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O ANTICOMUNISMO NAS ENCRUZILHADAS DO AUTORITARISMO E DA DEMOCRACIA: PORTO 
ALEGRE NA CONJUNTURA 1945-1947  

Profª. Dr.ª Carla Simone Rodeghero – UFGRS 

 

Este texto é parte de uma reconstituição dos embates políticos que marcaram a cidade de Porto Alegre na 

conjuntura do final do Estado Novo e início do governo de Eurico Gaspar Dutra.i Procura mostrar que o anticomunismo 

foi um dos elementos centrais na transição entre um clima de abertura (o ano de 1945) para outro, de retomada da 

repressão aos comunistas e às manifestações populares em geral (1946 e 1947). Para tanto descreve e analisa situações 

nas quais o anticomunismo se manifestava. Questiona como as representações sobre o perigo comunista se compunham 

com aquelas ligadas à necessidade de um retorno à democracia e/ou à necessidade de se circunscrevê-la.  

 Através das páginas do Correio do Povo é possível reconstituir discussões e mobilizações acontecidas em 

Porto Alegre em torno de temas como a anistia, a derrota do nazi-fascismo, o retorno da Frente Expedicionária 

Brasileira (FEB) ao Brasil, a libertação de Luiz Carlos Prestes, a legalização do Partido Comunista, a sucessão 

presidencial, os debates da Assembléia Constituinte, as greves e manifestações de diversas categorias de trabalhadores. 

No tratamento dado pelo jornal a estes temas pode-se captar, num primeiro momento, indícios de amenização do 

discurso anticomunista e uma posterior retomada do mesmo. O período escolhido é também um momento de forte 

organização do Partido Comunista, que desfrutou da legalidade entre 1945 e 1947. Nesses anos, o PCB e indivíduos a 

ele identificados participam ativamente de mobilizações como as acima mencionadas. O partido também se mostrou 

muito atuante nas eleições que aconteceram em 1945 e 1946, elegendo deputados federais para a Assembléia 

Constituinte e deputados estaduais, para a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.  

 A análise das manifestações de anticomunismo nesse período de tempo relativamente curto permite delimitar 

diferentes alvos de um combate que apesar de ter seu referente no comunismo alcança grupos, acontecimentos, 

indivíduos, posicionamentos que não seriam necessariamente identificados a comunismo. Nos três anos que são o foco 

do estudo, é possível distinguir manifestações de caráter anticomunista em pelo menos três direções: o anticomunismo 

que tem como alvo Luiz Carlos Prestes, secretário geral do PCB, libertado da prisão no começo de 1945 e que entra em 

cena na vida política brasileira, defendendo a tese da União Nacional, apoiando uma Constituinte com Vargas e sendo, 

posteriormente, eleito senador; o anticomunismo que atenta para o processo de reorganização do PCB e que se 

manifesta nas discussões a respeito da legalidade ou ilegalidade deste partido na conjuntura do pós-guerra; e, 

finalmente, o anticomunismo que começa a transparecer nas avaliações a respeito da “agitação” e “desordem” 

resultantes do surto de greves que marcou o período.  

 No noticiário dos primeiros meses de 1945 está inscrita a constatação de que novos tempos se aproximam. A 

primeira página do Correio do Povo dá conta dos avanços aliados na Europa e logo estará anunciando o final da Guerra. 

Entre as notícias que se referem ao Brasil, várias delas transcritas de jornais cariocas, estão aquelas sobre Luiz Carlos 

Prestes. Anunciam as primeiras entrevistas que ele teria dado – ainda na prisão -, sua libertação, seu ponto de vista a 

respeito da situação da política nacional. Prestes é designado “o cavaleiro da esperança”, um grande “líder popular”, o 

“líder das forças progressistas nacionais”, “um dos chefes políticos de maior responsabilidade entre nós”, “ acatado pela 

maioria anti-fascita”. Transparece um grande entusiasmo em torno da liderança do Secretário Geral do PCB e muita 

expectativa em torno da contribuição dele para a definição dos passos que o Brasil deveria dar rumo à democracia, 

adequando-se à tendência representada pelos sucessos dos Aliados na Guerra. 

 O entusiasmo pelo final da Guerra pode ser sentido pelo grande número de mobilizações de rua que acontecem 

em Porto Alegre e também pela publicação de manifestos por várias entidades de classe que têm núcleos organizadas na 

cidade, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a União Estadual dos Estudantes, a Associação Brasileira de 
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Educação, a Associação Brasileira de Imprensa.  Também pode ser sentida pela manifesta simpatia aos Estados Unidos 

– na figura de Roosevelt – e à União Soviética, com a qual o Brasil reatava relações diplomáticas. No que se refere às 

manifestações de rua, cito algumas ocorridas nos meses de abril e maio de 1945: um comício promovido pelo Comitê 

Pró-Anistia em 4 de abril; uma sessão cívica no Teatro São Pedro no dia 14; novo comício no dia 21. No dia anterior, 

fora inaugurado um busto de Getúlio Vargas na Delegacia Fiscal, ocasião em que também se comemorou o aniversário 

do presidente. Ainda em abril, houve um comício festejando a entrada dos russos em Berlim, promovido pela Liga de 

Defesa Nacional. O mês de maio inicia com o Dia do Trabalho comemorado com missa no Parque Farroupilha e 

manifestação no Largo da Prefeitura, na qual podiam ser vistas faixas de apoio a Getúlio. Logo adiante, porto-

alegrenses foram para as ruas mostrar seu contentamento com a queda de Berlim e com a capitulação da Alemanha. As 

notícias foram publicadas, respectivamente, nos dias 19, 20 e 24 de abril e 3 de maio de 1945. 

 Este clima festivo é contemporâneo de um momento em que a libertação de Prestes também é festejada. No 

começo de maio, os porto-alegrenses puderam ouvir a transmissão do comício que Prestes fez no Estádio São Januário, 

através de alto falantes que foram instalados no Largo da Prefeitura (CP, 22/05/45, p. 7). Na segunda quinzena do mês, 

o Cinema Vera Cruz anunciou que antes da programação normal os seus freqüentadores poderiam ouvir “Prestes 

falando ao povo brasileiro” (CP, 20/05/45, p. 11). O Clube de Cultura Popular, por sua vez, divulgou que estaria 

promovendo uma palestra cujo tema era Luiz Carlos Prestes, a qual seria proferida pelo senhor Jorge Bahlis (CP, 

27/05/45, p. 5).  

Cerca de dois meses depois, as páginas do Correio começam a mostrar indícios de anticomunismo de origem 

católica, como que na contramão do clima antes mencionado. Em julho de 1945 havia acontecido em São Paulo, na 

Praça da Sé, uma importante manifestação católica na qual tinha sido lido um documento produzido pelo episcopado, o 

Manifesto do Episcopado Brasileiro. Na ocasião, os discursos enfatizaram a função da Igreja em harmonizar a vida 

social, a denúncia das desordens morais que seriam a origem de outras desordens, a crítica aos elementos de 

materialismo contidos no capitalismo, a denúncia do comunismo como completo abandono da ordem cristã e, também a 

advertência aos católicos de que não deveriam se aproximar dos comunistas.ii Comentários sobre a manifestação, na 

imprensa carioca, consideravam que eventos como este “ajudavam a destruir a aparência falsa, criada sobretudo devido 

à guerra, segundo a qual o regime comunista da Rússia teria assumido ares de democracia simplesmente porque ela 

estava na guerra contra as ditaduras nazista e fascista.”iii  

 Em Porto Alegre, o Manifesto foi lido numa concentração que aconteceu em 15 de agosto (CP, 17/08/45, p. 

12). O episcopado gaúcho produziu e divulgou, na ocasião, seu próprio documento, a Carta Coletiva sobre o 

Comunismo. Segundo matéria paga, publicada no Correio do Povo, teriam comparecido 50 mil pessoas a essa 

manifestação do dia 15 (Idem). A campanha anticomunista teve continuidade através de irradiações diárias promovidas 

pela Liga Eleitoral Católica (LEC) e pela publicação de artigos pagos no mesmo jornal, artigos originalmente 

publicados em periódicos católicos. É o caso de “Comunismo e catolicismo” e “Por que a Igreja condena o 

comunismo?”(12/08); “As purgas do partido e as eleições totalitárias do comunismo democrático” (14/08); “O 

tamanduá-bandeira” (15/08); “O comunismo ateu” (18/08); “A Igreja e o comunismo”(21/08/45).   

 A preocupação católica com o avanço do comunismo certamente levava em conta esse clima de cordialidade 

que fazia com que os comunistas fossem vistos como colaboradores na luta contra o nazi-fascismo, mas pode também 

ter se baseado num processo mais próximo que foi aquele da organização das células do Partido Comunista na cidade de 

Porto Alegre. No mesmo mês de agosto, tem-se notícia da criação de três delas, as dos bairros São João, Azenha e Mont 

Serrat. As células começam a divulgar os horários e locais de suas reuniões e também se engajam no trabalho do 

alistamento eleitoral tendo em vista o pleito marcado para dezembro de 1945.  Ainda em julho desse ano, a presença 

organizada do PCB e o seu protagonismo na cena política puderam ser vistos durante a visita do General Mark Clark a 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

3 

Porto Alegre. Foto publicada no Correio do Povo mostra desfile do militar americano pela Rua dos Andradas, com a 

presença de uma multidão. Entre as faixas captadas pelo fotógrafo vê-se aquela do Partido Comunista do Brasil (CP, 

24/07/45, p. 8). Em 30 de julho se dá a instalação oficial do PCB em Porto Alegre, em solenidade acontecida no Cine 

Teatro Imperial, bastante concorrida pelo que se depreende das fotos publicadas (CP, 31/07/45, p. 12). 

 Se a preparação para a eleição de dezembro de 1945 foi um impulso importante na reorganização do Partido 

Comunista, o bom desempenho nas urnas mostrou que os comunistas tinham conseguido se colocar como participantes 

de peso nos debates da política nacional e dos novos rumos que seriam dados para o país, através da Assembléia 

Constituinte. Nessa mesma direção, o início de 1946 foi marcado, em Porto Alegre, por um frenético trabalho de 

organização e propaganda do partido. Através de pequenas notas na coluna Política Rio-grandense fica-se sabendo das 

novas células criadas e do trabalho realizado no seio de cada uma delas ou no seu conjunto através dos Comitês 

Distritais e do Comitê Municipal.  Entre as células que divulgam suas atividades temos: a dos trabalhadores de fiação e 

tecelagem, a do Bairro Rio Branco; a célula Machla Berger da Cidade Baixa; a célula Moarê Martins; a Lênin, do 

Bairro Navegantes; a Antônio João, do Menino Deus; a do Hospital São Pedro; a célula Olga Benário Prestes; a célula 

do Centro; a dos trabalhadores da Editora Globo; a da estiva; a Manuel Rabelo, da Floresta; a André Rebouças; a 

Aparício Cora de Almeida; a do bairro Farrapos, etc. Além dos chamados para as constantes reuniões, ao longo do mês 

de janeiro de 1946, o PCB promoveu um comício no Largo da Prefeitura, a Semana Luiz Carlos Prestes; o sorteio da 

obra O Capital, de Marx; reuniões seguidas de chá e apresentações artísticas; o concurso para a escolha da marcha do 

PCB e também a preparação para o lançamento de seu órgão de divulgação, a Tribuna Gaúcha.  

 O ano de 1945 e o início de 1946 foram marcados por um aumento do número de greves tanto em Porto Alegre 

quanto em outras cidades do estado e do país. Greves como a dos ferroviários em vários pontos do Rio Grande do Sul, 

dos portuários em Porto Alegre e Rio Grande, mas também em Santos; dos mineiros; dos bancários, etc. Este tema 

mereceria um estudo particular que analisasse as reivindicações dos movimentos grevistas, sua relação com a Delegacia 

do Trabalho, o surgimento e atuação do Movimento Unificado dos Trabalhadores (MUT), a existência ou não de 

relação entre as greves e a atividade organizativa do Partido Comunista. Aqui interessa apenas mostrar de que forma 

tais movimentos foram relacionados com os “novos tempos” e até que ponto as representações anticomunistas serviram 

para avaliar e caracterizar as greves e os envolvidos nelas.  

  Nas greves noticiadas na primeira metade do ano de 1945, como a dos funcionários da Carris em Porto Alegre 

e dos ferroviários, em diversos municípios do Estado, as soluções foram encontradas através da intermediação de 

autoridades,  como o prefeito de Porto Alegre e o Diretor da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, a quem os 

trabalhadores teriam demonstrado confiança e gratidão. Se nestes primeiros movimentos ocorridos no período 

analisado, o discurso jornalístico e as autoridades envolvidas apontam para a justeza dos movimentos e o direito dos 

trabalhadores a protestarem, com o passar do tempo as greves passaram a ser associadas a um propósito de desordem e 

os grevistas vistos como manipulados por lideranças espúrias. Logo, logo, a relação entre greves e desordem se torna 

mais estreita e comporta representações típicas de anticomunismo.  

Tanto em 1945 quanto em 1946, o tema da carestia perpassava as avaliações sobre as greves e vários outros 

problemas enfrentados pelo país. Parecia ser consenso que o pós-guerra trouxera uma situação difícil na qual setores 

antipatrióticos estavam alimentando uma tendência altista dos preços em geral. Por outro lado, os grevistas estariam 

enganados ao buscar melhores salários, já que estes seriam em seguida corroídos pela inflação. Nos dois casos que são 

relatados a seguir pode-se ver a relação entre greves e anticomunismo em dois sentidos: num primeiro, temos a 

utilização de um “surto grevista” como justificativa para proibição de um comício dos comunistas em Porto Alegre e, 

num segundo, o discurso de um deputado gaúcho na Assembléia Constituinte associando o Partido Comunista a uma 

possível greve geral. 
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 Estava programado para a tarde de 23 de fevereiro de 1946 um comício no Largo da Prefeitura, contra a “carta 

fascista de 1937”. Na noite anterior, 30 membros do Partido Comunista, que faziam propaganda do comício, foram 

presos. O partido logo mobilizou seus advogados para providenciar a soltura dos companheiros. No dia seguinte, o 

Comitê Municipal mandou publicar nota no Correio do Povo, reclamando da “medida reacionária” do interventor 

federal que nas vésperas do meeting havia negado a permissão para a realização do mesmo. Em carta recebida da Chefia 

de Polícia e reproduzia na nota do PCB, a autoridade policial informava que “esta medida é resultante da situação 

anormal em que se encontra o estado em decorrência do surto grevista” (CP, 24/02/946, p. 10). O jornal também 

informa, em outra notícia, que “em cumprimento às determinações superiores, forças da Brigada Militar, do Exército e 

da força policial, integrada por elementos da Guarda Civil, estabeleceram o serviço de policiamento no Largo da 

Prefeitura Municipal (CP, 24/02/1946, p. 20). Nota-se, assim, o cuidado da polícia tanto reprimindo a propaganda do 

encontro, quanto proibindo a realização do mesmo e dispondo de consideráveis forças policiais para qualquer 

eventualidade. Na nota do Partido Comunista, apesar do protesto pela medida considerada reacionária, a agremiação 

reafirmou sua “decisão de lutar sem descanso pelo restabelecimento das liberdades democráticas conquistadas pelo 

povo da nossa cidade”. Ao mesmo tempo, e de acordo com as orientações gerais do partido neste momento, acatou a 

decisão das autoridades. Conforme se lê na nota oficial, “obediente à sua orientação de defender a ordem e a 

tranqüilidade, o Partido Comunista resolveu cooperar com as autoridades policiais que, no caso, limitavam-se a cumprir 

ordens superiores” (Idem, p. 10).  O propósito da obediência, todavia, parece não ter sobrevivido muito tempo pois 

alguns dias depois, em 27 de fevereiro, o Correio divulga a dissolução de um comício relâmpago dos comunistas na 

Rua dos Andradas, esquina com a Rua Uruguai, no Centro da cidade. Tal comício teria iniciado pelas 11 horas da 

manhã. Em poucos minutos formara-se uma aglomeração no local, respondendo à voz de um orador. Informa a notícia 

que, “consoante as últimas determinações policiais, a realização de comícios, mesmo os de caráter “relâmpago”, estão 

proibidos, de maneira terminante”. (CP, 27/02/1946, p.8). 

 No mesmo dia em que isto está sendo publicado, o Correio traz o relato de pronunciamento do Deputado 

Damaso Rocha, do PSD gaúcho, na Assembléia Constituinte. Na ocasião ele respondera a uma entrevista na qual 

defendia o governo do Rio Grande do Sul de acusações que a este foram dirigidas por parlamentares comunistas (estes 

reclamaram, em sessão da Constituinte, sobre a proibição do primeiro comício mencionado e sobre as prisões 

efetuadas). Além de defender o governo das acusações, o deputado fez uma advertência sobre o perigo de uma greve 

geral. Segundo ele, “todas as greves que já se verificaram no país foram provocadas pelos comunistas (...). Tais 

movimentos têm por objetivo acabar com o medo. Desde que este não exista, é lógico que qualquer movimento será 

levado a efeito com extrema facilidade” (CP, 27/02/1946, p. 8.). O deputado relacionou a greve dos mineiros, em curso 

no Rio Grande do Sul, com os comunistas, lembrando a visita que dois deputados comunistas – um gaúcho e um 

pernambucano - haviam feito à Arroio dos Ratos, na região mineradora. Segundo ele, “garantidos pelas imunidades 

parlamentares, eles terão no Rio Grande as mãos livres para agitar novas greves e preparar o movimento geral. Eles 

possuem uma técnica admirável e, assim, facilmente prepararão o golpe decisivo” (Idem). O deputado finaliza suas 

declarações chamando a atenção das autoridades que “devem estar alertas e impedir que se consumem os planos 

terríveis dos partidários do credo vermelho” (Idem). Vê-se, aí, o uso de argumentos e imagens que compõem o discurso 

anticomunista e que podem ser encontrados em conjunturas muito diversas da história brasileira, antes e depois deste 

período em estudo. 

Se havia indícios claros do apoio do PCB a esta greve dos mineiros e não tão claros a respeito do papel de 

liderança dos comunistas neste e em outros movimentos grevistas, houve uma outra situação na primeira metade de 

1946 na qual se constata a associação feita entre comunismo e “desordem”, “agitação” e desrespeito às autoridades. Foi 
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“o rumoroso caso do Instituto de Educação de Porto Alegre”, instituição na qual se desenvolvia o curso Normal e que 

foi o cenário de desentendimentos entre a Congregação dos Professores, a direção da escola e a secretaria da Educação. 

 Os desentendimentos tiveram origem na tentativa de uma professora de matemática – Hilda Jobim – de voltar a 

trabalhar no Instituto de Educação após ter sido dispensada de outra escola, o Colégio Júlio de Castilhos. Nas primeiras 

notícias sobre o caso, o motivo da dispensa e da posterior busca de colocação na outra escola aparece como sendo de 

ordem política. Em 19 de maio, o Correio informa que mesmo não tendo recebido o apoio da Diretora do Instituto de 

Educação, “a professora Hilda Jobim teria insistido em reassumir suas funções, declarando que sua dispensa do Colégio 

Júlio de Castilhos havia sido feita por motivos políticos, uma vez que era tida como comunista” (CP, 19/05/1946, p. 

24). Em notícias, manifestos e notas publicadas nos dias seguintes, a professora Hilda e também as autoridades da 

Secretaria da Educação esclarecem que o afastamento se referia ao acúmulo de funções, sendo o motivo político 

praticamente descartado. 

 Tendo em vista a solicitação da professora e a negativa da diretora, a Congregação dos professores do Instituto 

se reuniu e pretendeu decidir através do seu voto o caso. Realizada a votação, o pedido da professora Hilda foi aceito 

por vinte votos e teve um voto contrário. A professora que sugeriu a votação – professora Emilse Aveline – e o colega 

que prontamente a apoiou – professor Carlos de Brito Velho – foram suspensos por 30 dias pela Diretora, a professora 

Maria Heloísa Degrazia. Em nova reunião convocada por esta, mais dois professores foram suspensos e a Congregação, 

como um todo, foi repreendida. Em seguida, a Secretaria da Educação, na pessoa do Secretário Dr. Francisco Brochado 

da Rocha publicou nota oficial sobre o caso e suspendeu as aulas por dez dias. Nesta nota, datada de 21 de maio, os 

incidentes e os envolvidos são associados ao comunismo, como se vê no extrato: “o Secretário da Educação e Cultura, 

no uso de suas atribuições legais e considerando as perturbações provocadas por agitadores de nítido caráter comunista, 

pertencentes ao magistério público do Estado, com exercício no Instituto de Educação de Porto Alegre, resolve ...”. 

Entre as resoluções estão a de suspender as aulas, ratificar e homologar os atos da diretora, autorizando a mesma a 

dispensar “todos os servidores cuja estabilidade no Instituto não esteja assegurada por lei e que tenham participado dos 

atos de indisciplina que se vêm verificando, substituindo-os por elementos não contaminados pela agitação de caráter 

comunista” (CP, 21/05/1946).    

 Nos dias seguintes, o caso ocupa a maior parte do espaço reservado às notícias de Porto Alegre e manifestos de 

apoio aos professores começam a ser publicados. Esses manifestos são provenientes de diferentes grupos: alunas do 

Instituto que foram proibidas de se manifestar na escola sobre o acontecido; Grêmio dos Professores do Instituto que 

procurou uma audiência com o Secretário da Educação; Federação dos Estudantes Universitários de Porto Alegre; o 

Centro Acadêmico Franklin Delano Roosevelt, da Faculdade de Filosofia, que funcionava no mesmo prédio do Instituto 

e onde o professor Brito Velho também lecionava. Os principais envolvidos também mandam publicar seus manifestos, 

como é o caso da professora Hilda e do professor Brito Velho. A União Estadual dos Estudantes se manifesta. O mesmo 

acontece com a Loja Maçônica Electra 21 e com a Coligação Estudantil de Porto Alegre. O caso repercute na 

Assembléia Constituinte e na imprensa da capital federal. 

 Em todas estas manifestações de apoio aos professores e de crítica à Diretora e ao Secretário de Educação 

transparece a indignação a respeito da atitude considerada autoritária e incompatível com os novos tempos. Menciona-

se a vitória sobre o nazi-fascismo, a redemocratização, a defesa do direito de expressão. Em alguns casos, a acusação de 

comunismo é refutada pela demonstração do catolicismo dos acusados, especialmente no caso de Brito Velho, que se 

declara atuante católico e anticomunista.  

 As mensagens favoráveis à Diretora e ao Secretário demoram um pouco mais para serem publicadas. Elas 

comparecem especialmente em algumas edições do Correio do Povo, como nos dias 28 e 29 de junho de 1946 quando 

são transcritos dezenas de telegramas que o Secretário teria recebido de muitos municípios gaúchos. Pela própria forma 
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resumida, os telegramas não comportam análises sobre a relação entre os “incidentes” e o contexto da 

redemocratização, mas deixam ver a recorrência de tradicionais representações anticomunistas. A acusação feita pelo 

Secretário na sua nota oficial encontra eco nos telegramas publicados, muitos dos quais têm como seus remetentes 

correligionários do PSD. Os professores do Instituto de Educação e suas atitudes são descritos com expressões como as 

que seguem: “impatriótica campanha dos extremistas”, “investida vermelha”, “campanha insidiosa e desagregadora”, 

“elementos desagregadores a serviço de ideologias exóticas”, “inimigos da ordem”, “inimigos da Pátria”, “ilícita, 

maquiavélica, impatriótica, moscovítica e injustificada perseguição feita por elementos perturbadores da ordem”, 

“pérfida campanha ... por parte dos elementos comunistas e outros oriundos da insubordinação contra os princípios da 

autoridade”, “traição organizada por vanguardas russistas”, “correntes contrárias ao bem”, etc. 

 Vê-se, então, que as representações anticomunistas estavam disponíveis e que depois de um breve período de 

tolerância elas passaram a ser usadas para dar conta de situações nas quais o PCB ou Luiz Carlos Prestes não estavam 

diretamente relacionados. Mas, ao mesmo tempo em que em Porto Alegre, o caso do Instituto de Educação, revelava a 

persistência e a força do discurso anticomunista, no Rio, o PCB e seu Secretário Geral passaram a ser alvo de críticas 

pelos resultados de um comício frustrado no Largo da Carioca. Este parece ter sido o ponto decisivo da mudança e 

talvez o primeiro passo para um processo que findaria em um ano, com a cassação do PCB.  

 

i O texto é o primeiro resultado do projeto de pesquisa “O anticomunismo brasileiro nas encruzilhadas do autoritarismo 
e da democracia: a conjuntura 1945-1947”, desenvolvido desde novembro de 2002, na UFRGS. A pesquisa empírica, 
entre janeiro e maio de 2003 foi feita com o auxílio do estudante de História, Gustavo Coelho Farias. A partir de maio 
de 2003, também se integraram na pesquisa, os estudantes Marisângela Antunes, Carloline P. Leal e Marcelo Müller, 
como voluntários. 
ii RODEGHERO, Carla Simone. Memórias e avaliações: norte-americanos, católicos e a recepção do anticomunismo 
brasileiro entre 1945 e 1964. Porto Alegre: UFRGS, 2002. Tese de Doutorado em História.  
iii Idem. 


