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6. Anexo: 

PRO. " . 0C;íjt.  

1. No dia 18 Jun 77, na sede da EDITORA BRASILIENSE, ã Rua Barão 

de Itapetininga, 89, SAO PAULO/SP, teve lugar o lançamento da obra em 

epigrafe. 

2. Os autores da referida obra são historiadores jovens com ante-

cedentes subversivos, a saber: 

- RICARDO FROTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - Militante da POLOP 

em 1964/67. Cooperou com a Rede de Apoio da ALN. E professor de His-

tOria da UNICAMP e atualmente, sua influencia e lideran;,a sio cres-

centes naquela Universidade; 

- ANTONIO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR - Antecedentes subversivos 

na APML; 

- LUIZ DAGOBERTO DE AGUIRRE RONCARI - Antecedentes subversivos 

na ALN. 

3. A editora em questão é de propriedade de CAIO DA SILVA PRADO 

JUNIOR (considerado na RUSSIA como o detentor do pensamento marxi!- -

ta-ortodoxo no BRASIL juntamente com NELSON WERNECK SODRC) e de seu 

filho CAIO GRACO DA SILVA PRADO, ambos com registros neste Centro. 

4. Compareceram a cerimOnia cerca de 70 pessoas das quais cerca 

de 30 universitários membros dos DCE (Livres) da USP e PJC que dis-

tribuiram panfletos explicativos do adiamento do III ENE. 

5. A imprensa deu grande cobertura, inusitada rara um evento re-

iacionado a obra sobre Histiiria do BRASIL. A noite, o jornal da TV 

Globo-SP deu destaque ao encontro. 
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6. A Editora Brasiliense jã fo-: penalizada por vender a primeira 

edição da HISTORIA NOVA DO BRASIL, coordenada pelo Gen R/1 	NELSON 

WERNECK SODR e usando :romes de estudantes como testas de ferro, sem 

serem historiadores e, por tentar reeditã-la. 

r de estranhar a cobertura pela imprensa escrita e televisada 

dada ao lançamento da obra em 'pgrafe, quando silencia ou se 	não 

despresa lançamentos de obras de historiadores democrãticos. 

A elaboração da obra em epigrafe guarda a possibilidade de es- 

tar sendo feita por historiadores esquerdistas experimentados 	que 

estariam usando os tres jovens autores, ligados a ações terroristas, 

como testas de ferro, como o fez o General WERNECK SOBRE, quando da 

elaboração da HISTORIA NOVA DO BRASIL. 

A obra em epigrefe, por algumas de suas abordagens, guarda a 

possibilidade de constituir-se na 3a. tentativa de edição de 	uma 

versão marxista da Histõria do BRASIL. 

7. A obra em apreço, em que pese a sua excelente paginação e apre 

sentação gráfica, é escrita com a visão distorcida dos esquerdistas, 

tudo levando a crer que se insere no contexto do "revisionismo" mar-

xista com a possibilidade de graves prejuizos para a formação cos es 

tudantes brasileiros. Tais livros, nas mãos de professores esquerdis 

tas se constituirão, por certo, em arma cultural negativa de inesti-

mável valor para a doutrinação dos alunos que, pela sua natural ima-

turidade, não perceberão as distorções e os enfoques parciais da re-

ferida publicação. 

8. A leitura parcial dos dois volumes já publicados (C50 páginas 

nes 2 volumes) permite as seguintes observações: 

nesvalorização gene- rica dos lideres nacionais que, no decur-

so de nossa Histria, contribuiram para o desenvolvimento da Nação 

e a manutenção de sua unidade. 

- Desvalorização e critica da atuação do Exército e/ou da Guar 

da Nacional. Esta é considerada apenas como "um braço armado do po-

der, uma força armada capaz de garantir a ordem interna e exercer o 

monopõlio da violencia em nome da ordem da aristocracia agrária" en-

quanto que o Exercito, "a exceção dos oficiais, era composto de ele-

mentos humildes que logo se alinharam com os grupos radicais e popu-

lares (que passaram às ações politicas de rua)". 

ÇONTINUA... 
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- Desvalorização da atuação de CAXIAS que é visto como chefe da 

"repressão" dos diversos movimentos (Balaiada, Farroupilha, etc) não 

se fazendo qualquer referéncia às suas reconhecidas qualidades de che 

fe militar e verdadeiro Pacificador que tanto contribuiu para a manu 

tenção da Unidade Nacional. 

- Simultaneamente, a traição de CALABAR não é realçado sendo a 

sua atividade em favor dos invasores apresentada como normal 	e até 

positiva. Este enfoque estã em consonãncia com o que CHICO BUARQUE e 

RUY GUERRA pretendiam apresentar na peça teatral de mesmo nome cuja 

temãtica seria: optar não é trair. 

- Exploração do tema escravidão, que recebe grande destaque,sen 

do motivo da capa do Volume 1 e recebendo 8 pãginas de texto 	sobre 

PALMARES enquanto a Insurreição Perna,nbucana merece apenas 1 pagina. 

- Distorção da apreciação sobre a capacidade de trabalho do in 

dio brasileiro indicando a "produtividade do trabalho dos guaranis 

das reduções jesu:ticas", na tentativa de favorecer a tese da "pri - 

moira república comunista" nas Missões/RS. 

As Missões sãc abordadas ainda, em outro capitulo, com citaçúes 

do livro "A Replica Comunista Cristã dos Guaranis" e trechos de pro 

nunciamento de DARCY RIBEIRO. 

- Os volumes são apresentados com extensas bibliografias ao fi-

nal de cada volume e ao final de cada capitulo. Embora essas bibliografias 

também ind;quem obras de escritores nacionais, a grande maioria das 

notas de rodapé se referem as obras dos esquerdistas como NELSON WER-

NECK SODRE, RAYMUNDO FAORO, SERGIO BUAROUE DE HOLANDA, CAIO PRADO JU-

NIOR, FRANCISCO HENRIQUE CARDOSO, CELSO FURTADO, DARCY RIBEIRO e ELO-

RESTAN FERNANDES. 

9. Este Centro julga que, pelas observações expostas e por outras 

que por certo advirão de um exame mais completo da obra, a 	citada 

publicação deve ter sua circulacão ptoibida, sugerindo que, para is-

so, a anãlise da mesma seja feita pelos õrgãos competentes. 

Os volumes 1 e 2 estão neste Centro a disposição dos OI irteres 

sados, enquanto que os volumes 3 e 4 estão previstos para serem lan-

çados, respectivamente, em Agosto e Novembro do corrente ano. 

'ONSÁVEL 
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INFORMAÇÃO N20497 /19/AC/77  

DATA 

ASSUNTO : 

ORIGEM : 

DIFUSA() ANT. : 

DIFUSÃO : 

77 JUL 77 

: 

"BRASIL HISTÓRIA" 

OBRA DE INTELECTUAIS 

CIE (PRG 16900/77) 

FSQUERDISTAS 

CENIMAR - CISA - DSI/MJ - DSI/MEC 

CH/SNI 

Esta AC/SNI recebeu do CIE. a INFÃO N° 953/S-102 - 

Ali, abaixo transcrita, que se refere ao lançamento de uma obra 

de intelectuais esquerdistas, denominada "BRASIL HISTÓRIA":  

*1. No dia 18 Jun 77, na sede da EDITORA BRASILIEN 

SE, à Rua Barão de Itapetininga, 89, SÃO PAULO/SP, teve lugar o 

lançamento da obra em epígrafe. 

2. Os  autores da referida obra são historiadoresjo 

vens com  antecedentes subversivos, a saber: 

- RICARDO FROTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - Militan- 

te da POLOP em 1964/67. Cooperou com a Rede de Apoio da ALN. 	É 

professor de História da UNICAMP e atualmente, sua influenciaeli 

derança são crescentesnaquela Universidade; 

- LUIZ DAGOBERTO DE AGUIRRE RONCARI - Antecedentes 

subversivos na ALN; 

CONFIDENCIAL  1 
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INFORMAÇÃO N20497 /19/AC/77 

DATA 	 : 27 JUL 77 

ASSUNTO 	: "BRASIL HISTORIA" 

: OBRA .DE INTELECTUAIS ESQUERDISTAS  

ORIGEM 	: CIE (PRG 16900/77) 

DIFUSÃO ANT. 	: CENIMAR - CISA - 	- DSI/MEC 

DIFUSÃO 	: CH/SNI 

Esta AC/SNI recebeu do CIE, a INFÃO Ng 953/S-102 - 

All, abaixo transcrita, que se refere ao lançamento de uma obrA 

de intelectuais esquerdistas, denominada "BRASIL HISTORIA":  

*1. No dia 18 Jun 77, na sede da EDITORA BRASILIEW7 

SE, à Rua Barão de Itapetininga, 89, SÃO PAULO/SP, teve lugar o 

lançamento da obra em epígrafe. 

2. Os  autores da referida obra são historiadoresjo 

vens com  antecedentes subversivos, a saber: 

- RICARDO FROTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO - Militan- 

te da POLOP em 1964/67. Cooperou com a Rede de Apoio da ALN. 	É 

professor de História da UNICAMP e atualmente, sua influênciaeli 

derança são crescentesnaquela Universidade; 

- LUIZ DAGOBERTO DE AGUIRRE RONCARI - Antecedentes 

subversivos na ALN; 

[.__ORIFIDENCIAL  I 



1 CONFIDENCIAL I 
(CCÁTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N2 0497/19/AC/77 	 Fls 02) 

- ANTONIO MENDES DE ALMEIDA  JÚNIOR - Antecedentes 

subversivos na APML. 

3. A editora em questão é de propriedade de CAI0h 

DA SILVA PRADO JÚNIOR (considerado na RÚSSIA como o detentor doi 

pensamento marxista-ortodoxo no BRASIL juntamente com NELSON wEr 

NECK SODRÉ) e de seu filho CAIO GRACO DA SILVA PRADO, ambos com 

registros neste Centro. 

4. Compareceram à cerimônia cerca de 70 pessoas 

das quais cerca de 30 universitários membros dos DCE (Livres) da 

USP e PUC que distribuíram panfletos explicativos d,) aliamento 

do III ENE. 

5. A imprensa deu grande cobertura,  inusitada pa-

ra um evento relacionado à obra sobre História do BRASIL. A noi-

te, o jornal da TV Globo/SP deu de..;taque ao encontro. 

6. A Editora Brasiliense já foi penalizada po...^ 

vender a primeira edição da HISTÓRIA NOVA DO BRASIL, coordenada 

pelo Gen R/1 NE‘á'ON  WERNECK SODRÉ e usando nomes de estudantes 

como testas de ferro, sem serem historiadores e, por tentar re - 

editá-la. 

É de estranhar a cobertura pela imprensa escri 

ta e televisada dada ao lançamento da obra em epígrafe, 	quando 

silencia ou se não despreza lançamentos de obras de historiado-

res democráticos. 

A elaboração da obra em epígrafe guarda a pos-

sibilidade de estar sendo feita por historiadores esquerdistas 

experimentados que 9stariam usando os três 'ovens autores, liga 

dos à aOes terroristas, como testas de ferro, como o fez o Genei 

ral WERNECK SODRÉ, quando da elaboração da HISTÓRIA NOVA DO BRA-/ 

SIL. 

A obra em epígrafe, por algumas de suas aborda 

gens, guarda a possibilidade de constituir-se na 3_ tentativa de 

edição de uma versão marxista da História do BRASIL/ 

CONFIDENCIAL 



I CONFIDENCIAL 1 
(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N4 0497 /19/AC/77 	 Fls 02) 

- ANTÓNIO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR - Antecedentes 

subversivos na APML. 

3. A editora em questão é de propriedade de CAIO) 

DA SILVA PRADO JÚNIOR (considerado na RÚSSIA como o detentor do/ 

pensamento marxista-ortodoxo no BRASIL juntamente com NELSON WER 

NECK SODRÉ) e de seu filho CAIO GRACO DA SILVA ?RADO, aáDOS COM 

registros neste Centro. 

4. Compareceram à cerimOm:a cerca 'te 70 pessoas 

das quais cerca de 30 universitários membros dos DCE (Livres) da 

USP e PUC que distribuíram panfletos explicativos do adiamento 

do III ENE. 

5. A imprensa deu grande cobertura,  inusitada pa-

ra um evento relacionado à obra sobre História do BRASIL. A noi-

te, o jornal da TV Globo/SP deu destaque ao encontro. 

6. A Editora Brasiliense já foi penalizada por 

vender a primeira edição da HISTÓRIA NOVA DO BRASIL, coordenada 

pelo Gen R/1 _NELáDN WERNECK SODRÉ e usando nomes de estudantes 

como testas de ferro, sem serem historiadores e, por tentar re 

editá-la. 

É de estranhar a cobertura pela imprensa escri 

ta e televisada dada 20 lançamento da obra em epígrafe, 	quando 

silencia ou se não despreza lançamentos de obras de historiado-

res democráticos. 

A elaboração da obra em epígrafe guarda a pos-

sibilidade de estar sendo feita por historiadores esquerdistas 

experimentados que e...U..0am usando os três jovens autores, liga 

dos à ações terroristas, como testas de ferro, como o fez o Gentj 

ral WERNECK SODRÉ, quando da elaboração da HISTÓRIA NOVA DO BRA-/ 

SIL. 

A obra em epígrafe, por algumas de suas aborda 

gens, guarda a possibilidade de constituir-se na 34 tentativa de 

edição de uma versão marxista da História do BRASILi/ 

/i . 
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CONFIDENCIAL I • 

(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N20497 /19/AC/77 	 Fls 03) 

7. A obra em apreço, em que pese a sua excelente 

paginação e apresentação gráfica, é escrita com a visão distorci  

da dos esquerdistas, tudo levando a crer que se insere no contex 
• 11%1M1111.1.1•11.1.15.11 

to do "revisionismo" marxista com a possibilidade de graves pre-

juízos para a formação dos estudantes brasileiros. Tais livros, 

nas mãos de professores esquerdistas se constituirão, por certo, 

em arma cultural negativa cie inestimável valor para a doutrina - 

ção dos alunos que, pela sua natural imaturidade, não percebe - 

rão as distorç3es e os enfoques parciais da referida publicação. 

8. A leitura parcial dos dois volumes já publica-

dos (650 páginas nos 2 volumes) permite as seguintes ob5erva0es: 

- Desvalorização genérica dos  lideres na io-

nais que, no decurso de nossa História, contribuíram para o de 

senvolvimento da Nação e a manutenção de sua unidade. 

- Desvalorização e crítica da atuação do Exér- 

cito e/ou da Guarda Nacional.  Esta é considerada apenas conio "ur: 

bl-aço armado do poder, uma força armada capaz de garantir a or-

dem interna e exercer o monopólio da violência em nome da ordem 

da aristocracia agrária" mquanto que o Exército, "a exceção dos 

Oficiais, era composto de elementos humildes que logo se alinha-

ram com os grupos radicais e populares (que passaram às aç3es po 

líticas de rua)". 

- Desvalorização da atuação de CAXIAS  que 	e 

visto como chefe da"repressão" dos diversos movimentos (Balaia - 1  

da,Farroupilha, etc) não se fazendo qualquer referencias às suas 

reconhecidas qualidades de chefe militar e verdadeiro Pacifica - 

dor que tanto contribuiu para a manutenção da Unidade Nacional. 

- Simultaneamente, a traição de CALABAR não éI 

realçada sendo a sua atividade em favor dos invasores apresenta 

da como normal e ate positiva. Este enfoque está em consonância 

com o que wro BUQUE e RU Y GUERRA pretendiam apresentar na pe 
ça teatral de mesmo nome cuja temática seria: optar não é trair. 

LCONFIDENCIAL 



LEONFIDENCIAL 1 

(CONTINUAÇÃO DA INFORMAÇÃO N20497 /19/AC/77 	 Fls 04) 

- EWoração do_tema  escravidão. que 	recebe 

grande destaque, sendo motivo da capa do Volume 1 e recebendo 8 

páginas de texto sobre PALMARES enquanto a Insurreiç'ão Pernambu-

cana merece apenas 1 página. 

- i,istorção da apreciação sobre a capacidade 

de trabalho do índio brasileiro indicando a "produtividade do trta 

balho dos guaranis das reduções jesuíticas", na tentativa de fa-

vorecer a tese da "primeira república comunista" nas Missões/RS. 

As Missões são abordadas ainda, em outro capí- 

tulo, com citações do livro "A República Comunista Cristã 	dos 

Guaranis" e trechos de pronunciamento de DARCY RIBEIRO. 

- Os volumes são apresentados com extensas bi-

bliografias ao final de cada volume e ao final de cada capitulo. 

Embora essas bibliografias tamb;In indiquem obras de escritores 

nacionais, a grande maioria das notas de rodap se referem as o-

bras dos esquerdistas como NELSON WERNECK SODRÉ, RAYMUNDO 

SERGIO BUARQUE DE HOLANDA,ATMRADO JÚNIOR. FRANCISCO HENRI - 

QUE CARDOSO, CELSO FURTADO, DARCY RIBEIRO e FLORESTAN FERNANDES. 

9. Este Centro julga que, pelas observações expos 

tas e por outras que por certo advirão de um exame mais completo 

da obra, a citada publicação deve ter sua circulação proibida,su 

gerindo que, para isso, a análise da mesma seja feita pelos ór-

jãos competentes. 

Os volumes 1 e 2 estão neste Centro à disposi-

ção dos OI interessados, enquanto que os volumes 3 e 4 estão pre 

visto: para serem lançados, respectivamente, em Agosto e Novem - 

bro do corrente ano.* 

*** 
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MMICROFILMAR 

ri PROCESSAR MFR 

ACE N° 	 

HEFE MICROFILMAGEM 

rÓRGÃO 

5998  4 

é-- 

I N. 

D I PEDIDO PARA 
ATUALIZAÇÃO DE DADOS 

DEFESA DE DIREITOS 

NOME 	DARCY DA SILVEIRA RIBEIRO (DSR) 

ACE NP 	104457/AC/77 

Os registros referentes a DARCY RIBEIRO, nome cor 

reto DARCY DA SILVEIRA RIBEIRO, constantes na INFÃO ng 953/ 

S-102-A11-CIE, de 19 JUL 	e na INFAO ng 0497/19/AC, 	de 

27 JUL 77, não possuem valiaade para este Órgão. 

(USE O VERSO SE NECESSÁRIO) 

EM) TIDO 
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