5 ed. Rio de Janeiro: Graphia, 1998, p. 4. 
292 DUARTE, Pedro Henrique Evangelista. GRACIOLLI, Edílson José. A teoria da dependência: 

interpretações sobre o (sub) desenvolvimento na América latina. p.1-10 Disponível em: 
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“Chicago boys” – referência aos economistas que reproduzem as práticas neoliberais no 

país.293 Com o objetivo de confundir as coisas e conformar as vítimas, eles existem para 

convencer a todos de que a exploração da qual são vítimas é legítima, fatal e natural. A 

saída para convencer os ainda não crentes da inevitável dominação é descrita no 

conceito de globalização, apregoado para convencer os espoliados a defender os 

espoliadores. O Consenso de Washington294 é utilizado como exemplo para ratificar a 

doutrinação específica nas economias dependentes da América. 

O que se pode perceber é que o neoliberalismo representa a forma definida da 

substituição do colonialismo. Traz velhos desejos de espoliação em novas táticas de 

enganação e visa empobrecimento dos povos. O aumento do lucro dos pequenos grupos 

que vão estabelecer doutrinas que indicam a privação dos direitos, a privatização de 

bens públicos, austeridade social e outros descalabros que só justificam a farsa do 

neoliberalismo para a grande massa que não se aproxima das fantasias ideologicamente 

apresentadas pela propaganda neoliberal. 

No Brasil, os números de 1992 que indicam concentração de renda são 

apresentados pelo autor e mostram cerca de 63% da riqueza do país na mão de 20%, 

enquanto os 20% mais pobres não tem 2,5% da renda nacional.295 Os quadros de 

pobreza e degradação advindos das práticas neoliberais atacam os jovens e estimulam o 

crescimento da violência, da alienação política, do renascimento de ideias nazistas e 

fascistas entre nós e pelo mundo. Em síntese, o neoliberalismo é a degradação humana, 

pois traz os problemas da desigualdade social que cria no primeiro mundo, para os 

países de terceiro mundo. 

 

O neoliberalismo não passa de uma farsa, o disfarce com o qual se 

apresenta uma forma de política que pretende, justamente, o “fim 

da história”, isto é, os ricos ficarão mais ricos, os pobres ficarão 

mais pobres, e tudo será como no país das maravilhas. A realidade 

não importa, as características não importam, os interesses do povo 

não importam. Ideias arroladas como obsoletas, não por serem 

antigas, mas por se oporem a essa visão simplista e unilateral da 

realidade, - a ideia de nação, a ideia de soberania, a ideia de pátria 

– são esquecidas e negadas, como se não existissem (...) 296 

                                                           
293 Ibidem, p.41. 
294 O Consenso de Washington foi o encontro ocorrido em 1989, na capital dos Estados Unidos. No 
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pensadores e representantes de países latino-americanos. 

295 Ibidem, p. 21. 
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O discurso neoliberal de negação das heterogeneidades de cada país citado 

acima servirá como pretexto para as formas de exploração do Brasil. Essas formas de 

exploração utilizam práticas variadas, algumas que acontecem de maneira secular no 

país. A troca desigual é a primeira, e esta tem a função de financiar a economia dos que 

exercem a exploração. A exploração pelos investimentos é outra que na prática, já é 

bem conhecida por nós e tem a Inglaterra na vanguarda desta atividade. Em seguida, a 

exploração pelos empréstimos ficou evidente na extorsão da independência – dívidas da 

metrópole repassadas para a ex-colônia que nada tinha a ver com isso como condição 

para a aceitação da Independência. Além disso, ocorreram os juros e as condições 

extorsivas que aceleraram o capitalismo inglês e mais tarde, o “serviço da dívida” na 

República, em que o pagamento de juros abusivos importava mais que o pagamento das 

dívidas. Mais adiante, os acordos de Bretton Woods que criaram as instituições 

financeiras como o FMI e o Banco Mundial além da desvinculação do ouro ao dólar , o 

que “mostrou o caráter dominador da economia norte-americana”.297 Os acordos 

mencionados criam um grande peso nas economias que hoje são emergentes, pois o 

controle da economia estrangeira por meios financeiros passou a ser uma prática cada 

vez mais difundida após tais acordos. As multinacionais começam a ter atenção para a 

política externa dos países, sobretudo os EUA. A dívida externa de 1970 no Brasil 

denunciou os níveis periclitantes de interferência na economia, e consequentemente no 

desenvolvimento daqui. O resultado desse endividamento foi a sangria absurda dos 

países americanos em quase 200 bilhões de dólares, somente em transferências para o 

exterior entre 1982 e 1991. “O caráter espoliador das trocas e das taxas flutuantes dos 

juros, regulados tirânica e unilateralmente pelos credores, mostrava-se evidente”.298 

A crise geral oriunda desse processo predatório de espoliação do Brasil 

apressou o processo de internacionalização da nossa economia que debilitava os 

quadros econômicos e enfraquecia as indústrias nacionais. O neoliberalismo ascende em 

nossa crise nos oferecendo uma saída indigesta, pois era a “condição para conceder 

cooperação financeira externa bilateral ou multilateral”. As condições dadas beiravam a 

perversidade e continham ideias absurdas como “a inserção internacional do país pela 

revalorização da agricultura de exportação”. A Federação das Indústrias do Estado de S. 

Paulo (FIESP) em documento intitulado Livre pra Crescer acatou esta e outras 
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imposições do Banco Mundial que nos relegavam à posição de país “essencialmente 

agrícola”. O que era nacional passou a ser, ideologicamente, o errado, o símbolo do 

atraso o oposto frente à “modernidade”. 

A proposta neoliberal cada vez mais difundida e aceita por meio da ampla 

propaganda dos quadros entreguistas do Congresso Nacional, a desmoralização da 

classe política nos noticiários, o fracasso dos sucessivos planos econômicos e a 

desconfiança sobre a eficácia da função do Estado abriram caminho para a posse de 

Collor e refletiram o sucesso do neoliberalismo naquele momento. Não demorou e o 

desmantelamento do aparelho do Estado demitiu milhares de pessoas acentuando o 

desemprego ao gosto do neoliberalismo. A inflação serviu como pretexto para 

enfraquecer o Estado e superestimar as virtudes do mercado. O resultado? Privatização 

das empresas estatais em massa. Segue abaixo a explicação deste fenômeno por James 

Petras, 

(...) A privatização foi em grande parte implementada ou, melhor 

dizendo, em grande parte decidida por funcionários não eleitos ou 

governantes eleitos que frequentemente escondiam suas intenções 

durante a campanha eleitoral. Os governantes envolvidos na 

privatização por decreto frequentemente se aconselhavam com 

banqueiros estrangeiros não-eleitos ou com seus consultores 

acadêmicos para planejar e implementar medidas específicas. Assim 

todo o processo de privatização minou severamente os corpos 

representativos da sociedade civil e marginalizou a opinião pública, 

com isso mobilizando eficazmente as elites e desmobilizando o 

povo.299 
 

Os devaneios da ideia de modernidade passam a favorecer práticas arcaicas de 

exploração e, portanto, nada tem de novo, e terão na imprensa seu grande propagador. A 

cruzada - que é a concentração de virulentos ataques midiáticos em um único alvo - 

iniciou forte campanha contra as estatais na década de 1970. As condições para as 

privatizações dadas nesses jornais a serviço do imperialismo beiravam o ridículo. Em 

muitos casos, exigia-se a privatização das estatais mais rentáveis a juros baixos com 

financiamento público. Sodré ironiza a ideia por considerá-la um “negócio de pai para 

filho”, o mantra do Estado incompetente para gerir é fortemente difundido por grande 

parte da imprensa nessa época. O resultado destas campanhas publicitárias que se 

alinharam a interesses escusos foi a entrega de empresas estatais de forte capacidade de 

obtenção de lucro à iniciativa privada. Os sucessivos crimes de lesa-pátria, e as 

                                                           
299 PETRAS, James. Armadilha neoliberal. 1 ed. São Paulo: Xamã, 1999, p.50. 



126 
 

intervenções do Banco Central nas empresas privadas que faliam representou assalto 

aos cofres públicos que desaguou na diminuição do poder aquisitivo dos brasileiros.  

O monopólio das informações por parte da imprensa brasileira amaldiçoava 

tudo o que era público. O autor lembrou que no episódio da criação da Petrobrás 

ocorreu uma enxurrada de críticas feitas sob nova cruzada, e essas críticas alimentaram 

o desejo de destituir a todo custo o presidente e destruir essa prática nacionalista de criar 

empresas públicas.  

As estatais, motivo da sanha dos Chicago boys são expostas na sua origem pelo 

general-historiador que tratou de lembrar que muitas delas se originaram da falta de 

competência no gerenciamento privado, que após a insolvência, as entregaram para o 

Estado numa espécie de “saneamento”. O saneamento indica que após a sua vida 

financeira estabelecida, as empresas deveriam retornar à gestão privada.  

“O Mito do Mercado” indica uma série de equívocos apregoados pelos 

neoliberais sobre a postura que o Estado deve ter em relação ao mercado. Entre um, de 

tantos exemplos descritos nesta parte do livro, o destaque fica para a defesa do interesse 

privado como se fosse o interesse geral. Técnica que necessita da desinformação de 

muitos e da repetição das falas para ganhar forma de verdade a ponto de colocar como 

atrasadas, as pessoas que se opuseram à “modernidade”, preconizada pelos 

neoliberais.300 

No capítulo seguinte ele desvela o novo liberalismo informando a gênese da 

sua prática, iniciada na ideologia do colonialismo por meio da alienação cultural e se 

desenvolvendo até à ideologia neoliberal. Sodré ressalta também o anticomunismo 

como importante conexão entre os elementos do atraso na formulação da ideologia nos 

países dependentes. A ideologia novamente é denunciada por ser uma forma de ocultar 

as violências cometidas pelos países agora dominantes contra os países dominados. “O 

fim da história” é a forma encontrada para impedir a indignação dos povos face a uma 

ideologia segundo a qual aqueles países que não a aceitassem seriam repelidos pela ira 

dos grandes blocos econômicos imperialistas. 

O autor também faz duras críticas ao papel policialesco que as forças armadas 

passam a exercer ao dizer: 

 

(...) A “nova ordem”, entre as suas exigências, coloca com destaque a 

da destruição das Forças Armadas como instrumento nacional (...) as 

Forças Armadas, em países como o Brasil, devem ser relegadas às 
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tarefas policiais, como controlar o tráfico de droga, coordenar o 

tráfego urbano, perseguir sequestradores e que tais. O neoliberalismo 

exige, pois, que esse instrumento essencial à preservação da soberania 

brasileira deixe de funcionar como tal.301 

 

Não é à toa que a guerra ao Estado vai progredindo nas exigências de uma 

redução do papel do mesmo ao mínimo possível, se refletindo na ofensiva privatizante 

que por meio do controle da mídia e da pressão imperialista desencadeia a destruição do 

que é nacional, em suma, pilhando nossa economia. A ECO-92302 teve sua participação 

em nossa queda ao neoliberalismo por legitimar a unilateralidade do poder norte-

americano e criar as condições para uma nova etapa de naturalização da espoliação do 

país. O exemplo evidente deste assalto foram as críticas à soberania brasileira da 

Amazônia, que são lembradas pelo autor como mais uma forma de tomar as nossas 

riquezas. 

 

As falsas teses de que a Amazônia é o pulmão do mundo e, como tal 

deve ser gerida por entidades internacionais, ocultam, e ocultam mal, 

o desejo de dominar ou controlar a exploração dos recursos minerais, 

dos recursos do subsolo. As veladas ou ostensivas manifestações de 

participação internacional na solução do problema florestal 

amazônico, particularmente aquilo que se refere ao desmatamento, 

escondem, na maioria dos casos, a intenção de indébita interferência 

em tudo o que se relaciona com aquela imensa região. 303 

 

Por fim, o autor rechaça qualquer discurso que aponte no neoliberalismo, a 

modernidade e o desenvolvimento necessário aos homens e o considera fato antigo, 

condicionado pelas espoliações das economias coloniais e dependentes. O 

neoliberalismo é velho, e está sob novas roupagens e nada mais. “Ou o Brasil acaba 

com o neoliberalismo ou ele acaba com o Brasil” 304, assertiva que mostra a 

clarividência de Sodré ao antecipar o que em décadas depois, estaria em curso no país. 

 

(...) A preocupação do autor com o esfacelamento dos avanços obtidos 

com a Constituição de 1988, principalmente no capítulo da seguridade 

social, veio demonstrar o acerto de suas previsões quando da redação 

do livro.305 

 

                                                           
301 Ibidem, p.84. 
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problemas ambientais mundiais. 
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Milliet Filho refere-se aos recursos destinados à saúde, previdência e 

assistência social que após a criação desta obra em análise, sofreram um decréscimo 

superior a 9% do PIB, tornando reduzido o que já era insuficiente no país. Os ataques 

aos direitos sociais tornaram-se comuns e a política do bem-estar social a cada dia se 

distanciava mais da realidade dos países invadidos pela política neoliberal.306 

No segundo capítulo, buscou-se mostrar como Nelson Werneck Sodré, um dos 

mais críticos intérpretes do Brasil, desenvolveu sua extensa obra dos anos 1930 até a 

década de 1990, discutindo o país em seus mais variados aspectos. A Geografia, a 

História, a Literatura e a Sociologia brasileiras foram relacionadas por ele em muitos 

livros apresentados aqui. O autor mostrou que independentemente da ciência 

eurocêntrica, é possível fazer ciência que considere o que é popular, e como sabemos, 

“só é nacional, o que é popular”.  

O historiador procurou por meio da sua posição marxista, entender e alterar a 

realidade brasileira em suas obras por meio de uma elogiável busca pelas fontes, se 

esquivando das práticas do improviso em seus trabalhos. O popular, amplamente 

defendido por ele em suas discussões nacionais, não deixa dúvidas sobre a valorização 

que fez de seu povo. A leitura de suas obras eleva a autoestima do brasileiro, fato 

inegável e nos faz sentir indignação diante de tudo aquilo que propiciou o atraso que 

padecemos atualmente. As três análises que encerram o capítulo mostram que, além do 

caráter e da responsabilidade de Sodré descrita em sua trajetória militar no primeiro 

capítulo, sua trajetória intelectual demonstrou coerência intelectual, ao desmistificar as 

origens dos nossos problemas mais dramáticos, enquanto nação. Lutar pela soberania do 

povo e ajudar na clarificação das ideias foram as grandes batalhas travadas por esse 

general contra as forças do atraso, e não escondeu isso de ninguém. O embate político e 

a tomada de posição em suas obras caracterizaram Nelson Werneck Sodré como um 

autêntico militar intelectual-orgânico das camadas populares do país. 
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CAPÍTULO IV – O MILITANTE NACIONALISTA NELSON WERNECK 

SODRÉ E AS POLÊMICAS NA BUSCA PELA INTERPRETAÇÃO DO BRASIL 

 

O último capítulo desta dissertação contém informações acerca da 

singularidade do ativismo político de Sodré, assim como suas polêmicas e 

envolvimentos em alguns espaços em que pôde difundir e manifestar seu 

posicionamento político nacionalista. Os espaços destacados aqui são o ISEB e o Clube 

Militar. Outros pontos que veremos são duas lutas destacadas, às quais deu apoio em 

sua vida militante: a campanha “O petróleo é nosso” e a eleição no Clube Militar. 

Também passaremos por algumas outras, de relance, nos períodos de 1947 a 1964. Os 

embates ideológicos e diferenças de argumentos nas Forças Armadas e no tocante à 

política também serão levantados neste capítulo. Algumas informações podem e devem 

servir como complemento de ideias apresentadas nos capítulos anteriores. O objetivo 

deste capítulo é mostrar como o general atuou acerca das responsabilidades que teve 

com o que escreveu em seus 50 anos de carreira, ou seja, como difundiu seu 

conhecimento por meio da participação política e da instrução. As polêmicas e 

discussões com alguns autores que polemizaram com ele serão debatidas com a intenção 

de mostrar quem foi Nelson Werneck Sodré politicamente, e como o mesmo militou em 

prol de um nacionalismo condizente com os seus escritos.  

O perfil político e o posicionamento político do general fazem parte do ponto 

de partida que tomaremos no capítulo. Destacam-se então, de imediato, as influências 

que fizeram Nelson Werneck entender aquelas que seriam suas bandeiras na militância 

política de uma vida inteira. 

 

De acordo com Sodré, sua aproximação do pensamento marxista teria 

ocorrido ainda no Colégio Militar, no final da década de 1920, por 

influência de seu professor Isnard Dantas Barreto. Embora não 

houvesse emprestado livros de Marx nem discutido suas obras, foi 

“...ele [quem] me iluminou o caminho para o marxismo e para o 

materialismo histórico, particularmente (...) 307 

 

O professor Isnard Barreto foi a primeira grande influência que plantou “o pilar 

do futuro historiador marxista”. Depois George Lukács, José Veríssimo, Sílvio Romero, 

Tobias Barreto, Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda. E por fim, segundo Octavio 
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Costa, a influência “em tudo e na militância partidária, Astrojildo Pereira”.308 O coronel 

Luís de Alencar Araripe também destaca a militância política e partidária marxista de 

Sodré que, na “rotação à esquerda” aderiu ao comunismo e se filiou ao PCB. Segundo o 

coronel tais ações ocorreram a princípio na década de 1940, depois de sua promoção ao 

posto de capitão. Outra condição importante levantada por Araripe foi o local. Salvador 

vivia constantes agitações ligadas aos comunistas e de lá surgiu a aproximação do 

partido com o militar.309 Outro ponto importante é a admiração do autor por figuras 

notáveis da história nacional, que são lembradas por Octavio Costa para nos ajudar a 

compreender o caminho do ativismo político de Sodré.  O historiador sentiu admiração 

por Tiradentes e Floriano, figuras que representavam as matrizes do nacionalismo 

brasileiro. Logo após, a figura de Vargas lhe rendeu um misto de admiração e 

ambiguidade, pois Sodré compreendia que existia uma política pendular que se 

comprometia certas vezes com o oportunismo, mas acertava ao seu modo de ver quando 

se aproximava do nacionalismo e procurava suas bases no povo.310 

Entre algumas amizades no campo militar citam-se principalmente Cavalcanti 

Proença, Umberto Peregrino, Amaury Benevenuto Lima, Tristão de Alencar Araripe e 

Apolônio de Carvalho. Apolônio, por sinal, foi um dos grandes defensores da soberania 

nacional e por vezes esteve ao lado de Sodré na defesa de alguns ideais progressistas 

que caracterizaram o perfil político do general. Suas desafeições também são destacadas 

aqui e representam o antagonismo tanto de ideias quanto de atitudes e representaram 

problemas que, segundo Araripe, se desenvolveram pela “devoção fascista” dos seus 

rivais Góis Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Para Costa, sua desafeição contra os 

poderosos que compunham os quadros do Exército expõe sua completa ojeriza à base 

fascista que se preocupou em promover a substituição da “devoção democrática do 

Exército brasileiro pela feroz mentalidade anticomunista, a ponto de proclamar-se que 

ser democrata é ser anticomunista.” 311 Essa concepção autoritária atacou os 

nacionalistas e com o tempo ofereceu “munições” aos “entreguistas” – grupo destacado 

por representar os interesses do capital estrangeiro. O perfil político de Nelson Werneck 

Sodré criticou essa mentalidade tão difundida pela cúpula militar e seus representantes 
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civis. Sodré entendeu que tal ideia privilegiava os reacionários e caracterizava todos 

aqueles com posições nacionalistas em indivíduos inimigos da pátria graças ao forte 

aparato de propaganda feito tanto nos quartéis, quanto na difusão em massa pelas 

mídias da época, de cunho antissocial. Sodré fez dessa situação, a batalha que travou 

por toda a vida – a luta pela soberania e desenvolvimento nacional – contra os setores 

mais reacionários, tanto nas Forças Armadas, quanto nos quadros sociais em geral. Tal 

atitude cristaliza o perfil político de Sodré e o levou a campanhas de cunho nacional que 

o colocaram frente a frente com seus inimigos. Cito aquelas que considero as mais 

importantes para exemplificar a atuação militante do historiador na história do Brasil. 

 

Campanha “O petróleo é nosso” de 1947 

A campanha a favor do monopólio estatal do petróleo movimentou o Brasil na 

década de 1940, mais precisamente 1947. Antes de apresentar a campanha é interessante 

dizer que a luta pelo direito de prospecção do petróleo em território nacional a nosso 

favor já vem de muito antes. Para Sodré, “deve-se a descoberta do petróleo no Brasil à 

pertinácia de alguns pioneiros, entre os quais se distinguiu Oscar Cordeiro” 312. No dia 8 

de maio de 1934, Cordeiro enviou uma carta ao então ministro da Agricultura Juarez 

Távora chamando a atenção das autoridades da capital para a necessidade de pesquisas 

no Recôncavo baiano, tamanhas as suspeitas de petróleo na região. Em resposta dada no 

dia 14 do mesmo mês, Távora decidiu de forma contrária aos apelos de Cordeiro, 

posicionando-se de acordo com os técnicos estrangeiros, que negavam a existência de 

petróleo naquela região. Anos depois, provou-se que os técnicos estavam errados.  

No ano de 1939, após a insistência dos pioneiros na prospecção de petróleo no 

país - Guilherme Guinle, Sílvio Fróis de Abreu e Monteiro Lobato- foi encontrado o 

primeiro poço de petróleo líquido do país na capital baiana. É de se destacar o papel de 

Monteiro Lobato na história da prospecção do petróleo brasileiro, pois seus estudos 

acerca da possibilidade de petróleo no país são de 1927 e mostram pioneirismo na 

questão. No início da década de 1930 financiou e até criou a empresa chamada 

Companhia Petróleos do Brasil, e após o sucesso da empresa criou outras empresas que 

se preocupavam com a mesma questão, evidenciando o atraso tecnológico brasileiro por 

não investir na pesquisa do ouro negro. Na época, o governo getulista afirmava que não 

havia petróleo no Brasil, pois não se considerava gás de petróleo como tal. O argumento 
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foi corroborado pelos empresários brasileiros que acreditavam que se houvesse mesmo 

o petróleo líquido no país as petrolíferas americanas já o teriam descoberto. Não havia, 

até então, nenhuma jazida de petróleo líquido identificado ou explorado no Brasil, mas 

o poder público era incapaz de realizar explorações porque o Brasil simplesmente não 

tinha tecnologia, conhecimentos básicos e nem o capital necessário para o 

empreendimento.313 Ademais, Lobato travou uma batalha pela soberania nacional, pois, 

desconfiava que as empresas americanas já mapeavam as reservas petrolíferas daqui. 

Em janeiro de 1935, Lobato enviou uma carta em que denuncia a Vargas a clara 

intenção de investidores americanos da Standard Oil Company que já reconheciam 

algumas áreas petrolíferas e tinham o interesse de manter o país em estado de 

‘escravização petrolífera’314. Entre interdições e outros problemas com o governo 

brasileiro e grandes grupos por suas explorações e textos ácidos contra a exploração 

estrangeira do nosso petróleo, Lobato foi preso por três meses sem direito a banho de 

sol. Solto após o indulto, ressentiu-se profundamente e disse o seguinte sobre sua 

situação, “depois que me vi condenado a seis meses de prisão, e posto numa cadeia de 

assassinos e ladrões só porque teimei demais em dar petróleo à minha terra, morri um 

bom pedaço de alma”.315 Nos anos finais da década de 1930, o governo criou o 

Conselho Nacional do Petróleo e estatizou o primeiro poço de petróleo do país. Além 

disso, tratou de considerar que todas as jazidas minerais passassem a ser consideradas 

propriedades do Estado brasileiro. O primeiro presidente da CNP foi o general Júlio 

Caetano Horta Barbosa. O decreto-lei 395 ainda continha em seus artigos o controle 

tanto das atividades de refino, quanto da exploração no país.  Inicia-se daí uma grande 

batalha entre nacionalistas e empresários interessados na exploração do petróleo 

brasileiro. A existência da CNP é vista como precursora da monopolização estatal do 

petróleo em definitivo, o que ocorrerá anos mais tarde em 1953. O órgão foi responsável 

pela primeira prospecção em grande área, fato ocorrido em 1941 no campo de Candeias, 

no Recôncavo baiano. Apesar da existência da CNP, e da defesa dos nacionalistas, os 

representantes do capital estrangeiro e seus adidos promoveram campanhas e ataques ao 

monopólio e, entre outras afirmações, duvidavam até da capacidade do país de lidar 
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com essa questão. Sodré se colocou contra essas afirmações vindas de brasileiros e 

americanos que criticavam a exploração das riquezas nacionais pelo governo.  

 
No contexto político, a abertura de Vargas para estas discussões e a 

tentativa de democratização do país foram responsáveis pela 

deposição de Vargas “por um golpe militar de cúpula” 316.Vargas 

passou a ser um incômodo por conta da tentativa de redemocratizar o 

país, rompendo com as ideias de grupos com ideias totalitárias, como 

o de Dutra. Logo depois, novas eleições e Dutra venceu contando com 

o apoio de Vargas e depois da vitória uniu suas ambições ao candidato 

da UDN, o também militar Eduardo Gomes. Nesse acordo, o governo 

se identificou com a abertura ao capital estrangeiro de maneira 

indiscriminada, e encontrou no trabalhismo e no nacionalismo o 

inimigo comum que tentaria aniquilar de qualquer jeito. Tais atos de 

aniquilação ficaram em evidencia em 1946. (...) Em 1946, a duríssima 

repressão policial que caracterizou o período de governo do general 

Eurico Gaspar Dutra. Dentro dos mesmos moldes estadonovistas, 

assassinavam ou espancavam, nas prisões ou em público, 

trabalhadores intelectuais e até chefes militares, igualados no 

tratamento.317 

 

No mesmo ano, a promulgação da Constituição foi denunciada pelo historiador 

que viu no consulado militar – apelido que deu ao governo de Dutra – a autoria da 

discussão e votação da Constituição. Sodré levantou os números de parlamentares do 

consulado militar (PSD/UDN) e constatou a existência de 258, destes 173 do PSD e 85 

da UDN num universo de 320 cadeiras disponíveis para votar a nova Constituição. Esta 

abriu caminho para o projeto de lei chamado Estatuto do Petróleo. O novo estatuto foi 

elaborado por uma comissão criada pelo presidente Dutra para revisar as leis de 1939 

que estatizavam o petróleo encontrado aqui. As ambições de Dutra novamente se 

chocaram com as ambições dos nacionalistas e o momento representou mais um 

capítulo decisivo na criação da campanha. Diversas figuras políticas, empresários daqui 

e do estrangeiro faziam pressão para revisaras leis de monopólio. Na época, o país se 

dividiu entre aqueles que pretendiam a entrega das jazidas brasileiras aos trustes, e os 

que pretendiam reservar tais jazidas a uma exploração em benefício do país.  

 

(...) A primeira (ideia de entrega das jazidas ao estrangeiro) foi 

encabeçada principalmente pelo general Juarez Távora, que se bateu 

bravamente pela entrega, e pelo sr. Odilon Braga, responsável maior 

pelo Estatuto do Petróleo; a segunda (ideia que defendia o monopólio 

estatal) encontrou seus maiores  defensores no general Horta Barbosa, 

antigo presidente do Conselho Nacional do Petróleo, evidentemente 
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demitido pelo governo do consulado militar, acompanhado de outros 

chefes militares como os generais Leitão de Carvalho, Raimundo 

Sampaio, Felicíssimo Cardoso, Artur Carnaúba, que percorreu o país 

em pregação patriótica, além de muitos outros, a que se juntaram 

figuras de atividades das mais variadas, destacando-se, no meio 

parlamentar, a do deputado Artur Bernardes, incansável defensor dos 

interesses brasileiros.318 
 

Em 1947, a comissão elaboradora do Estatuto do Petróleo foi constituída pelos 

senhores Avelino Inácio de Oliveira, coronel Artur Levi, Rui de Lima e Silva, Glicon de 

Paiva Teixeira e Antônio José Alves de Souza. “Todos com posição política notória e 

irredutível” 319, isto é, defendiam com veemência a participação do capital estrangeiro 

em todas as fases de aproveitamento de nossas jazidas petrolíferas. Com a intenção de 

aprovar o quanto antes  o Estatuto do Petróleo, Sodré nos mostra  a duríssima luta que 

os nacionalistas travaram a partir daquele momento e a presença dos militares, 

juntamente com  os setores da sociedade civil que estivessem indignados com a perda 

da soberania nacional seriam de grande valia para impedir “esse crime de traição 

nacional” 320. Um dos vários motivos de indignação dos nacionalistas se deu nos 

escritos da tese final do Estatuto do Petróleo que afirmavam que o “governo dos 

Estados Unidos estava interessado na exploração de nossas prováveis jazidas” e que 

“deveríamos aproveitar esse momento propício para associar o capital norte-americano 

àquela exploração” 321. É nesse contexto que explode a campanha em defesa da 

exploração do petróleo brasileiro, e Sodré expõe a recepção dada pelo governo de Dutra 

ao movimento 

 

(...) O consulado militar não poupou nenhuma violência, nenhuma 

arbitrariedade, nenhuma ilegalidade para destruir o movimento de 

união que ganharia as forças populares, para a preservação dessa 

riqueza nacional e de outras, campanha que conquistou seguidores em 

todas as camadas sociais e que defendia uma bandeira cuja 

receptividade seria enorme em todas as áreas. Vinha tal campanha 

conquistando, a cada passo, adeptos tão numerosos e dedicados que 

era indispensável detê-la, sem o que o imperialismo arriscava perder 

batalha das mais importantes. Colocar a defesa do interesse nacional 

na ilegalidade, acoimá-la de crime punível pela lei e passível de ações 

repressivas, caracterizá-lo como conspiração e conluio com o 

estrangeiro, foi a missão que o consulado militar recebeu e que buscou 

cumprir com todos os recursos de que dispunha. Mas, a essa altura, a 
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opinião militar já estava ganha para a tese do monopólio estatal, 

levantada pelas forças populares.322 

 

Apesar de todo o aparato repressivo despejado pelo governo Dutra sobre os 

nacionalistas, as mobilizações que deram início à campanha contaram com a liderança 

dos generais Leônidas Cardoso, Horta Barbosa e figuras ilustres da época, como o já 

citado Monteiro Lobato. O Clube Militar polarizou opiniões a respeito, mas os seus 

quadros combativos também ampliaram a defesa da soberania nacional e se colocaram 

favoráveis à manutenção do monopólio do petróleo. Regina Hippolito destaca que “o 

clube vinha atuando fortemente no debate sobre o monopólio do petróleo” 323 e com a 

adesão dos quadros nacionalistas do Exército coube ao general Horta Barbosa liderar a 

campanha e esclarecer a opinião nacional. As conferências pronunciadas por ele, nos 

dias 30 de junho e 6 de agosto de 1947, no Instituto de Engenharia de S. Paulo, são 

lembradas por Sodré como ações que buscaram impedir todos os enganos que a 

propaganda do Estatuto do Petróleo despejava pelo país.324 

No ano seguinte, a importante criação da CEDPEN - Centro de Estudos e 

Defesa do Petróleo, fundada em abril como uma espécie de entidade civil, distinguiu-se 

por juntar militares, civis, intelectuais, estudantes e profissionais liberais. Foram 

nomeados presidentes honoríficos do CEDPEN o ex-presidente Artur Bernardes e os 

generais Horta Barbosa e José Pessoa. O centro de estudos coordenou atividades em 

todo o país e contribuiu na organização de manifestações em defesa do monopólio do 

petróleo apoiados no slogan “o petróleo é nosso”. 325 

Em 1949, a campanha aumentou com a adesão dos trabalhadores e dos 

militares. Um bom motivo para isso pode ter sido o discurso feito pelo deputado Artur 

Bernardes no dia 7 de abril no Clube Militar, que questionou a verdadeira função dos 

políticos brasileiros. As críticas feitas no discurso chegaram ao ponto de questionar a 

função dos políticos, os comparando aos acionistas de trustes poderosos estrangeiros. A 
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pressão em torno dos deputados e do próprio governo Dutra surtiram efeito e o Estatuto 

do Petróleo foi arquivado.326 

A luta dos nacionalistas prosseguiu, e entre os anos de 1951 a 1953 após a 

vitória de Vargas nas urnas. O impasse em relação à questão do petróleo foi resolvido 

com o envio ao Congresso do projeto de lei que propôs a criação da Petrobras. Apesar 

da intenção dos nacionalistas de apresarem o governo na criação da empresa, somente 

no dia 3 de outubro de 1953, e depois de uma intensa mobilização popular, Vargas 

sancionou a lei n° 2004 criando a Petrobras e contrariando o imperialismo norte-

americano. Dentro de um panorama de completo enfrentamento de ambições, do 

empresariado nacional ao estrangeiro, a criação da Petrobras equilibrou minimamente as 

coisas para o lado nacionalista, e os embates ideológicos entre os militares refletiram-se 

nestas questões que dividiam o país. O momento era propício para discussões, o período 

democrático que pouco a pouco introduzia novos quadros na discussão do 

desenvolvimento nacional satisfazia aos nacionalistas e defensores da democracia, e 

angustiava aqueles que de longe não se sentiam à vontade com a participação popular e 

que poderiam se vender e vender os interesses da pátria da maneira que o pagador 

preferisse. Tal condição dos políticos e figuras reacionárias dentro das Forças Armadas 

será colocada de maneira mais clara na próxima atividade polêmica e nacionalista que 

contou com a colaboração de Nelson Werneck Sodré.  

 

A eleição no Clube Militar 

Entre os anos de 1950 e 1951, o meio militar brasileiro experimentou um dos 

momentos mais democráticos e corajosos dos militares nacionalistas frente ao 

imperialismo/ cúpula militar do Exército brasileiro. A eleição que coincidiu com o 

período da campanha “O petróleo é nosso” merece todo o destaque por representar um 

capítulo à parte na proposta democrática das Forças Armadas para o país. Por isso é um 

episódio marcante nas lutas nacionalistas de Sodré e dos demais militares nacionalistas. 

Antes de expor este episódio, uma breve contextualização da importância do 

Clube Militar e a sua relevância como espaço de luta de muitos militares nacionalistas. 

O Clube Militar é uma associação civil com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. O 

clube foi fundado em 26 de junho de 1887 e contou com o apoio do major Serzedelo 

Correia, tenente Tomás Cavalcanti, Benjamin Constant e general Deodoro da Fonseca. 
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O último citado, por sinal, foi o primeiro presidente a tomar posse no Clube Militar. 

Segundo informações do CPDOC, a sua criação primou pelo incentivo às manifestações 

cívicas e patrióticas no interesse das questões que pudessem ou, de fato ferissem a honra 

nacional e militar. 327 

O clube abriu as portas para oficiais da ativa, reserva, de primeira classe e 

reformado das Forças Armadas. A instituição também conta com uma publicação 

mensal – a Revista do Clube Militar –desde 1926. Por fim, sua administração fica a 

cargo da diretoria, que é eleita seguindo mandato de dois anos. 

O passado de lutas do Clube Militar inicia-se nos últimos anos do Império e 

sobreviveu aos ataques do governo imperial que questionou a existência do clube 

chegando a alegar quebra de hierarquia nas Forças Armadas. O clube sofria com os 

ataques do Império que juntamente com militares de alta patente criaram em outubro de 

1888, o Círculo de Oficiais do Exército. A tentativa deste representar os interesses da 

classe foi recusada por Deodoro da Fonseca que compreendia no Clube Militar a 

capacidade para tal representação. O clube polemizou quando firmou posição 

antiescravocrata por meio de uma carta escrita por seu presidente à princesa regente 

Dona Isabel. Na carta, Deodoro da Fonseca rechaçou o papel de “capitão-do-mato” dos 

quadros do Exército. 

Durante a República, o Clube Militar defendeu o governo de Floriano Peixoto 

contra a Revolta da Armada em 1893.328 De 1894 até 1897, o Clube Militar teve 

conflitos com o Executivo e chegou ao ápice da tensão quando membros do clube foram 

acusados de participação na tentativa de assassinato do Presidente Prudente de Morais. 

As consequências desta tensão levaram ao fechamento do clube em 1898. Somente em 

1901, e por ordem do Supremo Tribunal Federal, o clube pode reabrir. Neste período, o 

clube passou para um estado de discrição política, ou seja, tendo uma participação mais 

discreta nos debates políticos, segundo Lamarão, o período durou até os anos 20.  Com 

a eclosão do caso de Pernambuco329 A luta interna de Pernambuco acabou atingindo o 

Clube Militar devido a um telegrama de oficiais que serviam naquele estado dirigido ao 

clube, protestando contra a situação. Em resposta, Hermes da Fonseca, na condição de 
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presidente do clube, enviou telegrama ao comandante da guarnição federal em 

Pernambuco, coronel Jaime Pessoa, no qual acusava o governo de colocar o Exército 

na “odiosa posição de algoz do povo pernambucano” 330. A repercussão do comunicado 

do marechal foi enorme e, no dia 3 de julho de 1922, o presidente Epitácio Pessoa não 

hesitou em mandar prendê-lo e em fechar o Clube Militar por seis meses. O clube 

vivenciou de 1923 a 1930 um período de grandes insatisfações dos militares com os 

rumos da política brasileira caracterizadas no ciclo de levantes, rebeliões e revoluções 

militares caracterizadas no movimento tenentista que resultaria anos depois na 

Revolução de 1930. 

Em meados dos anos 30, o Clube Militar voltou à cena dos embates políticos 

numa questão que tomaria rumos nacionalistas, pois muitos dos seus membros se 

colocaram contra o projeto de Lei de Segurança Nacional. O projeto previa a supressão 

dos direitos políticos dos oficiais das Forças Armadas e a repressão às manifestações 

operárias. O projeto recebeu amplo apoio da cúpula militar do Exército e da Marinha, 

mas desagradou os oficiais de patente mais baixa, sobretudo aqueles ligados à ala 

progressista do tenentismo. O projeto atacava em cheio a participação de militares e da 

oposição civil ao governo. No dia 24 de março, membros ligados ao Clube Militar 

lançaram manifesto contra o projeto de lei que visava “amordaçar a consciência 

nacional”. 331 O projeto foi aprovado na Câmara três dias depois e as consequências aos 

oficiais que se colocaram contra o projeto se desenvolveram entre transferências e 

prisões.  

Ao final da década de 1930, o Clube Militar foi dirigido em sua maioria por 

oficiais descontentes com o endurecimento do regime do governo Vargas. Foram eles, 

os generais Guedes da Fontoura, Júlio Caetano Horta Barbosa e Cesar Augusto Praga 

Rodrigues. Somente nos anos de 1945 o Clube Militar sofreu transformações 

politicamente mais expressivas por meio do retorno dos militares anistiados pelo 

Decreto Lei n° 7.474 de 18 de abril que anistiou os presos políticos da ditadura 

estadonovista. É nesse período de 1945 a 1950, que a história do Clube Militar vai 

trazer à tona novo episódio nacionalista dentro da associação. Como já se observou 

aqui, os debates sobre a exploração do petróleo no Brasil reuniram duas correntes em 

conflito nas Forças Armadas. Os militares nacionalistas demonstravam apoio ao 
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monopólio estatal e os militares liberais se afeiçoavam à livre retirada do petróleo pelas 

empresas privadas. A defesa do monopólio estatal foi a tese que ganhou corpo entre a 

maioria dos quadros no Clube Militar e os reflexos da campanha mantinham a cúpula 

militar preocupada com os destinos do clube há tempos. O clube representava o 

termômetro das eleições presidenciais e o meio militar sabia disso. Existia, como 

analisou Sodré, a necessidade da aprovação nas eleições do Clube no ano de 1950.332 

A eleição do Clube Militar teve um caráter decisivo no ativismo político de 

Sodré, pois alguns autores defenderam a existência do amadurecimento intelectual e 

político do autor no período de 1944 a 1950. Hippolito considera que 

 

(...) A partir do início da década de 1950, começa a se delinear o 

caminho que Nelson Werneck percorre para se converter em um 

militar militante, o qual, certamente, o levará a se transformar de um 

intelectual tradicional em um intelectual orgânico, segundo Gramsci, 

ou mesmo em um intelectual revolucionário, como classifica Paulo 

Cunha.333 

 

Araripe destaca um intelectual mergulhado na pesquisa, trabalhando em livros 

e artigos e “tranquilamente ocupado com suas raras aulas de História Militar”.334 Cabe 

ressaltar que a dita “tranquilidade” se conecta ao cargo ocupado que lhe dava gosto, e 

não ao momento vivido pelo país, sobretudo a situação vivida no governo do consulado 

militar. Octavio Costa informa que Sodré esteve ativo nos debates nacionais do período 

e no ano de 1944 manifestou apoio à Constituinte com Getúlio com interesse na 

redemocratização do país. Com o golpe de 1945, Sodré criticou o distanciamento das 

tendências nacionalistas e populistas no governo Dutra e a sua caracterização fascista. 

Logo depois se uniu aos militares que se colocaram a favor do monopólio estatal do 

petróleo.335 

Ao final de 1949, Sodré recebeu o convite do general Newton Estillac Leal 

para apoiar e fazer parte da chapa nacionalista que continha ainda, Horta Barbosa, 

Tácito Lívio Reis de Freitas, Raul Carnaúba, Joaquim Miranda Pessoa de Andrade, 

Itagipe Cerqueira Novais e Donato Ferreira. A chapa de oposição foi formada por 
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Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São Paulo: Editora da UNESP, 2006, p. 22. 
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Cordeiro de Farias, Ademar de Queiroz, Castello Branco, Nélson de Melo, Mamede, 

Syseno Sarmento, Walter Menezes Paes, e João Bina Machado.336 Os desdobramentos 

da eleição no Clube Militar e o contexto político da ocasião são colocados dessa forma 

pelo autor 

 

Em 1950, ao aproximar-se do fim do consulado militar, a sucessão de 

diretoria no Clube Militar apresentava quadro bem definido, com as 

duas candidaturas colocadas: a do general Oswaldo Cordeiro de 

Farias, que representava as forças comandadas pelo consulado militar, 

e a do general Newton Estillac Leal, que representava as forças 

nacionalistas. As eleições de maio de 1950, no Clube Militar, da 

diretoria encabeçada pelo general Newton Estillac Leal, introduziram, 

na situação brasileira, um fator novo que teria considerável peso daí 

por diante. Tratava-se, para o imperialismo, de destruir esse baluarte 

nacionalista, onde a batalha do petróleo estava sendo travada com 

ímpeto crescente, sob pena de perder a ação sobre as Forças Armadas, 

de cuja utilização vinha recebendo os mais amplos benefícios. Ora, em 

1950, realizaram-se também as eleições presidenciais que 

reconduziram, e agora por forma inequívoca, o presidente Getúlio 

Vargas, cujas posições nacionalistas na campanha para a sucessão 

tinham sido claras em alguns pontos importantes, entre os quais o do 

petróleo. Para enfraquecer a autoridade de Vargas era indispensável 

reduzir o Clube Militar, liquidando sua diretoria nacionalista. Pelo 

voto era impossível: o período de exercício daquela diretoria iria até 

1952. Tratava-se, portanto de armar dispositivo golpista, destinado a 

superar o entrave eleitoral que a derrota concretizara: tratava-se de 

destruir a diretoria do Clube Militar atirando contra ela a organização 

das Forças Armadas, comandada pelas suas cúpulas.337 

 

Para explicar todo o enredo por trás da citação anterior vamos tratar de mostrar 

como se deu essa administração da chapa nacionalista. No dia 17 de maio de 1950, 

Estillac Leal tornou-se o novo presidente do clube e Sodré passou a ocupar o cargo de 

diretor do departamento cultural. Vargas tem as suas bases ainda mais solidificadas com 

a vitória da chapa, tanto é que, Estillac Leal chefiaria, no ano seguinte, a pasta do 

Ministério da Guerra do governo Vargas. O Clube Militar aumentou a pressão em torno 

da monopolização estatal do petróleo juntamente com os movimentos sociais e indo 

contra os interesses do consulado militar e do imperialismo. A tomada de posição da 

direção do Clube Militar gerou uma verdadeira batalha no âmbito político com a cúpula 

militar. O desenvolvimento dessa batalha se deu por meio de discursos incisivos acerca 
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337 SODRÉ, Nelson Werneck. História Militar do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
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da postura de alguns oficiais e suas posições favoráveis aos trustes norte-americanos.338 

Somam-se a isso as matérias da revista com conteúdo que perturbava o consulado 

militar, pois emitia opiniões desconfortáveis à cúpula militar. A radicalização 

nacionalista que a Revista do Clube Militar tomou nesse período sem sombra de 

dúvidas foi a gota d’água para a cúpula das Forças Armadas. A revista que já 

incomodara anos atrás com críticas veementes à exploração estrangeira ao petróleo, 

prosseguiu sua defesa nacionalista ao promover a reflexão dos soldados para 

participarem dos debates e decisões sobre os destinos do país. Em uma destas edições 

da revista, distribuída ao final do ano, a mesma publicou o artigo “Considerações sobre 

a Guerra da Coréia” após a invasão da Coréia do Norte a Coréia do Sul. Na época, os 

americanos acudiram os sul-coreanos e pediram apoio aos colombianos e turcos para 

enfrentar as tropas chinesas na região do conflito. A publicação da Revista do Clube 

Militar questionou a participação brasileira nessa questão, e também qualificou a 

inclusão americana no conflito como “agressão histórica” levantando um histórico de 

suas intervenções no Oriente.339 As consequências desta publicação só cresciam à 

medida que os dias passavam, e a ala nacionalista do clube passou a sofrer com a 

intensa crítica da imprensa, da cúpula militar e do imperialismo. A ameaça de boicote e 

difamação da Revista vinha de todos os lados. Sodré chamou atenção para a 

coincidência de ser a autora dos ataques a mesma imprensa “que pressionava o 

Congresso no sentido de que lhes cedesse a exploração do petróleo brasileiro” 340 por 

meio de notas, artigos, comentários e editoriais acusatórios. Araripe considera que os 

tempos de Guerra Fria e dicotomia ideológica colocaram Sodré numa aventura política 

com aquela publicação, e as consequências dessa aventura foram sentidas até o fim de 

sua carreira militar e intelectual. 

A resposta da cúpula militar foi a transferência para guarnições longínquas dos 

quadros que formavam a direção nacionalista do Clube Militar, sobretudo, os 

responsáveis pela publicação. Sodré, como diretor cultural do clube, foi exonerado do 

cargo de professor da Escola de Estado Maior do Exército, sofreu afastamento 

definitivo da posição de diretor cultural do Clube Militar e foi transferido para Cruz 

                                                           
338 Ao tomar posse da presidência do Clube Militar, em junho de 1950, o general Estillac Leal fizera 

incisivas afirmações acusando alguns militares de traição à pátria. Lê- se em: SODRÉ, Nelson Werneck. 

História Militar do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968, p. 310. 
339 ARARIPE, Cel. Luís de Alencar. “Militares e democracia”. In: CUNHA, Paulo Ribeiro da; CABRAL, 

Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São Paulo: Editora da UNESP, 2006, p. 71. 
340 SODRÉ, Nelson Werneck. História Militar do Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1968, p. 313. 
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Alta, no Rio Grande do Sul. Por lá ficou exilado por quatro anos pela cúpula militar por 

defender a soberania nacional. Por fim Geraldo Lesbat Cavagnari Filho expõe dessa 

maneira a crise do clube com a cúpula militar 

 

(...) o incidente do Clube Militar dividiu profundamente as Forças 

Armadas, enfraqueceu a área militar nacionalista e foi “uma vitória 

considerável da área que pregava a submissão aos americanos”. No 

interior do Clube Militar, a direita consolidou “a primazia do domínio 

norte-americano sobre a área militar”.341 

 

Esse enfraquecimento da área militar nacionalista em meio à polêmica com a cúpula 

militar deve-se aos equívocos dos militares nacionalistas, pois não compreenderam 

totalmente a força dos seus inimigos. Nota-se que as forças democráticas do Exército 

foram superestimadas e a figura do soldado cidadão se chocou com a cúpula militar 

entreguista e foi supostamente mal compreendida pela cúpula militar como quebra da 

hierarquia como o exemplo do “sargentismo” já exposto na dissertação. Certo é que os 

militares nacionalistas tentaram inviabilizar a agenda imperialista e da cúpula militar 

por meio da democracia. Neste raciocínio, não se observa a posição nacionalista, que é 

louvável, mas é de se pesar que o inimigo já mostrara em 1945 a sua força e a sua 

completa falta de responsabilidade com a democracia e a soberania nacional frente aos 

interesses estrangeiros. O país a partir da liquidação dos quadros nacionalistas no Clube 

Militar caminhava para tempos tenebrosos com os setores reacionários da sociedade 

civil, da cúpula militar e ambos com a contribuição imperialista. Convocar as bases, e 

partir para uma militância política fora dos quartéis foi a saída que casou muito bem 

com a ida de Sodré para o ISEB anos mais tarde. 

 

A militância nacionalista no ISEB 

Para falar da militância de Sodré no ISEB, devemos primeiro compreender o 

instituto, sua formação, e os seus dois momentos entre as décadas de 1950 e 1960. O 

ISEB iniciou suas atividades em 1956, um ano após o retorno de Sodré ao Rio de 

Janeiro. A história deste importante instituto se confunde com a militância do 

historiador, pois Sodré tinha interesse de estudar a história nacional e levá-la ao 

conhecimento geral. Observou no instituto a possibilidade de continuar sua militância 

ultrapassando os meios militares, alertando sobre os males do imperialismo e contra-
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atacando os responsáveis pelo seu exílio de quase cinco anos, que ameaçavam a 

democracia há tempos. Era nova investida contra a cúpula militar e a entrada do 

historiador num espaço de difusão de conhecimento para as camadas civis, os 

estudantes e os profissionais da educação, entre outros que passaram a manter contato 

mais próximo com o General das Letras. 

Sodré conheceu e contribuiu para a formação do ISEB, como relata Regina 

Hippolito, anos antes do instituto receber este nome. Em 1954, Alberto Guerreiro 

Ramos o convidou para ajudar na organização de um instituto que deveria se 

especializar nas questões de estudo, pesquisa, planejamento e tudo que se relacionasse 

com a realidade brasileira. Desta forma, ainda que à distância, Sodré esteve em contato 

e ajudou o Grupo de Itatiaia342 produzindo materiais que foram expostos em 

conferências ministradas por Guerreiro Ramos.343 

Desta forma, Sodré contribuiu para o IBESP344. O instituto tinha fortes 

conexões com Vargas, pois, seus membros em grande parte, giravam em torno deste 

governo e tiveram sua situação dificultada após o suicídio de Vargas. Por outro lado, o 

IBESP já tinha prestígio necessário por conta da popularidade conquistada com seus 

trabalhos expostos na revista Cadernos de Nosso Tempo e, não demorou muito para 

consolidar-se. Isso ocorreu por meio do Decreto n° 37. 608, de 14 de julho de 1955, 

assinado pelo presidente Café Filho e sob novo nome. Nascia então o ISEB, que 

começou a funcionar sem estrutura própria até 1956. O instituto subordinava-se ao 

Ministério da Educação e Cultura e atribuía-se o estudo, ensino e a divulgação das 

ciências sociais, assim como a análise e compreensão da realidade brasileira por meio 

de instrumentos teóricos que permitissem o desenvolvimento nacional. Os quadros 

iniciais do ISEB e a organização são apresentados desta forma 

 

(...) O ISEB foi inicialmente dirigido por um Conselho Curador, 

composto por oito membros, que escolhia os professores e 

determinava a programação do instituto, e assistido pelo Conselho 

Consultivo, órgão de orientação geral, composto por quarenta 

membros. Era também dividido em cinco departamentos. O primeiro 

                                                           
342 Nome dado ao grupo de intelectuais liderados por Hélio Jaguaribe, do qual se originou o Instituto 

Brasileiro de Economia, Sociologia e Política – IBESP. O nome faz referência ao Parque Nacional de 

Itatiaia, local onde os intelectuais passaram dias discutindo os problemas nacionais.  
343 SODRÉ. Nelson Werneck. História da história nova. Petrópolis: Vozes, 1986.p. 14. 
344 O IBESP foi um grupo de estudos criado em 1952 a partir dos debates sobre a questão do petróleo e 

dos rumos do desenvolvimento nacional. Era um grupo forte pelas funções exercidas por alguns de seus 

componentes e pela assessoria que fornecia ao governo, e seus intelectuais começavam já, no início da 

década de cinquenta, a ocupar um lugar no espaço político. Quase todos eram funcionários no governo 

Vargas. 
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Conselho Curador foi formado por Adroaldo Junqueira Ayres, Anísio 

Spinola Teixeira, Ernesto Luís de Oliveira Jr., Hélio Cabral, Hélio 

Jaguaribe, Roberto de Oliveira Campos, Temístocles Brandão 

Cavalcanti e Roland Corbisier, que era também o diretor-executivo. 

Os responsáveis pelos departamentos eram Álvaro Vieira Pinto 

(Filosofia), Cândido Mendes (História), Alberto Guerreiro Ramos 

(Sociologia), Hélio Jaguaribe (Ciência Política) e Ewaldo Correia 

Lima (Economia). (...) Para alcançar seus objetivos, o ISEB instituiu 

um curso regular com duração de um ano, ministrado a alunos 

indicados principalmente por órgãos públicos, civis e militares. Além 

disso, realizava cursos extraordinários, conferências, pesquisas e 

publicava livros por uma editora própria.345 

 

Dentro desta primeira organização, Sodré foi responsável por dar aulas e 

conferências sobre História do Brasil e ministrou no mesmo ano, o curso de Formação 

Histórica do Brasil destacando-se sua participação nos quadros docentes do ISEB desde 

a sua fundação. No mesmo ano, o ISEB também iniciou a publicação de livros com o 

volume Introdução aos Problemas Brasileiros, fruto das conferências pronunciadas no 

segundo semestre de 1955 com apresentações escritas pelo diretor executivo Roland 

Corbisier. 

O primeiro momento histórico do ISEB  

O primeiro ISEB, como Toledo e Cunha classificam, se organizou no fim do 

governo de Café Filho até o final de 1958 após grave crise interna do instituto. Sua 

primeira fase se notabilizou pela heterogeneidade dos seus 50 membros que tinham 

posições ideológicas e políticas completamente diferentes.  

 

(...) Socialistas e liberais; reformistas e conservadores; udenistas e 

petebistas. Prova dessa amplitude ideológica também se evidenciou no 

ciclo de palestras, denominado de “introdução aos problemas 

brasileiros” e realizado no segundo semestre de 1955, que inaugurou 

as atividades do Instituto; neoliberais (Roberto Campos e Alexandre 

Kafka), nacionalistas (Ewaldo Lima e Rômulo de Almeida), marxistas 

ou socialistas (Werneck Sodré e Guerreiro Ramos), além de outras 

posições ideológicas, estavam representados nesse ciclo de debates.346 

 

Vale destacar que as divergências ideológicas já existiam até mesmo no IBESP 

entre os intelectuais Hélio Jaguaribe e Guerreiro Ramos e, a heterogeneidade que 

Toledo nos informa evidencia a intenção de transformar o ISEB num espaço de 

produção de conhecimento com qualidade. O principal objetivo da instituição era 

                                                           
345 HIPPOLITO. Regina. “Enfoques de uma vida militante”. In: CUNHA, Paulo Ribeiro da; CABRAL, 
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inicialmente servir de instrumento para o desenvolvimento de uma ação política na 

conjuntura econômica e social brasileira, formando quadros para o Estado e para a 

sociedade. O ambiente favoreceu a pesquisa e o magistério, o que propiciou mais 

conhecimento a Sodré, pois manteve contato com intelectuais de diferentes posições 

teóricas e com um público diversificado. Entre alguns exemplos de intelectuais 

heterogêneos com quem Sodré teve contato destacam-se Miguel Reale, Ignácio Rangel, 

Sérgio Buarque de Holanda e Josué de Castro.347 Este exemplo também nos serve para 

mostrar como eram recebidos intelectuais de direita, centro e esquerda no ISEB, 

mostrando um espírito de vanguarda e crença nos debates democráticos ao confrontar e 

acomodar dentro do instituto opiniões diversas de pensamento. Outro objetivo 

assinalado por Sodré era o de mobilizar uma composição ampla e heterogênea com os 

melhores quadros da intellligentsia brasileira348, o que vai refletir a vontade do Grupo 

de Itatiaia de formular um pensamento político batizado de “ideologia do 

desenvolvimento”.  

(...) à intelligentsia estaria destinada a uma compreensão tão 

abrangente quanto possível da situação histórico-social, afirmando 

seus interesses correspondentes. Ao ter consciência de sua posição 

privilegiada na estrutura social e da necessidade das atividades a ela 

relacionadas, seria possível uma orientação política criadora no 

pensamento intelectual.349 

 

A ideologia do desenvolvimento suscitou discussões entre os intelectuais do 

ISEB sobre os rumos que a industrialização brasileira deveria tomar naquele momento. 

O governo de JK estava às portas de viabilizar seu Plano de Metas e conduzia seus 

estudos com o auxílio de alguns membros do instituto, em especial Roberto Campos. 

Pode-se compreender que os desafios desta questão abarcam as peculiaridades do ISEB, 

pois 

 

Nelson Werneck Sodré comenta que a heterogeneidade de seus 

membros, que podia ser muito interessante para uma reflexão sobre os 
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problemas brasileiros dificultava, entretanto, congregá-los para 

qualquer formulação econômica, política ou social comum.350 

 

Essa dificuldade descrita por Olga Sodré vai desenvolver no instituto duas 

linhas ideológicas de desenvolvimento do país. Um grupo apoiava as medidas de JK, e 

acolhia a tese do desenvolvimento que promovia uma aliança entre a burguesia 

brasileira e o capitalismo internacional; o outro grupo – com Sodré – apoiava o 

desenvolvimento nacionalista de base popular, que pretendia atrair a burguesia 

brasileira e com ela criar aliança. Sodré lamentou, anos depois, a cisão que para ele 

ocorreu muito cedo e num momento de desenvolvimento do instituto. Apesar da 

lamentação, o autor se fez valer de sua posição nacionalista, e por meio do seu ativismo 

se voltou contra esse modelo 

 

(...) o Plano de Metas, elaborado por Roberto Campos, definiria como 

o esforço para acelerar o ritmo de crescimento econômico sem tocar 

na estrutura, de sorte a alcançar determinados níveis, tidos como 

metas, meramente quantitativos, particularmente pelo ingresso 

massivo de capitais estrangeiros, que seriam cobertos de privilégios. 

Em essência, tratava-se de acelerar o crescimento da economia 

brasileira pela generalização e aprofundamento das relações 

capitalistas, segundo projeto apriorístico, conciliando essa aceleração 

com os interesses do imperialismo e do latifúndio, mantida a estrutura 

agrária tradicional.351 

 

As consequências desta briga interna no ISEB tiveram desdobramentos 

traumáticos que contribuíram para elevar a temperatura política no país. A repercussão 

dessa crise chamou atenção das forças reacionárias internas. A ala nacionalista do ISEB, 

que discordou publicamente da política econômica de JK, começou a sofrer desde 

dezembro de 1956 (Tribuna de Imprensa) ataques de jornais da grande imprensa, e 

Toledo chama a atenção para “uma sistemática e difamante campanha contra a 

instituição”.352 O que se observa é que a ofensiva buscou intimidar, ridicularizar e 

depreciar não só os membros, mas sobretudo o ISEB, mostrando o empenho de setores 

reacionários em servir aqueles que queriam concluir a missão de golpear o regime 

democrático brasileiro a todo custo.  No dia 23 de maio de 1957, Sodré contra-atacou e 

falou em conferência aberta ao público na cidade de S. Paulo sobre o problema da 
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remessa de lucros dos capitais estrangeiros investidos no Brasil. O debate foi publicado 

no jornal Última Hora que intitulou a matéria “Brasil está sendo descapitalizado”. Uma 

semana após as denúncias do historiador uma matéria da grande imprensa taxava Sodré 

de “oficial com tintas literárias, ainda mais confuso do que inteligente”.353 O servilismo 

destes grupos não tinha limites.  

O momento era de agravamento da situação brasileira que tentava resistir 

democraticamente após 1945 e vivia o aprofundamento das contradições de uma 

sociedade que se defrontava entre o velho e o novo em ocasiões cada vez mais 

violentas, exemplificadas nos acontecimentos dramáticos de 1954, o suicídio de Vargas, 

e o contragolpe de 11 de novembro que fez fracassar o ataque à democracia. Esse é o 

contexto da crise democrática que se instalava no país e se refletiu na crise interna que 

fez ruir a primeira organização do ISEB. 

Em meados de 1958, o jornal Tribuna de Imprensa noticiou que o ISEB se 

envolvera em conspiração com elementos comunistas (Nelson Werneck Sodré) e outros 

de sua simpatia para evitar a substituição de um ministro da Fazenda, que era conhecido 

por sua ligação com empresas estrangeiras. A matéria é descrita pelo absurdo de ofensas 

e inverdades a ponto de colocar os professores do ISEB como terroristas dispostos a 

tudo para inviabilizar o andamento das instituições.354 

No mês seguinte, após tornar-se diretor de forma interina para substituir 

Corbisier, que fora à Europa, o ISEB e Sodré foram  novamente atacados em duas 

ocasiões no mês de julho, e determinado jornal, o qual o autor não denomina, o chamou 

de “filocomunista” e o acusou de plantar subversões entre os meios militares e fazer 

ligação com grupos “comuno-negocistas civis”.355 A cruzada midiática de que o ISEB 

foi vítima e que naquele tempo fora uma das responsáveis por sua desestabilização  era 

 

(...) uma daquelas que se destacaram, na época, pela sua violência e 

pelo seu caráter maciço. Assemelhou-se às campanhas com que se 

procurou destruir o jornal Última Hora, em 1954, e que abriu a 

seguinte, aquela que levou Vargas, em três semanas, à deposição e ao 

suicídio, no mesmo ano. Assemelhou-se àquela que, aprofundando a 

brecha entre os nacionalistas e Vargas, destruiu a corrente nacionalista 

do Clube Militar em 1950.356 
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As constantes ofensivas midiáticas por mais significativas e pesadas que 

fossem não derrubavam o instituto que sob direção interina de Sodré administrava a 

crise externa e mantinha os cursos e publicações ativos. Entretanto, a já falada crise 

interna pela qual o ISEB vivia por dois anos chegaria ao seu apogeu com o livro O 

nacionalismo na atualidade brasileira de Hélio Jaguaribe. O fundador do ISEB teve a 

sua obra denunciada pela “direção da União Nacional dos Estudantes, incentivada por 

Guerreiro Ramos” 357 sob alegação de se tratar do “livro dos trustes estrangeiros”358. A 

crítica maior afirmava que Jaguaribe, em seu livro, e suas posições, contrariava as 

bandeiras históricas do movimento nacionalista, em particular, a tese do monopólio 

estatal do petróleo. As polêmicas em 1958 não terminavam, e o diretor interino ficou 

numa situação complicada, pois divergia politicamente de Jaguaribe, mas, preocupava-

se com a liberdade de opinião dos intelectuais que ali estavam. Ainda assim, a UNE era 

reconhecida por ele como uma entidade que precisava de esclarecimentos por conta da 

forte vigilância que fazia na defesa do monopólio do petróleo. Era preciso decidir, e 

entre debates e reuniões, no dia 19 de dezembro de 1958, após “tempestuosa reunião” 

entre o Conselho Curador e a Congregação foram aprovados tanto a liberdade de 

opinião dentro da instituição, quanto o compromisso nacionalista da defesa do 

monopólio estatal. A decisão desagradou aos grupos que estavam em choque – ala 

“direitista” liderada por Roberto Campos e a ala liderada pelo “esquerdista” Guerreiro 

Ramos e ambos os líderes de suas alas se afastaram. Tempos depois foi a vez de Hélio 

Jaguaribe.  

A crise que encerrou o primeiro ISEB e abriu as portas para o segundo 

momento do instituto revelou problemas que a heterogeneidade e a radicalidade podem 

desenvolver dentro de um espaço de conhecimento. Porém, engana-se quem pensa que 

Sodré, após rever sua decisão quando escreveu A verdade sobre o ISEB se colocou 

contra Jaguaribe. Para ele, a lição aprendida nesta situação lhe mostrou os equívocos de 

um esquerdismo radical e sectário, que sob aquele contexto, levaria o ISEB ao 

isolamento. 

O segundo momento do ISEB 

O segundo momento do ISEB tem início de 1959 até o fechamento arbitrário 

da instituição em 1964 e simbolizou um momento de homogeneidade e esquerdização 
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dos seus quadros por conta do afastamento da corrente “desenvolvimentista.359Sodré 

expõe os novos quadros do instituto. 

 

(...) a tarefa preliminar, no ISEB, era a homogeneização, 

particularmente pela reformulação de sua estrutura e composição. 

Desapareceu, consequentemente, o elefante branco que era o Conselho 

Consultivo, inoperante, que jamais existira de fato. O Conselho 

Curador passou a ter apenas poderes administrativos. E o poder real 

passou à Congregação. Com Hélio Jaguaribe, deixavam o ISEB os que 

o haviam acompanhado na crise, Roberto Campos, Anísio Teixeira e 

Hélio Cabal. Ewaldo Correia Lima deixou o Departamento de 

Economia. O Conselho Curador passou a ser constituído por Clóvis 

Salgado, na qualidade de Ministro da Educação, Dario Cavalcanti de 

Azambuja, Eurico da Costa Carvalho, Hermes Lima, José Leite 

Lopes, Tancredo de Almeida Neves e Roland Corbisier, que 

permanecia na direção. Os Departamentos passaram a ser chefiados 

por Álvaro Vieira Pinto, o de Filosofia; Cândido Antônio Mendes de 

Almeida, o de política; Júlio Barbosa, o de Sociologia; Ezio Távora 

dos Santos, o de Economia; e Nelson Werneck Sodré, o de História.360 

 

Com esse novo quadro, o ISEB, assim como a UNE e a CGT e as demais 

organizações democráticas deveriam se preparar para a ofensiva reacionária que daria a 

tônica dos enfrentamentos políticos da década. A partir daí, o ISEB reformulou suas 

atividades e passou a ter uma posição mais radical e nacionalista, com características 

populares. A ampliação dos cursos de caráter popular atingiram um público mais 

diversificado. Segundo Toledo, o período contou com jovens professores universitários 

de orientação marxista – Wanderley Guilherme dos Santos, Carlos Estevam, Jorge 

Miglioli, Pedro Celso Uchoa Cavalcanti e Helga Hoffmann361 que nos ajudaram a 

pensar a nova configuração do instituto. Entre os cursos regulares, os militares, 

estudantes, sindicalistas, empresários, parlamentares, artistas e profissionais liberais 

fizeram parte do corpo discente do ISEB. A criação de pequenos livros foi estimulada 

no instituto e recebeu o nome de Cadernos do Povo, tendo como destino as camadas 

menos privilegiadas e as classes trabalhadoras. A atividade intelectual do ISEB se 

conectou à cultura brasileira e passou a difundir em todas as camadas sociais os seus 
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estudos, lançando seus trabalhos em torno do ideário da defesa do nacional e do 

popular.362 

O ISEB também se notabilizou pela atitude de estabelecer pontes com outros 

setores de defesa cultural, como o Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE e a Revista 

Civilização Brasileira. O projeto de uma cultura popular e democrática unificou estes 

setores e foram ao encontro da militância de Sodré, que acreditava na defesa da cultura 

nacional como um dos alicerces da soberania do país. Por este período também se deu a 

parceria do ISEB, por meio do diretor do Departamento de História, com a UNE, com 

os Cadernos Brasileiros e o projeto da História Nova, este último, dirigido por Nelson 

Werneck Sodré, com a participação de alunos da Faculdade Nacional de Filosofia. O 

projeto promoveu uma coleção de livros didáticos destinados ao ensino secundário 

brasileiro que criticava a historiografia tradicional apresentada nos manuais escolares 

utilizados no país. As obras defendiam as reformas sociais, sobretudo no campo 

educacional, e se propunham a uma reflexão crítica das necessidades sociais. A 

publicação foi feita por intermédio da Campanha de Assistência ao Estudante (Cases) e 

concebida no seio acadêmico da Universidade Nacional de Filosofia (FNFi-UB) pelos 

alunos, que também eram responsáveis pela edição do Boletim de História (BH).363 

O ISEB vivia momentos de grandes atividades intelectuais e militância política 

de caráter nacionalista por meio de uma série de produções que deram ao instituto um 

papel relevante na luta ideológica a favor da democracia nacional na década de 1960. A 

dissolução do instituto após o golpe civil-militar de 1964 foi sonho antigo dos setores 

reacionários conforme o histórico de ataques ao primeiro ISEB nos mostram. A 

ofensiva reacionária que viabilizou a destruição do instituto se dividia entre setores da 

grande imprensa, como os jornais O Globo, Tribuna da Imprensa e Diário de Notícias. 

Outros grupos tratavam de oferecer combustível para estas campanhas, como o IPES e o 

IBADE, financiados pela CIA, conforme os estudos de Dreifuss comprovam.364 A 

cúpula militar tão empenhada em dissolver uma nova investida nacionalista atacou 

violentamente Sodré, como já vimos no primeiro capítulo e tratou de transformar o 
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ISEB numa questão de Inquérito Policial Militar. O segundo momento do ISEB 

terminou sob condições de desmantelamento e a queda do instituto significou também, a 

queda da democracia brasileira.365  

No ano de 1964, o golpe civil-militar contou com quadros expoentes de grupos 

de direita financiados interna e externamente, como já exemplificamos aqui, aliados a 

grupos reacionários incomodados com a situação de clara movimentação de grupos e 

movimentos populares interessados em mudanças estruturais no tipo de 

desenvolvimento que deveria ocorrer no Brasil, o que desprivilegiava setores da 

sociedade, que temiam perder seus privilégios para uma ideia de projeto nacional mais 

amplo. Grupos como IPES, IBAD, alicerçados por interesses estrangeiros (EUA e 

multinacionais) e internos (empresários, oficiais militares, extremistas de direita, 

conservadores, políticos, e etc.) desenvolveram ao longo de anos, uma campanha nas 

rádios, televisões, jornais e nas ruas contra o governo de Jango, algo que aliado a outros 

fatores promoveu uma desestabilização política crescente no país. O governo de Jango 

incomodou as empresas multinacionais com as limitações das remessas de royalties, 

além das tentativas de monopólio estatal da importação do petróleo e das 

desapropriações de ao menos cinco refinarias privadas do Brasil. No setor de 

concessões, procurou rever as concessões de mineração dadas às corporações 

multinacionais. No setor do trabalho, reajustou salários e o poder aquisitivo de 

trabalhadores e empregados, também controlou preços e supervisionou a distribuição 

dos bens básicos de consumo, além de iniciar, ainda que de forma tímida, o primeiro 

estágio da Reforma Agrária.366 O último fato, por sinal, incomodou latifundiários, mega 

empresários e multinacionais, e juntamente com a sua política de rever a situação 

trabalhista no Brasil, lhe gerou a pecha de “comunista”, algo apropriado para o período 

de tensão da Guerra Fria, mas, que nunca se comprovou. A guerra ideológica entre EUA 

e URSS fora determinante em nosso país, pois os grupos reacionários divididos entre 

oficiais militares, classe média e empresários aliaram seus temores a ideia de que existia 

um “presidente sindicalista com tendências comunistas”, ou seja, as conspirações de 

anos atrás ganhavam força à medida que o presidente tomava ações esquerdistas. Após a 

rebelião dos sargentos da Marinha e da Aeronáutica367 e o anúncio das Reformas de 
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base, Jango teve de lidar com a pressão dos movimentos conservadores da classe média 

que deram a “legitimidade” que os militares precisavam para tomar a qualquer custo o 

governo por meio do golpe. E assim o fez. Dreifuss explica os movimentos que 

sucederam o golpe desta forma 

 

(...) a participação de civis e oficiais do complexo IPES/ IBAD no 

movimento civil militar que retirou o Presidente João Goulart do 

poder marcou o fim do regime populista. A articulação de tantos e tão 

diversos atores e facções como o grupo de “linha dura” da ESG, os 

extremistas de direita e os tradicionalistas conscientizados de seus 

interesses comuns pelos ativistas do IPES foi conseguida, ao que 

parece, sem que os diferentes grupos participantes soubessem ou 

compreendessem plenamente as implicações nacionais mais amplas e 

o total significado político e econômico que o papel do complexo 

IPES/IBAD impôs sobre os fatos O complexo IPES/IBAD estava no 

centro dos acontecimentos como homens de ligação e como 

organizadores do movimento civil-militar, dando apoio material e 

preparando o clima para a intervenção militar. (...) O complexo 

IPES/IBAD e os oficiais da ESG organizaram a tomada do aparelho 

do Estado e estabeleceram uma nova relação de forças políticas no 

poder.368 

 

As novas forças políticas no poder, após o golpe, suprimiram e perseguiram 

aos montes as forças políticas democráticas, e dentro de 21 anos, perseguiram, 

aniquilaram e censuraram centenas de figuras políticas, estudantes, ativistas, artistas e 

demais adversários políticos. Entre eles, Nelson Werneck Sodré, que perseguido, foi 

preso, teve suas obras censurados, recolhidas e respondeu a diversos IPMs por conta de 

atividades intelectuais e sua participação no ISEB e movimentos democráticos. 

 

As polêmicas teses e projetos nacionalistas no campo da História brasileira 

Nesta última etapa do capítulo, duas polêmicas sobre a tese e o projeto 

nacionalista do autor serão descritas, apresentadas e debatidas, como exemplo de 

polêmicas que deram o que falar no meio acadêmico, e na esquerda brasileira (a tese 

sobre o feudalismo brasileiro) e na coleção do projeto História Nova, que ousaram ao 

propor uma redefinição da forma de se ensinar história no país. Revelam-se como 
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polêmicas, pois, em ambos os casos trouxeram grandes consequências na vida de 

Nelson Werneck Sodré.  

 

O projeto História Nova 

O projeto se desenvolveu durante as décadas de 1950 e 1960 dentro de um 

contexto de inquietação por parte de intelectuais e estudantes no tocante ao ensino de 

história no Brasil que, segundo Vanessa Clemente, se baseava no “modelo positivista, 

factual e de heróis formados pela elite nacional”.369 Em linhas gerais, o projeto reuniu 

um conjunto de monografias que se propuseram à abordagem inovadora no ensino por 

meio de ampliações das perspectivas do estudo da história, com grande ênfase na sua 

função social, ou seja, mirando os participantes da educação básica do país. O projeto se 

notabilizou também por ambicionar uma reformulação do ensino de História do Brasil 

segundo estes aspectos: 

 

(1) Alargando o campo de estudo da nossa História:  

a) verticalmente: fazendo ingressar nele a sociedade, a economia e a 

cultura. Na maioria dos livros só cabem as grandes figuras; é preciso 

fazer aparecer o nosso povo;  

b) horizontalmente: fazendo ingressar nele os fatores condicionantes, 

às vezes determinantes, de ordem mundial. Para nós, não é possível 

explicar a História do Brasil sem inseri-la no quadro da História 

Moderna e Contemporânea; o Brasil, desde o seu aparecimento até 

hoje, está ligado aos interesses mundiais.  

(2) Estendendo a compreensão da História até o presente. Em nossa 

opinião, a História não é uma diversão; sua função social está 

justamente no fato de que lhe cabe explicar o presente. Mostrar o nexo 

passado-presente, sobretudo em nosso País, onde muita coisa 

estacionou, não só é necessário como é a única forma de estudar 

História. A História não existe para servir de fuga ao mundo. A nosso 

ver, é preciso ensinar sempre que o que vem depois se explica pelo 

que vem antes e vice-versa. É a lição da continuidade histórica.370 

 

Percebe-se a preocupação dos fundadores do projeto com uma maior 

participação do povo como personagens centrais da história. Somam-se a estas ideias as 

percepções do país em relação aos interesses mundiais, que se relacionavam ao 

enfrentamento à subserviência ao imperialismo, o nacionalismo e a defesa da cultura 

popular, que foram as bandeiras defendidas por Nelson Werneck Sodré. 
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(...) Essa concepção foi sempre algo a iluminar Sodré e esteve 

presente ao longo de sua reflexão teórica (...) teve como característica 

o objetivo de conscientizar os trabalhadores e estudantes em 

sindicatos e outros locais, enfim, com uma atitude igualmente nova de 

fugir do encastelamento que a própria instituição universitária 

impunha.371 

 

Já expusemos as preocupações dos fundadores do projeto e agora falaremos 

deles. O responsável pela ideia do projeto foi o general, que contou com a estrutura do 

ISEB, a participação de alunos de História da FNFi e, com o apoio do Ministério da 

Educação e Cultura e a Campanha de Assistência ao Estudante (Cases). A Cases teve 

papel importante na aproximação de Sodré com os universitários da FNFi, pois a 

entidade que nasceu em 1958 defendia os interesses e o acesso à cultura dos estudantes 

e contou com a figura de Roberto Pontual para fazer a ponte do projeto com o ISEB. 

 

(...) É que Roberto Pontual, estagiário do ISEB, assumira a direção da 

CASES, no Ministério da Educação e Cultura, levando a ideia de 

algumas realizações. Entre elas, a publicação de monografias que 

permitissem a renovação dos estudos da História no nível médio.372 

 

É importante também compreender a insatisfação destas pessoas com o ensino 

da história naquele momento.  Roberto Pontual, em consonância com o momento vivido 

pelo ISEB, expôs a necessidade de escrever para as camadas populares, um objetivo que 

aproximava o instituto e Nelson Werneck Sodré desta ideia. Sodré, por sua vez, ao 

pesquisar o ensino da história demonstrou preocupação e avaliou desta forma o que viu 

 
(...) A situação desse ensino era lastimável, reconhecidamente: nele, a 

História não passava de mero arrolamento de dados, de mistura com 

algumas anedotas, desprovida a matéria de qualquer interesse. 

Tratava-se, enquanto não era possível refundir totalmente tal ensino, 

de professores de nível médio, entre os quais havia muitos elementos 

capazes, textos que lhes permitissem fugir à rotina dos compêndios 

didáticos adotados, ampliando as perspectivas da História e 

proporcionando, mais do que conhecimentos, um método capaz de, 

ainda no nível médio, mostrar aos jovens as verdadeiras razões 

históricas dos acontecimentos, atraindo-os para uma ciência apta a 

enriquecer-lhes os espíritos.373 
 

Nesse período, Sodré fez críticas às bases educacionais do país quando 

constatou a defasagem do ensino e, enquanto esteve na direção do Departamento de 

História promoveu cursos tanto para professores da educação básica quanto para 
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operários no Sindicato dos Metalúrgicos. Por esse tempo compreendeu que “num país 

como o nosso, em que só os privilegiados conseguem aprender, é dever de cada um 

difundir o que aprendeu”374 e sob esta crença, Sodré não se encastelou nos muros do 

ISEB e se juntou aos professores e demais intelectuais do instituto na luta contra o 

reacionarismo. Sodré lamentou o fato de não poder atender a todos que solicitavam 

ajuda e viu na ideia de Roberto Pontual uma alternativa viável para contribuir no ensino 

das massas. As bases para a criação do projeto História Nova estavam criadas. 

 

A turma do ISEB (Pedro de Alcântara Figueira, Maurício Martins de 

Mello, Rubem César Fernandes, Pedro Celso Uchôa Cavalcanti Neto e 

eu Joel Rufino dos Santos) inventou a História Nova na Praia do 

Leblon. Não havia o cinema novo e a bossa nova? Vendo o cair da 

tarde, imaginamos fazer a mesma coisa no front da História do Brasil. 

As condições eram propícias: tínhamos mestre Sodré para nos 

orientar, emprego público numa instituição respeitável, um Ministério 

da Educação ocupado por jovens de esquerda como nós (...) 375 

 

De acordo com Vanessa Cardoso, na segunda metade de 1963 as confecções 

das monografias da História Nova foram iniciadas. A estrutura do trabalho resultaria 

numa “obra coletiva” que se constituía por meio de roteiros com pontos e tópicos 

estabelecidos. Cavalcanti Neto afirma haver também elaboração de textos por meio de 

uma espécie de contribuição provisória. Nessa contribuição provisória, cada nome 

envolvido no projeto contribuía de forma gradativa e isto demandava a contribuição de 

todos no processo de elaboração textual.376 Vanessa Cardoso explica o objetivo dessa 

contribuição provisória ao informar: 

 

Pode-se afirmar que a História Nova do Brasil foi coletiva no sentido 

de nenhum dos autores assinar a autoria em uma ou outra monografia, 

uma vez que todos a assinaram como tendo escrito conjuntamente, 

mantendo em sigilo a especificidade de sua elaboração, característica 

que tornou a coleção inovadora e diferenciada em um período em que 

sempre eram apresentadas e consagradas obras de autoria individual, 

ainda que seja questionável a coletividade da escrita textual de cada 

monografia.377 
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 Sodré, por sua vez, revisava todas as linhas do projeto e tratava de ser o 

orientador geral de acordo com Cavalcanti Neto. Joel Rufino dos Santos apontou para a 

responsabilidade coletiva dos autores, que estavam “emprestando seu concurso na 

interpretação de determinada fase ou assunto” 378 Outro autor que também apresenta a 

mesma ideia em relação às contribuições de outros autores ao projeto é João Alberto da 

Costa Pinto que em meio a sua pesquisa encontra a assertiva de Cavalcanti Neto de que 

“o primeiro volume da coleção, o referente ao descobrimento do Brasil, foi escrito por 

Francisco Calazans Falcon”. 379 

Por meio da grande energia caracterizada no entusiasmo exposto pelos 

professores, alunos e demais membros do ISEB com o início da elaboração das 

monografias, em 1963, os trabalhos varavam os finais de semana e a primeira edição 

logo chegou. Em março de 1964 foi publicada a primeira edição com distribuição 

gratuita de cerca de cinco mil exemplares pelo correio, para todos os professores de 

história registrados no Ministério.380 O Ministério da Educação e Cultura difundiu-a até 

a sua extinção. O golpe civil-militar acabou com o projeto História Nova por meio de 

decretos que proibiam a integração destes títulos nas bibliografias indicadas por 

estabelecimentos públicos e privados, nas disciplinas e séries, tanto do curso elementar, 

quanto do nível médio, o que impediu a integração dos universitários, intelectuais 

acadêmicos e do ISEB no auxílio ao enfrentamento das “deficiências da historiografia 

no sentido de apresentar aos professores de grau médio um conjunto de informações 

sistemáticas que os habilitasse a melhor preparação dos seus cursos”. 381 

A primeira edição previa os seguintes trabalhos: O descobrimento do Brasil, A 

sociedade do açúcar, As invasões holandesas, A expansão territorial, A decadência do 

regime colonial, A independência de 1822, Da Independência à República (evolução da 

economia brasileira), O sentido da Abolição, O advento da República e O significado 

do Florianismo. Santos conta que em poucas semanas, os autores receberam algo em 

torno de 300 cartas de professores, que em sua maioria elogiaram o volume do ousado 

trabalho desenvolvido sob orientação de Sodré. Mas, a polêmica ficou a cargo de uma 
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carta negativa, editoriais e artigos que se colocaram contra a obra, o que também 

contribuiu para a visibilidade dos trabalhos.382 

No tempo da publicação, o bombardeio da grande imprensa, da cúpula militar e 

do imperialismo já citados na questão do ISEB criaram todo o ambiente propício ao 

reacionarismo que culminou com o golpe civil-militar e o projeto da História Nova 

sofreu um duro golpe impossibilitando sua continuidade. A coleção que previa 

inicialmente dez volumes, teve apenas cinco publicados por conta da suspensão da 

veiculação dos livros no regime militar. O fechamento do ISEB ocorreu nesse período e 

muitos trabalhos ainda em desenvolvimento para o projeto foram confiscados ou 

destruídos. A já conhecida ofensiva reacionária tomou os quartéis. O historiador foi 

preso e levado para averiguação. Quando foi solto, acudiu os companheiros e coautores 

da História Nova383 que passavam situações delicadas sem as possibilidades de avanço 

do projeto e com o regime caçando a torto e direito seus alvos na intelectualidade 

brasileira, o que se mostrou um grave ataque à cultura nacional. A segunda tentativa de 

publicação do projeto História Nova feita pelo nosso historiador, que já estava impedido 

de lecionar, foi feita por meio de parcerias comas editoras particulares, a única saída 

para manter o projeto. O contato foi feito com a Editora Brasiliense, sediada em São 

Paulo e o contrato foi assinado pouco tempo depois. De acordo com os dados que 

Vanessa Cardoso informa, o projeto em sua republicação, agora sob editora particular, 

alcançou grande aceitação do público no Estado de São Paulo. Com o esgotamento dos 

volumes “faziam-se filas de leitura, quando estes não se encontravam para aquisição. 

Enquadravam-se neste aspecto os professores, sindicatos e grêmios estudantis384. A 

segunda fase do projeto não durou muito e assim como ocorreu com o ISEB no ano 

anterior, também foi alvo de nova ofensiva reacionária que atingiu a campanha de 

transformação do ensino da história.  

 

(...) Circularam com o êxito esperado e a edição se aproximava do fim 

quando, novamente, a obra foi apreendida. (...) Em maio de 1965 

ocorreram episódios que definiram a conjuntura em que as atividades 

culturais seriam colocadas novamente sob a mira dos repressores 

policial-militares.385 
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A situação exposta pelo historiador representou a tentativa da Editora 

Brasiliense de republicar os livros em seis volumes reagrupados. Os títulos abordados 

em ordem e por volumes: no primeiro volume, a Descoberta do Brasil, a Expansão 

territorial, as Invasões Holandesas e a Sociedade do Açúcar; no segundo, a Mineração, a 

Independência de 1822 e a Crise da Regência; no terceiro volume, o Império; no quarto, 

a Abolição, o Advento da República e o Florianismo; no quinto, a República 

Oligárquica; e no sexto, a Revolução Brasileira.386 A conjuntura observada por Sodré na 

citação anterior possibilitou somente a edição dos volumes um e quatro. O que se pode 

observar do projeto da História Nova e as informações encontradas nos livros de Sodré, 

críticos e documentos é que o projeto tentou oferecer um maior conteúdo e reconfigurar 

a proposta dos livros didáticos daquele tempo por meio de trabalhos mais agudos e 

aprofundados. As monografias contavam com referências bibliográficas de autores 

como Caio Prado Jr., Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Astrojildo Pereira 

entre outros. As referências mostram o desejo dos autores do projeto em oferecer o 

máximo de conteúdo possível para os profissionais do ensino básico. Em relação a 

Sodré, seu ativismo se configurou em discutir a história, questionando o presente, e as 

desigualdades sociais impostas dentro da história brasileira. O projeto da História Nova, 

em sua real dimensão, se tornou “motivo” de um novo IPM. O questionamento a tudo 

que era colocado como indiscutível num momento como aquele interferia nos planos 

daqueles que se locupletavam no poder, e dele, queriam ver o povo bem longe. Vanessa 

Cardoso indicou que os volumes publicados afirmavam sobre o sentido da publicação. 

 

No contexto das reformas por que lutava o País, e por acreditarem 

seus autores que a ordenação consagrada nos livros didáticos era 

inadequada e falsa, na qual o passado não apresentava relação com o 

presente, o Brasil não tinha nada a ver com o mundo e o enfoque 

meramente político impedia o arrolamento de camadas e ações 

decisivas de nosso povo.387 

 

O projeto História Nova foi massacrado pelo regime militar, mas as ideias, os 

questionamentos, a oposição crítica à história tradicional para a formação da cultura 
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popular e a preocupação em fortalecer um ensino em que o povo de fato conhecesse a 

sua história foram os pilares que, em minha opinião, imortalizaram este projeto. 

A polêmica sobre o feudalismo brasileiro 

A polêmica que encerra este capítulo aborda um assunto que colocou Sodré 

num enfrentamento de ideias por conta da sua alegação de que no Brasil existiu o modo 

de produção feudal. Aqui, o tema será colocado na tentativa de identificar as bases dessa 

ideia, e mostrará argumentações do autor, algumas críticas, e a função desta ideia no 

ativismo militante de Nelson Werneck Sodré. 

A reflexão sobre a presença de características feudais na formação social 

brasileira popularizada nos anos 1960, segundo Marcos Del Roio, iniciou-se na década 

de 1920, por meio de ideias que destacaram o localismo econômico e político como 

ideias análogas ao feudalismo porque dificultavam a construção de um forte Estado 

nacional. Roio acredita que Sodré teve os primeiros intentos de leitura da realidade 

brasileira com Astrojildo Pereira, Octavio Brandão e Leôncio Basbawn. Eles 

incorporaram de forma paulatina a noção de feudalismo para ajudar a explicar a 

situação de atraso na qual se encontrava o Brasil e a necessidade de uma revolução 

democrática e burguesa para romper a aliança do latifundismo feudal com o 

imperialismo. Este último, por sinal, representou o entrave à realização do objetivo 

histórico da construção de um povo/nação e de um Estado soberano.388  Percebe-se 

então que o assunto polemizado por Sodré nada tinha de novo, e que autores como o 

peruano Mariátegui também levantaram tal hipótese sobre a existência de um modelo de 

feudalismo, também, fora da Europa, no caso com o seu estudo sobre o feudalismo no 

Peru.389 Sabendo-se que não existe a intenção de classificá-las como iguais, aqui ambas 

são mostradas apenas como exemplo de teses sobre o feudalismo. 

Antes de entrarmos na polêmica, é preciso observar que havia certa dificuldade 

entre estes autores de discutirem o tema por conta de o sistema feudal ter sido 

conhecido nos domínios europeus. O significado, as características e as particularidades, 

por mais que para eles pudessem ser geradas fora do velho continente, deveriam ao 

menos receber outro termo para não ser polemizado. Entretanto, Sodré e os autores 

citados utilizam o conceito e desenvolvem teses sobre o feudalismo, o que gerou críticas 
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sobre suas particularidades, consideradas ambíguas por alguns críticos e na visão de Del 

Roio, mal interpretadas por outros. 

Outro ponto importante a se destacar é o contexto desta discussão no Brasil. O 

período entre as décadas de 1950 e 1960 foi um momento de intensos debates políticos 

para se estabelecer a trajetória política mais apropriada para alcançar os objetivos 

tratados por muitos intelectuais e militantes como objetivos revolucionários. Para 

Grespan, os objetivos seguiam-se em duas alternativas: o desenvolvimento capitalista e 

a destruição dos resquícios de formações sociais anteriores, por outro lado, a outra ideia, 

para ele, mais imediata, propunha uma transição ao socialismo. As condições externas e 

internas favoreciam o debate por conta dos seus desafios 

 

(...) Era então de crucial relevância alcançar um diagnóstico claro 

quanto às condições externas – havia o retorno das pressões 

imperialistas do grande capital internacional, na década de 1950 – e às 

internas, pela maior ou menor capacidade de resistência dos setores 

mais conservadores da sociedade brasileira, em especial do 

latifúndio.390 

 

Com a necessidade espoliadora cada vez maior do imperialismo, que passou a 

subjugar os mercados consumidores dos países pressionados por ele a ceder suas 

riquezas, tais efeitos ocorreram tempos antes da Segunda Grande Guerra, com o 

objetivo de fazer o país operar como um grande celeiro semi-industrial sem condições 

para ter autonomia. Esse, talvez seja o contexto que vai mostrar a Nelson Werneck 

Sodré, a importância da questão de acabar com o latifúndio para as pretensões de 

soberania nacional. As relações que se desenvolveram ali durante séculos moldariam 

alguns problemas que, para Sodré, equivalem às relações feudais por conta da 

resistência dos setores mais conservadores da sociedade, em especial do latifúndio. Del 

Roio credita a popularização da discussão ao tema da “revolução brasileira”, que 

importa para a discussão do feudalismo brasileiro, no final dos anos 1950. Os fatores se 

identificaram na difusão do marxismo, na reflexão sobre as raízes históricas e as 

sobrevivências arcaicas na forma social brasileira que contribuíram para o debate. As 

contribuições intelectuais no Brasil daquele momento que elevaram a discussão sobre o 

feudalismo:  
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(...) Destacaram-se trabalhos de Raimundo Faoro e de Celso Furtado 

nas áreas liberal-democrática e progressista, enquanto no específico 

campo do marxismo a produção teórica e histórica de Ignácio Rangel 

e Alberto Passo Guimarães. (...) Não há dúvida, contudo, que 

Formação histórica do Brasil (1962) e História da burguesia 

brasileira (1965), de Werneck Sodré publicados pela editora 

Civilização Brasileira, tiveram singular incidência no debate histórico 

e político da época.391 

 

Os livros de Sodré destacados na citação se notabilizaram por conter teses 

interpretativas da realidade brasileira, entre as mais famosas, a existência de traços 

feudais e a presença de uma burguesia nacional. História da burguesia brasileira 

informa, só que em linhas gerais, a história do capitalismo brasileiro e de suas 

dificuldades, abordando também seus entraves pré-capitalistas que se identificam com 

as ideias de “resquícios feudais” abalizadas nas relações do latifúndio com o 

imperialismo em detrimento dos camponeses e demais trabalhadores. 

Passada a contextualização do tempo da discussão e alguns autores que 

possivelmente se orientaram pela tese de Sodré, inicia-se a apresentação das 

argumentações de Sodré para tratar das relações feudais existentes no país. 

O feudalismo brasileiro é um conceito adotado por Nelson Werneck Sodré que 

visou classificar as formas pré-capitalistas que vigoraram primeiro na periferia das 

plantações escravistas e que, mais tarde, as substituiriam.392 O conceito, sem dúvida, era 

o que mais importava e o que o afastou do sentido literal do conceito empírico extraído 

da sociedade medieval europeia. Dizia ele, “enquanto não aparecem conceitos novos 

relativos ao mesmo fenômeno, é mister utilizar os antigos, suportes indispensáveis ao 

entendimento entre os homens”.393 Moraes acredita que o conceito e o grande foco das 

obras de Sodré observavam o feudalismo daqui denotado nas relações de produção 

baseadas no latifúndio e na dependência pessoal do trabalhador – por meio do colonato, 

parceria e demais formas de produção não baseadas na troca de trabalho vivo por salário 

– que permitem ao latifundiário extrair rendas pré-capitalistas da terra.394 Sodré 
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responde que o feudalismo não foi exportado nos mesmos moldes que o dos 

colonizadores portugueses, mas sim sob efeitos da “imposição da realidade”. Tal 

imposição é colocada no “instituto feudal das sesmarias” 395. Sodré explica que na falta 

de camponeses para explorar, o “instituto feudal das sesmarias” serviu de base para o 

escravismo, o que mostra a relação que o autor faz entre o feudalismo e o escravismo 

colonial, significando uma ambiguidade questionada por seus críticos. Seguindo na 

argumentação de Sodré, cabe lembrar que o sesmeiro contava com uma parte da terra 

para seu usufruto integral e com uma extensão significativa a ser concedida, também 

condicionalmente, a quem desejasse produzir. Para Lígia Osório, a forma de 

apropriação da terra e do excedente produzido era, portanto, feudal. A dificuldade em 

fazer produzir a terra estava ligada à tarefa de reduzir à servidão uma população 

rarefeita organizada em tribos e, portanto, a uma agricultura nômade.396 

Ducatti entende que Sodré empregou o conceito feudal o entendendo como 

estrutura de uma mentalidade de uma elite colonizadora, que conheceu a vassalagem: 

elemento característico da vida social feudal e concorda quando o autor se utiliza dos 

traços feudais inspirados na legislação feudal de Portugal para dizer que ocorreu certa 

transposição desses traços para o Brasil por intermédio dos primeiros colonizadores.397 

Entretanto, a própria imposição da realidade, com a utilização do escravismo e 

o comércio apresentando-se como elemento dissolvente do feudalismo no Ocidente 

europeu, encaminha sua análise para a origem escravista da forma social brasileira. Essa 

vinculação ao mercado mundial capitalista que se encontra em formação pelo grande 

comércio vai alimentar críticas que para Del Roio serão “interpretações “revisionistas” 

ou não marxistas, que observam estar o Brasil, desde a origem, inserido no processo de 

formação do capitalismo”.398 É claro que, o grande embate que Sodré teve nessa questão 

foi contra Caio Prado Jr. O intelectual paulista foi um dos maiores críticos à tese de 

Nelson Werneck, sobretudo na análise das relações de produção agrárias brasileiras. O 

acadêmico discordou da presença do modo de produção feudal no Brasil, assim como os 

restos feudais ou semifeudais. Justificando 
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Inverte-se o processo metodológico adequado, e em vez de partir da 

análise dos fatos a fim de derivar daí os conceitos com que se 

estruturará a teoria, procede-se em sentido inverso, partindo da teoria 

e dos conceitos, que se buscam em textos consagrados e clássicos, 

para em seguida procurar os fatos ajustáveis em tais conceitos e 

teoria.399 

 

Para esse autor, é preciso observar que a economia agrária no Brasil não se 

constituiu, no período colonial, por intermédio de uma base produtiva que fosse 

individual ou familiar. Além disso, reforça constantemente que a exploração que aí se 

dava tinha como objetivo os mercados externos. Moraes também entende que, para Caio 

Prado Jr. “a conexão do monopólio latifundiário da terra com a dominação estrangeira 

era transparente no período colonial: agricultura escravista produzindo para o mercado 

europeu”. 400 Em ambos os autores fica perceptível a ênfase no comércio europeu para 

tratar dos elementos de força nas relações de produção instauradas aqui. O que 

representa certo atraso que posteriormente por imposição do imperialismo e do 

servilismo das elites se transformará numa completa economia dependente. 

Importa compreender que, na tese de Sodré, o feudalismo declinante do 

ocidente europeu foi fator importante na empreitada da colonização e, por conseguinte 

no processo de construção do mercado capitalista. Segundo as palavras de Roio, 

tornam-se a grosso modo uma “confusa e pouco provável fórmula” não pelas críticas, 

ou pelas particularidades que de fato, podem aparentar relações feudais, como as 

sesmarias e sua organização feita sob legislação de um Estado feudal, mas pela tese do 

comércio como elemento dissolvente do feudalismo. Essa ideia vai contrastar com a 

expansão do absolutismo feudal por meio da conquista da América e da construção de 

um mercado mundial, que nas zonas de ação gerou formas sociais de regressão tanto ao 

feudalismo quanto ao escravismo. O erro na questão está em considerar o escravismo 

um fator determinante para o avanço português ao capitalismo no século XV, já que este 

país permaneceu feudal ainda por séculos.401 Outra crítica desenvolvida por conta desta 

transposição feudal é observada por Ducatti, 
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Como Sodré não desenvolve detalhadamente esses dados, 

aparentemente, a ocorrência da transposição de uma estrutura feudal 

da Europa para o Brasil tem sido considerada neste estudo apenas 

como uma suposição daquele autor. Sodré realmente deixou hipóteses 

de trabalhos para algumas de suas teses e estaria disposto a um 

diálogo.402 

 

Sobre esta ideia dos “resquícios feudais” há espaço também para discussões e 

atualizações da questão feudal, pois, Sodré, se por um lado, não aprofunda em certas 

ocasiões, por outras elucida as discussões de maneira que consegue relacionar os males 

do presente com reflexões do passado que ele convencionou chamar de feudal em nossa 

história. Podemos citar a crítica de Sodré em questão do latifúndio como um dos 

assuntos que podem ser relacionados e discutidos com o tema polêmico por conta da 

importância que ele deu à terra, e o seu perseguidor na polêmica, Caio Prado Jr. não 

deu.403 Entre os séculos XVI e XVIII, Sodré argumentou que as condições de aparências 

feudais existem na conquista da terra às tribos indígenas – exigência para a expansão do 

pastoreio – que segundo Del Roio vão reproduzir traços do feudalismo de fronteira 

ibérico. O trabalho de servidão será considerado no uso das armas e na condução do 

rebanho, além da servidão do derrotado na guerra como servo ou escravo. Tal 

movimento de servidão foi lembrado por Sodré no nordeste brasileiro após a invasão 

dos holandeses.404 Podemos colocar nesse parágrafo, a crítica de Jacob Gorender, que 

no livro O escravismo colonial criticou a tese de Sodré. Entre elas, podemos observar a 

condição de relações feudais em meio ao escravismo, pois, para Gorender 

 

(...) é formalmente contraditória a ideia de uma combinação “sui 

generis”, no “modo de produção” do açúcar aqui implantado, de um 

regime territorial feudal associado a um regime escravista de 

trabalho.405 

 

Nesta passagem de Gorender é possível perceber a negação da possibilidade do 

escravismo com o feudalismo por compreender como contraditória a junção destas 

relações no período colonial. Gorender também criticou a interpretação do feudalismo 

como resultado da decomposição da escravidão. Apesar da crítica, Moraes entende que 
                                                           

402 DUCATTI, Ivan.  Economia feudal no Brasil – para discutir Nelson Werneck Sodré. Revista de 

História e Estudos Culturais, v 6, n. 4, p. 1-13, nov/dez 2009. Disponível em 

<http://www.revistafenix.pro.br/PDF21/ARTIGO_07_Ivan_Ducatti.pdf>. Acesso em: 05/09/2018. p. 5 
403 MORAES, João Quartin de. “Sodré, Caio Prado e a luta pela terra”. In: CUNHA, Paulo Ribeiro da; 

CABRAL, Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São Paulo: Editora da UNESP, 

2006. 
404 ROIO, Marcos del. “Sodré e o feudalismo no Brasil: uma tentativa de atualização do problema”. In: 

CUNHA, Paulo Ribeiro da; CABRAL, Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2006, p. 186-187 
405 GORENDER, JACOB. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1978, p.19. 

http://www.revistafenix.pro.br/PDF21/ARTIGO_07_Ivan_Ducatti.pdf
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Gorender “deixa sem resposta aceitável a caracterização das relações de produção que a 

substituíram, não resolvendo ele próprio, a questão que considera mal resolvida nos 

estudos de Sodré” 406 

Mais adiante, Sodré vai exemplificar o feudalismo por aqui após a decaída da 

zona agrícola escravista 

 

(...) a invasão de relações feudais em áreas antes escravistas, e não de 

relações escravistas em áreas antes feudais. O processo de decadência 

açucareira é, assim, também, um processo de substituição de relações 

escravistas por relações feudais na área agrícola.407 

 

A situação que criou, segundo os autores, as “zonas feudais” são 

compreendidas na conquista territorial da Amazônia por meio de uma base econômica 

coletora, assim como no Sul do país. Entre estes e outros pontos do país, destacam-se 

atividades de pastoreio que recriavam os traços do feudalismo de “fronteira”. Logo 

depois, Sodré exemplifica a participação da Igreja no empreendimento colonial para a 

difusão de “condições feudais” que atingiram a população indígena por meio da 

organização do trabalho e da religiosidade. Del Roio acredita ser razoável esta 

afirmação de que grande parte do território vivia sob jurisdição da Ordem de Cristo e, 

portanto, viviam sob condições sociais que reproduziam traços feudais.408 O detalhe 

questionável nesta ideia fica por conta da zona economicamente mais importante e 

produtiva estar concentrada nos espaços escravocratas, ainda que, segundo a ideia, 

estivesse reduzida. É dentro desta caracterização de situações feudais dentro de um 

estado escravista que Sodré vai procurar explicar as relações feudais que 

 

(...) por vezes, misturavam-se às escravistas. O proprietário do 

engenho era, por vezes, proprietário de grandes extensões do interior, 

obtidas à base do direito feudal, e detentor, por todos os motivos, de 

privilégios senhoriais. De cunho feudal era, ainda a estrutura política e 

administrativa que a metrópole instalara.409 

 

Talvez essa seja a maneira que se define esse embaraço de relações que Sodré 

nos quer provar em sua tese, pois o autor levou esta ideia de um estado criado em traços 
                                                           

406 MORAES, João Quartin de. “Sodré, Caio Prado e a luta pela terra”. In: CUNHA, Paulo Ribeiro da; 

CABRAL, Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São Paulo: Editora da UNESP, 

2006, p. 158. 
407 SODRÉ, Nelson Werneck. História da burguesia brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1965, p. 27.  
408 ROIO, Marcos del. “Sodré e o feudalismo no Brasil: uma tentativa de atualização do problema”. In: 

CUNHA, Paulo Ribeiro da; CABRAL, Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2006, p. 187. 
409 SODRÉ, Nelson Werneck. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil. Belo Horizonte: Oficina de 

Livros, 1990, p.54. 
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feudais e que se organizou socialmente desta maneira. Outro fator utilizado pelo autor 

está na regressão econômica que, para Sodré, faz com que a terra passe a ganhar 

importância maior a ponto de cercar as áreas escravistas litorâneas.410 

Del Roio, na tentativa de clarear este estado de confusão em relação ao perfil 

do Estado brasileiro na obra de Sodré tenta explicar: 

 

Esse Estado de perfil absolutista-feudal e escravista, que contava com 

a Igreja como instituição estatal (...) conviveu com o mercado 

capitalista em disseminação, tendo o capital comercial como 

intermediário, até que o imperialismo capitalista, surgido em fins do 

século XIX, tornou-o inteiramente anacrônico.411 

 

Portanto, esse perfil colocado por Del Roio vai se estender na teoria de Sodré 

para explicar o estado brasileiro até meados do século XIX. Daí em diante, segundo 

Sodré, as formais feudais se valeram do colonato por meio da utilização de 

trabalhadores pobres trazidos da Europa que em meio às necessidades do mercado 

capitalista acompanharam o declínio do escravismo. Na sequência, ainda sobre a tese 

feudal de Sodré, o autor entendeu que houve um esforço considerável dos latifundiários 

em assumir um viés inteiramente feudal nas relações, mas a fase imperialista 

impossibilitou esse processo. As contradições geradas pelo esforço de generalização de 

um feudalismo e a contaminação capitalista por conta da fase inicial do imperialismo 

capitalista são os fatores, para Sodré, que deram origem a um Estado liberal 

federalista.412 

O autor considerou que o Estado liberal federalista em seu tempo de 

desenvolvimento sofreu algumas revoluções burguesas, aos “trancos e barrancos”, numa 

clara crítica à preservação de um latifúndio feudal que ao se juntar com o imperialismo 

foi responsável pelo atraso no desenvolvimento nacional ao praticar e manter ao 

máximo as relações subservientes ao capital estrangeiro.  

Ao final deste polêmico e complexo tema, talvez, a definição dessa relação 

feudal longamente discutida por Sodré, e bastante criticada se explique por diversos 

fatores como a extração de renda, um tipo de laço de dependência pessoal caracterizada 

                                                           
410 SODRÉ, Nelson Werneck. História da burguesia brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1965, p. 33.  
411 ROIO, Marcos del. “Sodré e o feudalismo no Brasil: uma tentativa de atualização do problema”. In: 

CUNHA, Paulo Ribeiro da; CABRAL, Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São 

Paulo: Editora da UNESP, 2006, p. 190. 
412 SODRÉ, Nelson Werneck. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil. Belo Horizonte: Oficina de 

Livros, 1990. 
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tanto nas relações sociais de produção material quanto nas outras esferas da vida 

baseadas nessa produção.  

O historiador afirmaria em passagens de sua obra que a definição de 

uma relação feudal não pode ser somente aprendida pelo quesito 

renda, mas também pelo laço de dependência social. Este é um dado 

importante. Essa tese ainda pode ser comprovada na história brasileira 

desde a colonização; e também na ocasião da abolição, quando 

milhares de escravos brasileiros ficaram sob a dependência dos 

antigos senhores. Quando perderam a condição de escravos em 

relação aos seus senhores, o fato em si não os transformou 

automaticamente em trabalhadores assalariados.413 

 

Ademais, para Sodré, o feudalismo foi aos poucos sendo superado pela 

ascensão do capitalismo dependente na formação social brasileira, mas, de acordo com 

os escritos de Paulo Cunha, ainda pode haver vestígios da existência de formas análogas 

de trabalho servil nos dias atuais.414 

O capítulo que encerra esta dissertação tratou de expor alguns dos momentos 

polêmicos na vida do militar historiador e que se conectaram com seu ativismo 

militante. A campanha “O petróleo é nosso”, o ISEB, o Clube Militar e o projeto da 

História Nova foram momentos de grande atuação política de um militar intelectual 

que, junto com os seus, fez parte de alguns episódios marcantes de luta no cenário 

nacional. A militância de Sodré, que se caracterizou pela defesa da cultura nacional, foi 

contada e apresentada entre erros e acertos, assim como algumas ambiguidades que 

aparecem em suas obras, que servem para aprendermos com suas lições e por que não, 

com seus equívocos. No Clube Militar e no ISEB, o esquerdismo fora bastante criticado 

e lamentado por Sodré, tanto na História militar do Brasil quanto no livro A verdade 

sobre o ISEB, por representar isolamentos em momentos inapropriados dentro de um 

período de grandes agitações políticas. Entretanto, as mobilizações como a campanha 

“O petróleo é nosso” e o projeto da História Nova, contribuíram para, junto a outros 

feitos, colocar Nelson Werneck Sodré na posição de intérprete do Brasil com 

características de um militante incansável a favor da soberania nacional. Percebe-se o 

tipo de história que Sodré entendia fazer, como marxista convicto, uma história 

participante e engajada que ensinava sobre o passado ao mesmo tempo que aprendia 

com o presente. 

 

                                                           
413 CUNHA, Paulo Ribeiro da. O campesinato, a teoria da organização e a questão agrária: 

apontamentos para uma reflexão. Marília, SP: Expressão Popular, 2012, p.143 
414 CUNHA, Paulo Ribeiro da. O campesinato, a teoria da organização e a questão agrária: 

apontamentos para uma reflexão. Marília, SP: Expressão Popular, 2012. 
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CONCLUSÃO 

Sodré e o preconceito acadêmico 

Nesta conclusão, vamos mostrar como o preconceito de alguns setores letrados 

de nossa sociedade, entre os quais, se inclui uma parcela do meio acadêmico, 

contribuíram para uma tentativa de esquecimento da obra de Nelson Werneck Sodré. 

Em primeiro lugar, devemos pensar quais os preconceitos que mais 

atrapalharam a relação de Nelson Werneck com a academia no período que antecedeu o 

golpe civil-militar. 

Nelson Werneck Sodré não pertencia a nenhuma instituição. Não era 

acadêmico. Sequer se formou em história. Era general e, também, 

comunista; essa dupla condição, para alguns, era imperdoável (,,,) era 

uma estrela solitária.415 

 

Os preconceitos que Sodré teve de enfrentar estão relacionados e são eles: a 

posição política do general, notadamente de esquerda – e amplamente divulgada a partir 

das décadas de 1950 e 1960, período de intensos debates políticos em que as orientações 

marxistas de Sodré ficaram mais expostas, não só em livros como antes, mas em aulas 

no ISEB. O segundo foi a não existência de uma diplomação, o que pode ser visto nos 

livros de Sodré, como motivos para perseguirem suas obras. Tais perseguições lhe 

renderam questionamentos por parte da imprensa e da crítica literária sobre sua 

condição e não sobre os seus escritos, fato que o magoava muito. Essa diminuição de 

valor científico das obras de Sodré por ser um autodidata o impediu de fazer parte de 

alguns espaços acadêmicos.  

 

Ele sofreu muito a crítica que foi feita a ele, principalmente a partir da 

universidade, onde ele não entrava, especialmente a Universidade de 

São Paulo, onde ele foi duríssima e injustamente criticado pelo 

professor Carlos Guilherme Mota. Mas o general não ficou quieto: 

xingou a mãe, literalmente. Ele se tornou uma pessoa muito magoada, 

porque ele sentia que injustamente a universidade o olhava como se 

ele fosse um João ninguém.416 
 

O clima de acirramento político criou uma problemática situação para a entrada 

de Sodré no meio acadêmico, pois a pecha de que vivíamos sob “ameaça comunista” 

                                                           
415 FILHO, Ivan Alves. “Meu amigo Nelson Werneck Sodré”. In: CUNHA, Paulo Ribeiro da; CABRAL, 

Fátima (Org.). Nelson Werneck Sodré: entre o sabre e a pena. São Paulo: Editora da UNESP, 2006, p. 32. 
416 Otávio Brum; Joris Bianca. Transcrição da palestra de Marcelo Barbosa, Marly Vianna, Carlos Nelson 

Coutinho e José Paulo Neto no Teatro Casa Grande em 5/12/2011. Disponível em 

<http://www.algoadizer.com.br/edicoes/materia.php?MateriaID=719> acesso em: 30 de agosto de 2018. 
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demonizou autores e inviabilizou alguns outros, que tinham discussões pertinentes sobre 

o Brasil, impedindo-os de entrar em algumas universidades na década de 1960.  

 

O general foi vítima de mais uma banalização da nossa cultura. Ele foi 

alvo fácil do mandarinato acadêmico – por não ser acadêmico –, foi 

sempre declaradamente um intelectual comunista militante, isso 

também pesava para ele não ser aceito na universidade. Tornou-se 

alvo preferido daqueles que o consideraram logo superado, porque 

consideravam o marxismo superado (...)417 
 

Outro elemento que se aliou aos preconceitos por causa da posição de esquerda 

e do autodidatismo de Sodré foi o antimilitarismo nos meios acadêmicos. Talvez tenha 

sido o mais pesado na trajetória militar e intelectual de Sodré.  Da mesma forma que era 

menosprezado nos meios acadêmicos por grande parte das universidades e 

departamentos, também era achincalhado no meio militar por sua intromissão no campo 

acadêmico. Essa intromissão, tratada como danosa por alguns tanto do campo militar 

quanto do intelectual, foi constantemente lembrada pelos jornais da grande imprensa 

como se observa no livro A verdade sobre o ISEB, quando Sodré, por escrever a coluna 

chamada “Observador Militar”, foi criticado em diversos momentos por conta das 

interferências na discussão política que fazia. Segundo ele, grande parte das críticas 

vieram do jornal Tribuna da Imprensa.418 Certamente, os argumentos históricos levados 

nos 50 anos de discussão política pelo general incomodaram as pretensões de conluio de 

setores oportunistas da nossa sociedade que buscavam a associação das elites com o 

imperialismo. 

Entretanto, alguns autores como Paulo Ribeiro da Cunha, Marly Vianna e Ivan 

Alves Filho nos contam que entre os alunos das faculdades, Sodré tinha grande 

prestígio. Esse prestígio se formou na leitura de suas obras, nas conferências, palestras e 

aulas que contavam com Sodré. Nessas ocasiões, as verdades ditas por ele sacudiam os 

jovens para a luta contra as políticas de servilismo ao capital estrangeiro e pela defesa 

da cultura nacional. 

Werneck Sodré deslumbrou a minha geração, porque ele apresentou a 

História de outra forma. Ele era apaixonado pela História e a levava a 

sério; foi o primeiro historiador que nos falou do modo de produção. 

                                                           
417 Otávio Brum; Joris Bianca. Transcrição da palestra de Marcelo Barbosa, Marly Vianna, Carlos Nelson 

Coutinho e José Paulo Neto no Teatro Casa Grande em 5/12/2011. Disponível em 
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(...) A partir das explicações de Sodré nós pudemos entender muito 

melhor a realidade brasileira.419 
 

Depois do golpe civil-militar foi feita uma tentativa de isolar as ideias de 

Sodré. Segundo Cunha, isso ocorreu pela imprensa e na academia, que tentaram, em 

teses opostas às de Sodré, como as de Caio Prado Jr., refutar tudo aquilo que Sodré 

construiu em sua trajetória bibliográfica. Ainda em Cunha, percebe-se a tentativa de se 

colocar em Sodré o título de autor ultrapassado e não é à toa, que essa pretensa 

desvalorização de Sodré ocorreu no período de obscurantismo político. Mesmo assim, 

Sodré e sua extensa bibliografia continha muitos assuntos que, para Ivan Alves Filho, 

não tinham sido superados, e certamente isso foi determinante para frustrar os planos de 

se colocar Sodré como um autor ultrapassado. Após a redemocratização, talvez até 

antes, o autodidata ganhou nova notoriedade. O que o levou paulatinamente, assim 

como à não superação de algumas de suas teses, a ser reconhecido pelas universidades 

do país por sua devoção e insistência na discussão da história brasileira. Um autodidata 

que buscou espaço interpretando a realidade brasileira de fora dos muros da academia e 

que resistiu ao preconceito. Atualmente, os livros de Sodré são leitura indispensável 

para a interpretação do Brasil.420 

Analisar os momentos sob a interpretação de Sodré significa conhecer, 

conforme nos indicam os intelectuais Paulo Ribeiro da Cunha, Eric Hobsbawn, 

Luitgarde Barros, Leandro Konder, e Ivan Alves Filho um intelectual comprometido 

com a história e com as causas populares, sendo esta a história que nos convém saber e 

compartilhar para além da academia. Revisitar as obras de Nelson Werneck Sodré nos 

conduziu, no plano acadêmico e social, ao entendimento do Brasil vivido e escrito, 

sentido e visto de perto pelo general, historiador, professor, publicista e marxista. Foi, 

sem dúvida, intérprete e defensor das causas populares e do nacionalismo construtivo, 

cujos interesses Sodré apoiou até o fim. Lutou por um país menos excludente e mais 

envolvido com as causas nacionalistas, e ao mesmo tempo buscou a produção de uma 

história mais questionadora e democrática acerca da realidade brasileira. 
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