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A POLÍTICA DO PCB NO INÍCIO DA GUERRA FRIA 
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Resumo: A trajetória política do PCB foi marcada por uma forte ambição de participar da 
vida política brasileira, tal esforço garantiu-lhes um posto significativo na história da esquerda 
brasileira. Com o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945, o mundo foi dividido em dois blocos: 
os EUA representando o projeto capitalista, e a URSS representando o projeto comunista. 
Esse período foi marcado por uma grande disputa ideológica, política, econômica e cultural. 
O PCB, apesar de ser um partido brasileiro, não ficou imune ao “fogo cruzado” irradiado 
entre os EUA e a URSS: o contexto da Guerra Fria afetou diretamente a vida política da 
organização. O interesse do presente trabalho é estudar as mudanças ocorridas na vida política 
do PCB, no contexto inicial da guerra fria, a partir da repressão sofrida durante o Governo do 
General Eurico Gaspar Dutra. 
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Abstract: The trajectory of the PCB policy was marked by a strong ambition to participate in 
Brazilian politics, such an effort ensured them a significant position in the history of the 
Brazilian left. With the end of the 2nd World War, in 1945, the world was divided into two 
blocs: the U.S. representing the project, capitalist and communist USSR representing the 
project. This period was marked by a great ideological dispute, political, economic and 
cultural. The PCBs, despite being a Brazilian party, was not immune to the "crossfire" 
between the U.S. and spent USSR: the context of the Cold War directly affected the political 
life of the organization. The interest of this study is the change in the political life of PCBs in 
the initial context of the Cold War, from the repression suffered during the government of 
General Eurico Gaspar Dutra. 
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Introdução 

O Partido Comunista Brasileiro surge como uma das expressões organizativas da 

classe trabalhadora brasileira, ele é uma declaração de simpatia aos êxitos da revolução 

bolchevique e é a exteriorização política dos anseios de um setor dos trabalhadores 

brasileiros. 

Desde a sua fundação, o Partido buscou estreitar os laços com a Internacional 

Comunista, pois tinha como perspectiva, adotar e receber orientações internacionalistas. Essa 

aspiração internacional causará temor e desconfiança nos setores conservadores brasileiros, 

pois para esses campos o PCB era um partido inimigo da pátria e representava o comunismo. 

Essa inquietação se acirrará ainda mais durante o contexto da Guerra Fria, marcado por 
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atitudes truculentas e repressivas aos comunistas transformando bruscamente a vida da 

organização. 

Optar pelo estudo do PCB é afiançar a relevância dos estudos sobre partidos de 

esquerda no campo da historiografia política brasileira. O interesse pela análise do PCB, no 

Mestrado em História da Universidade Estadual de Maringá, ilustra esse apontamento: dos 

sete projetos, da linha de pesquisa “Política e Movimentos Sociais”, três estão próximos ou 

analisam diretamente o PCB. 

Escolher como objeto de investigação o PCB significa recorrer à memória social e 

política de milhares de brasileiros que levantaram a bandeira do comunismo no Brasil e 

correram os mais funestos riscos: morte, tortura, prisão, exílio e clandestinidade.  

No entanto, é preciso salientar que o PCB não foi um partido apenas de “cavaleiros da 

esperança”, mas sim um partido formado por pessoas comuns que davam à organização 

contornos brasileiros. O PCB, ao longo de sua história, passou por momentos de legalidade e 

ilegalidade, cometeu erros, logrou êxitos, porém, sempre esteve presente na vida política 

brasileira, ou seja, garantiu seu lugar na história. Por isso, ao estudar um partido que 

hegemonizou durante décadas o movimento da esquerda política e sindical no país, estaremos 

falando da História do Brasil, mesmo que seja de um ponto de vista específico.  

A metodologia utilizada para a elaboração desse texto foi baseada na leitura crítica de 

livros e artigos que discutem a Guerra Fria e o PCB. A temporalidade contempla o início da 

guerra fria. 

 

A Guerra Fria e seus primeiros reflexos no Brasil 

Os resultados da Segunda Guerra Mundial são preciosos para a compreensão da 

Guerra Fria, pois a esse conflite contemplou dimensões globais e após seu término, elegeu as 

duas nações protagonistas da Guerra Fria: os EUA e a URSS. 

Com o fim da Guerra, os EUA se tornaram os maiores beneficiados do conflito, 

diferentemente da URSS1. Os EUA não foram atacados por nenhuma das forças inimigas, as 

perdas de vidas foram baixas, fortaleceram seu parque industrial, absorveram grande parte dos 

desempregados da crise de 29 e se tornaram a economia dominante do globo.  Além disso, os 

EUA conseguiram respaldo diante da opinião pública ao terem entrado na Guerra para ajudar 

a por fim no conflito. 

                                                 
1 Isaac Deutscher ilustra bem esse desfeche: “Os dois colossos se defrontaram, mas um estava robusto, vigoroso 

e ereto, e o outro prostrado e exangue.”  
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A URSS, por sua vez, contabilizou mais de 20 milhões de mortos, mais de 25 milhões 

de pessoas ficaram sem habitação, tiveram perdas materiais, ou seja, foi mais prejudicada do 

que os EUA. O grande mérito da URSS foi sua importante ação na derrota da Alemanha 

nazista, esse êxito lhes deu prestígio militar e político diante de grande parte da esquerda. 

As duas nações que se tornaram as superpotências2 do globo representavam modelos 

de nações antaganônicos, os EUA se proclamavam os representantes do capitalismo e da 

democracia, a URSS a representante do socialismo e da igualdade. Essa rivalidade 

contemplou as mais diversas esferas: ideológica, política, cultural, econômica, social, 

sintetizando assim o conflito da Guerra Fria.  

Compreendendo que as ambições da URSS e dos EUA são incompatíveis, é possível 

refletir que a guerra fria foi um conflito inevitável, pois depois dos profundos escombros, da 

completa desordem e do forte desequilíbrio social e político global do pós-guerra, essas duas 

nações buscaram polarizar suas forças para alcançar a hegemonia plena sobre o planeta, ou 

sobre parte dele. 

No campo diplomático foram realizadas conferências que trataram de demarcar os 

interesses das nações, essas conferências acabaram também intensificando as divergências. 

Nas conferências de Teerã, de Yalta e de Potsdam, as três nações participantes tinham suas 

ambições claras. A Inglaterra pretendia ter influência na Europa e internacionalmente, os 

EUA fortalecer a ONU (Organização das Nações Unidas) e tonificar o capitalismo, e a URSS 

muito mais controlar a Europa Oriental, do que expandir o comunismo. (FENELON, 1983: 

56-76). 

Os choques entre os EUA e a URSS, países que passaram a representar 

simbolicamente a Guerra Fria, já que a Inglaterra ficou de fora, foram marcados por intensos 

embates ideológicos e políticos que tinham como objetivo demarcar qual seria a parte do 

globo que essas nações alcançariam. Porém, apesar do risco de um confronto de contornos 

mundiais, para o historiador Eric Hobsbawm, a possibilidade de um confronto mundial era 

improvável, pois havia um equilíbrio eqüitativo na distribuição dos territórios para cada 

nação. Hobsbawm argumenta:  

 

A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia 
perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso: apesar da retórica apocalíptica 
de ambos os lados, mas, sobretudo do lado americano, os governos das duas 
superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra 
Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual, mas não contestado em 

                                                 
2  Essa definição é de William Thorton Rickert Fox. Para Fox superpotência é uma nação que tem condições de 

influenciar e/ou alterar a situação política, cultural, social ou econômica no plano mundial. 
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sua essência. A URSS controlava uma parte do globo, ou sobre ela exercia 
predominante influência - a zona ocupada pelo Exercito Vermelho e/ou outras 
Forças Armadas comunistas no término da guerra – e não tentava amplia-la com o 
uso da força militar. Os EUA exerciam controle e predominância sobre o resto do 
mundo capitalista, além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o que restava da 
velha hegemonia imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não intervinha 
na zona aceita de hegemonia soviética (HOBSBAWM, 1994: 224).  

 

Ainda nessa argumentação, Raymond Aron definiu com uma precisa frase esse 

conflito: “Guerra Fria, paz impossível, guerra improvável”.  

Na corrida pela disputa da influência entre as nações, o Brasil foi um país de grande 

interesse para os EUA, pois como a URSS controlava o leste Europeu, os EUA buscaram 

submeter à América Latina ao seu domínio. Além disso, durante e depois da guerra, os EUA 

conseguiram aumentar enormemente seu controle sob Brasil.  

Durante o Estado Novo, no governo ditatorial de Vargas, o Brasil desempenhou seus 

esforços de apoio aos países aliados. Alguns fatores foram decisivos para que o Brasil 

entrasse na guerra, dentre eles estão: os empréstimos concedidos pelo governo dos EUA ao 

Brasil e o naufrágio de embarcações brasileiras, causado por submarinos alemães.  

Com o término da guerra o governo brasileiro cultivou a ideia de que, em virtude das 

realizações do Brasil na Guerra, através do envio de soldados da FEB (Força Expedicionária 

Brasileira) e do acordo com os EUA pela ativação dos seringais amazônicos, o país teria uma 

relação privilegiada com os EUA. Sidnei Munhoz discute que, a partir de 1943, a penetração 

estadunidense no Brasil é facilitada, baseada na incorreta crença de que o Brasil seria 

comparte destacado dos EUA, porém, essa aspiração nacional não passou de ilusão, pois 

quanto maior obediência o Brasil apresentava, menor autoridade alcançava diante dos EUA.  

Com essas precisões, acerca das relações diplomáticas do Brasil com os EUA no pós-

guerra, é possível concluir que, no início da Guerra Fria, o Brasil se submeteu a política 

estadunidense e as ações dessa subordinação serão implementadas durante o governo do 

General Eurico Gaspar Dutra. Essas ações afetaram a vida dos movimentos sociais, dos 

sindicatos e o PCB, como partido de esquerda, não deixou de ser alvo da investida manu 

militari do governo Dutra. 

   

No calor da Guerra Fria: o PCB e o governo Dutra  

Em 10 de novembro, de 1945, o PCB conquista seu registro legal e se torna um 

partido reconhecido oficialmente pelo estado, com esse registro, o partido participa das 

eleições em diversas esferas. Na eleição presidencial, em 2 de dezembro do mesmo ano, o 

General Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro de Guerra do governo de Vargas, venceu as 
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eleições. Através de uma coligação entre o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB), Dutra alcança a cifra de 3.251.507 votos contra 2.039.341 de 

Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional e 569.918 de Yeddo Fiúza, do Partido 

Comunista Brasileiro. A posição de 3º lugar nas eleições presidenciais não foi algo 

insignificante para um partido que reivindicava o “comunismo”, é algo notável, porém tal 

resultado gerou desconfiança e temor nos setores mais conservadores do país. O desempenho 

em outros cargos também foi expressivo: “o partido recebeu 9% do total de votos e elegeu 

quatorze deputados e um senador. Além disso, com o sistema eleitoral de representação 

proporcional, o PCB elegeu 109 suplentes de deputados” (CHILCOTE, 1982: 97). Alguns 

historiadores indicam que a bancada do PCB, apesar de pequena e minoritária, desempenhou 

um importante papel no que tange aos direitos dos trabalhadores e aos direitos democráticos. 

Para Munhoz, a vitória de Dutra representará um retrocesso no processo de 

democratização do país, situação que resultará em uma intensa repressão projetada contra os 

movimentos sociais e as organizações de esquerda que ascendiam no período. Munhoz discute 

esse contexto: 

 
Esse processo deve ser lido à luz da evolução das lutas sociais, retomados 

com amplo vigor em 1945 e continuadas nos anos seguintes, e do contexto 
internacional em que havia a exacerbação dos conflitos entre as potências 
capitalistas ocidentais e a URSS. Assim, deve se observar que o país experimentou 
durante o primeiro semestre de 1946 mais de 70 greves de médio ou grande porte, 
envolvendo mais de 100 mil trabalhadores de algumas das principais categorias 
como bancários, metalúrgicos, têxteis, eletricitários e portuários. Além disso, os 
movimentos populares, estimulados pela alta inflacionária e pela carestia, 
reivindicando melhores salários e a solução dos graves problemas habitacionais 
(MUNHOZ, 2002: 47-48). 

 

 O PCB seguiu uma dinâmica de fortalecimento e de crescimento, diferentemente da 

situação anterior. De 1938 a 1942, em virtude das cisões e da repressão sofrida durante o 

estado novo, o partido quase chegou a desaparecer, teve uma ação limitada e foi permeado por 

uma fragmentação interna. Só a partir de 1942, aconteceu uma reviravolta e o partido passou a 

reaparecer no cenário político nacional com maior peso, através de um processo de 

reorganização e do benefício direto que o partido recebeu com o fortalecimento das 

mobilizações sociais e políticas. Por meio dos números é possível expressar o crescimento do 

PCB também no seu contingente interno: das poucas centenas de militantes em 1942, o 

partido dá um salto para 50.000 em 1945 e chega aos 200.000 nos dois anos seguintes (o 

maior partido comunista da América Latina, durante o período). 
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Esse crescimento foi combinado com o rico desenvolvimento das lutas populares e 

sociais que ocorriam no país, o partido se apoiou nessas mobilizações e também ajudou a 

construir ou a organizar ferramentas para a luta dos movimentos e sindicatos. 

Mas para compreender as mudanças ocorridas no PCB, após a vitória de Dutra, é 

preciso entender qual era a dinâmica política do PCB, no começo de seu governo. Chilcote 

discute que o PCB passou por 3 estágios após a Segunda Guerra Mundial, essa divisão em 3 

fases foi defendida por José Ribeiro de Lira e nos ajuda a interpretar as mudanças ocorridas 

no PCB, no início da guerra fria.   

Lira aponta que o partido passou pelas seguintes fases: “o “desenvolvimento pacífico” 

e a “existência legal” de 1945 a 1947, ano em que o partido foi colocado fora da legalidade; o 

“antiimperialismo” de 1947 até a posição “ultra esquerda” de agosto de 1950; e a “nova 

orientação” que teve inicio em 1950” (CHILCOTE, 1982: 93). 

As orientações políticas do PCB, no início do governo Dutra, são extremamente 

vacilantes, conforme aponta Eliezer Pacheco, e foram iniciadas durante o estado novo. No 

contexto do estado novo, a partir das orientações da III Internacional, o PCB passa a defender 

a ideia de Frente Ampla e Popular e democrática contra o fascismo, pois com a subida do 

fascismo ao poder, a Internacional postulou a necessidade dos partidos comunistas 

constituírem frentes antifascistas. Anteriormente, a Internacional defendia que os PC`s não 

deviam se aliar com outras correntes da “esquerda” (como exemplo as organizações da social 

democracia), mas com a vitória do fascismo, a Internacional passa a defender a unidade entre 

as diversas correntes de “esquerda”. Essa perspectiva foi elaborada depois da ascensão do 

fascismo na Europa3.  

A política “antiimperialista” do PCB também tinha um caráter de unidade, porém, 

Chilcote discute que ao lado da política de “União Nacional”, o “antiimperialismo” do PCB se 

colocava favorável a “burguesia nacional” e se distanciava dos trabalhadores. 

Para Pacheco, a situação do PCB se desenhava da seguinte forma: “por um lado, tinha 

de criticar a situação cada vez mais difícil da classe operária e por outro procurava apresentar-

se como o Partido da ordem e da tranqüilidade, defensor do “apertar o cinto”, chegando a 

colocar-se contra as greves, a pretexto de evitar provocações” (PACHECO, 1984: 187-188).  

Alguns autores apontam que o PCB mergulhou no processo de transição do estado 

novo para o governo de Dutra, com certo despreparo para possíveis choques, dando 

exacerbada credibilidade ao regime, sem contabilizar os riscos de uma nova fase de 

                                                 
3  No Brasil, o auge da política de frente se dá através da idéia de “União Nacional”, defendida pelo PCB, junto 

ao governo Vargas contra o nazi-fascismo. 
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ilegalidade para sua legenda4. Talvez, o partido não avaliou a própria situação internacional 

localizada no conflito da guerra fria, no qual o anticomunismo era difundido pelos EUA e de 

certa forma, acatado pelo Brasil5. 

Frente à consolidação do PCB, quem decide apertar o cinto é o governo Dutra, que 

passa a lançar suas ações antidemocráticas contra o partido.  

As investidas iniciais do Governo Dutra contra o PCB tiveram um cunho jurídico, a 

primeira delas foi uma acusação no congresso, em princípio de 1947, alegando que o partido 

recebia dinheiro de Moscou, para afirmar tal relação do PCB com a URSS foi criada uma 

Comissão Parlamentar que investigou a contabilidade do partido.  

Averiguando o estatuto do partido, o funcionário da polícia encarregado pela 

investigação notou que o estatuto do PCB era diferente do publicado no Tribunal Eleitoral. 

Com essa conclusão, o deputado Barreto Pinto requereu o fechamento do PCB acusando-o de 

organização estrangeira, já que seu nome era “Partido Comunista do Brasil” e não Brasileiro, 

além disso, o Partido usava símbolos internacionais como a foice e o martelo. Documentos 

confidenciais deram conta de que o governo queria o fechamento do PCB, um indício dessa 

ambição é a conversa entre o general Alcino Souto (membro do gabinete militar de Dutra), o 

chefe de polícia e o Embaixador estadunidense William D. Pawley, em janeiro de 1947. Nessa 

conversa, eles demonstram entusiasmo por terem conseguido as provas para o fechamento do 

partido e que a opinião pública seria favorável frente a tal decisão.  

Os comunistas sofreram uma série de ações truculentas e autoritárias, que foram se 

sucedendo e sufocando o partido: proibição do funcionamento da juventude comunista, 

fechamento do MUT (Movimento de Unificação dos Trabalhadores), suas sedes foram 

fechadas, os arquivos e documentos foram apreendidos, os funcionários públicos suspeitos de 

serem ou terem ligações com os comunistas receberam demissão, a CGT (Central Geral dos 

Trabalhadores do Brasil) foi fechada, os mandatos parlamentares foram cassados e muitos 

jornais vetados. Observa-se também a ruptura das relações diplomáticas entre o Brasil e a 

URSS.  

Além disso, muitos militantes e dirigentes foram presos, exilados ou penetraram em 

uma sombria clandestinidade. Ademais dos golpes sofridos contra a organização daqueles que 

dedicavam suas vidas às causas da revolução, os militantes também passaram por vários casos 

de arbitrariedades, maus-tratos, incluindo situações de tortura, fatos que foram noticiados pela 

                                                 
4  Para Pacheco, o governo Dutra desde o seu início já demonstrava uma orientação conservadora e reacionária, 

por isso, o PCB esteve iludido e foi preciso uma dura repressão para que o partido se despertasse.  
5  Prestes chegou a afirmar que “ninguém ousaria fechar o PCB”. 
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imprensa da época, indica Munhoz. Portanto, a truculência, a tortura, a humilhação, o uso da 

força podem ser detectados antes mesmo da ditadura civil e militar, de 1964. 

A entrada do PCB na ilegalidade pode ser delimitada pelo contexto que rondava o 

período da Guerra Fria e consequentemente, a emergência do anticomunismo. Pacheco 

discute que, uma das causas da entrada na ilegalidade foi causada pela passividade da direção, 

que não se precaveu diante dos riscos de sofrer ações repressivas e não criou uma infra-

estrutura que permitisse o partido viver na clandestinidade.  

Diante da situação de enfraquecimento, do sentimento de fracasso, o PCB passa a 

rever sua relação com o governo Dutra, sofrendo uma mudança em sua política. Através de 

dois Manifestos, o de Janeiro e o de Agosto, a política do PCB é reformulada. Nesses 

documentos o partido faz uma autocrítica sobre os equívocos cometidos e se coloca na 

oposição frontal ao governo Dutra. O partido passa a considerar o governo de Dutra, como um 

governo de traição nacional, submisso ao imperialismo e inimigo dos direitos dos 

trabalhadores, lançando uma ofensiva e criando a FDLN (Frente Democrática de Libertação 

Nacional), porém, essa ofensiva fracassou. Segatto ilustra essa mudança: “A partir de 1948, a 

tática política do PCB irá se enrijecendo, tornando-se cada vez mais estreita, sectária e 

voluntarista, como pode ser facilmente observável nos dois manifestos” (SEGATTO, 1981: 

65). 

Ao estudar o PCB e a relação do Brasil com o contexto da Guerra Fria é possível 

vislumbrar que o anticomunismo se fez presente no país e a expressão mais significativa desse 

processo foi o fechamento do PCB, ou seja, as relações entre o Brasil e EUA, em oposição à 

URSS e ao comunismo, estavam relativamente delineadas. 

O alinhamento do governo brasileiro com a ideologia anticomunista foi marcada pela 

corrida antidemocrática do governo Dutra frente ao desenvolvimento do PCB. 

Algumas reflexões podem ser levantadas a partir desse debate: 1) existia realmente um 

risco de revolução no país, durante esse período? 2) O PCB realmente ficou iludido com o 

regime, não se preparou e caso tenha adotado outra orientação, poderia ter evitado o 

isolamento? 

Esses são apontamentos que podem ajudar a pensar se realmente foi necessário o uso 

de força contra o PCB, ou seja, é importante pensar se havia o risco de uma revolução 

socialista, e se essa revolução seria feita ou teria a participação direta do PCB.  

 

 

 

8 



ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – Fortaleza, 2009. 

9 

BIBLIOGRAFIA 

BASBAUM, Leôncio. História Sincera da República: de 1930 a 1960. São Paulo: Alfa - Omega, 
1976. 

BOTTOMORE, Tom (Ed.). Dicionário do Pensamento Marxista. São Paulo: Jorge Zahar, 1988. 

CHOMSKY, Noam. Novas ordens mundiais. São Paulo: Ed. Scritta, 1996. 

CHILCOTE, Ronald H. Partido Comunista Brasileiro: conflito e integração. Rio de Janeiro: Graal, 
1982. 

DEUTSCHER, Isaac. Marxismo, guerras e revoluções. São Paulo: Ed. Ática, 1981. 

FENELON, Déa Ribeiro. A guerra fria. São Paulo: Ed. brasiliense, 1983. 

HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

HOBSBAWM, Eric. Tempos interessantes: uma vida no século XX. São Paulo: Ed. Schwarcz, 
2002. 

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. São Paulo, Ed. Schwarcz, 2002. 

MAGNOLI, Demétrio. Da guerra fria à detente. São Paulo: Ed. Papirus, 1988. 

MUNHOZ, Sidnei J. Guerra Fria: um debate interpretativo. In SILVA, Francisco C. Teixeira 
(org). O século sombrio: uma história geral do século XX. Rio de janeiro: Ed. Elsevier, 2004. 

MUNHOZ, Sidnei J. Ecos da emergência da Guerra Fria no Brasil (1947-1953). Disponível no 
site: www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol6_mesa3.htm 

PACHECO, Eliezer. O Partido Comunista Brasileiro (1922-1964). São Paulo: Editora Alfa-Omega, 
1984. 

PANDOLFI, Dulce Chaves. Camaradas e companheiros: história e memória do PCB. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1995. 

SANTANA, Marco Aurélio. Homens Partidos: comunistas e sindicatos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Boitempo, 2001. 

SEGATTO, José Antonio. Breve história do PCB. São Paulo: Ciências Humanas, 1981. 

VICENTINI, Paulo Fagundes. A guerra fria: o desafio socialista à ordem americana: Porto Alegre, 
Ed. UFRGS, 2006. 

 

 

 

http://www.dhi.uem.br/publicacoesdhi/dialogos/volume01/vol6_mesa3.htm

