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RESUMO 

A forma como se deu a transição democrática no Brasil, através da Lei de Anistia de 1976, 

permitiu que os silêncios relativos à ditadura militar fossem mantidos. A falta de transparência 

dos órgãos oficiais, a ocultação e destruição de arquivos, e a proteção jurídica conferida aos 

agentes que cometeram atrocidades fazem com que o direito fundamental à verdade e à 

memória seja mitigado. Alie-se a isso um Estado que tem no STF o órgão responsável pelo 

cumprimento das normas pactuadas em âmbito internacional, mas que surpreendentemente não 

acata a decisão da Corte Interamericana de Justiça em relação à referida lei, ignorando 

importantes dispositivos da condenação brasileira no caso Lund Gomes – Guerrilha do 

Araguaia. Desta forma a história permanece por muito tempo sendo a da voz do vencedor. No 

entanto, iniciativas como a de grupos que lutam por memória, verdade, justiça e direitos 

humanos, as comissões da verdade e associações de mortos e desaparecidos, motivam e 

inspiram trabalhos que abordem a resistência ao regime militar, como é caso presente. Assim, 

diante da inconclusão acerca de muitos acontecimentos do período, buscou-se através de uma 

análise de micro-história e do método indiciário de Carlo Ginzburg, analisar a Sociedade 

Pesqueira Alto Uruguai como exemplo de (micro)resistência. Para tal discorreu-se no primeiro 

momento acerca da origem e desenvolvimento da micro-história italiana. Após, por meio da 

trajetória de seu líder, Roberto Antonio de Fortini, é relatada a formação e o desmantelamento 

desta base tática da Vanguarda Popular Revolucionária no interior do Rio Grande do Sul, 

fronteira com a Argentina. Criada pelo comando nacional da organização para receber, entre 

outros, o capitão Carlos Lamarca, a base foi arruinada poucos meses depois de sua 

implementação, através, principalmente, da atuação do agente do Comando de Informações do 

Exército, Paulo Malhães e seus meios sórdidos de tortura. Por fim conclui-se que é possível 

através do paradigma indiciário e da micro-história revelar aspectos importantes sobre casos 

aparentemente marginais, mas que na verdade se inserem num panorama muito mais abrangente 

e refletem o contexto político e social da época. 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos Ditadura Militar. Micro-história. Vanguarda Popular 

Revolucionária.. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The way in which the democratic transition took place in Brazil, through the Amnesty Law of 

1976, allowed the silences of the military dictatorship to be maintained. The lack of 

transparency of official governmental sectors, the concealment and destruction of archives, and 

the legal protection afforded to perpetrators of atrocities makes the fundamental right to truth 

and memory to be mitigated. Associated with this is a State that has in the STF (Federal 

Supreme Court) the body responsible for compliance with internationally agreed standards, but 

which, surprisingly, does not comply with the decision of the Inter-American Court of Justice 

in relation to the referred law, ignoring important matter of the Brazilian condemnation in the 

Lund Gomes affair - Araguaia’s Guerrilla. In this way the story remains being only told by the 

voice of the winner. However, initiatives such as groups fighting for memory, truth, justice and 

human rights, by means truth commissions and associations of the dead and missing, motivate 

and inspire work of resistance against the military regime, as is the present study. Thus, facing 

the inconclusion about several events of this period, this study has as a goal, through an analysis 

of microhistory and using Carlo Ginzburg's method of analysis, to analyze the Alto Uruguayan 

Fishing Society as an example of (micro) resistance. For this reason, we discussed in a first 

moment about the origin and development of the Italian micro-history. After, through the 

trajectory of its leader, Roberto Antonio de Fortini, the formation and the dismantling of this 

tactical base of the “Vanguarda Popular Revolucionária" in the countryside of the state of Rio 

Grande do Sul, border with Argentina. Created by the National Command Organization to 

receive, among others, Captain Carlos Lamarca, the base was ruined a few months after its 

implementation, mainly through the action of the Army Information Command officer, Paulo 

Malhães, and his sordid means of torture. Finally, it is concluded that it is possible through 

index and microhistory's paradigm to reveal important aspects of seemingly marginal cases, but 

that in fact fit into a much broader picture, and reflect the political and social context of that 

particular time. 

 

Keywords: Micro-history. Military Dictatorship. Human Rights. Vanguarda Popular 

Revolucionária. 
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1 INTRODUÇÃO 

E A REVOLUÇÃO 

Nei Lisboa/2001 
 

68 foi barra 

Plena ditadura 

Plena resistência 

Plena tropicália 

Plena confusão 

Foi um rebuliço lá em casa 

Manifestos, passeatas 

Festivais de minissaias 

Meu irmão limpando a arma 

Meu irmão, 
E a revolução? 

Que estava por chegar 

Tão certo quanto o bem 

Sempre vem e vence 

Nas histórias infantis 

Difícil de aceitar 

Que o mal tenha o poder 

De escrever na história 

Um final tão infeliz 

68 foi bala 

E mais bala foi setenta e um, e dois, e... 

Mais bala foi depois 
Sempre alguém sumido de casa 

Torturado, morto, 

Mutilado pelo Estado ao bel-prazer 

Boiando no Rio da Prata 

Guerrilheiros, jornalistas, 

Marinheiros, padres e bebês 

Boiando no Rio da Prata 

Visto num jazigo vago 

Ou num muro de Santiago 

Ou jogado numa vala comum 

68 foi bala 
Sempre alguém sumido de casa 

Meu irmão 

E a revolução 

Difícil de contar 

Mas fácil de entender 

A razão e a hora 

De quem vive um ideal 

Se eu fosse te dizer 

O que há em mim de teu 

Meu irmão, a glória 

É uma história sem final 

Mais duro é perceber 
Se eu fosse te falar 

Do Brasil de agora 

Que seria tão igual 

Miséria 

Doença 

Polícia brutal 

Luxúria 

Mentira 

Autoridade sem moral 

Viu? Hum, hum 

68 foi barra 
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A canção acima é dedicada, sobretudo, a Luiz Eurico Nei Lisboa, irmão do músico, e 

primeiro desaparecido político brasileiro a ter os restos mortais localizados, no final dos anos 

70. Encontrado como resultado da bem sucedida busca de sua incansável companheira Suzana 

Lisboa, que segue até hoje na luta por verdade e justiça à frente do movimento dos familiares 

de mortos e desaparecidos políticos. Ressalta, também, a permanência da polícia brutal, 

autoridade sem moral, do Brasil de agora. 

Com a notícia introdutória pretende-se enunciar a necessidade de preservação da 

memória, a importância dos trabalhos dedicados à verdade e justiça, e também os danos 

causados pela perpetuação da violência mascarada e impune, da permanência da violência 

institucional através de uma transição democrática iniciada por meio de uma de uma Lei de 

Anistia1 (1979) de militares para militares. 

Atualmente, o esforço nas revelações daquilo que os militares insistem em ocultar - e 

cujos esforços na elucidação atribuem a revanchismo - de acordo com o divulgado Luiz Cláudio 

Cunha (2014, p. 56), repórter, jornalista reconhecido e de carreira com diversos prêmios, que 

tendo ocupado inúmeros cargos relevantes, auxiliou nas pesquisas da Comissão Nacional da 

Verdade, trabalhando como consultor, representam os seguintes números:  

A conta da ditadura de 21 anos prova que ela atuou sem o povo, apesar do povo, contra o povo. 

Foram 500 mil cidadãos investigados pelos órgãos de segurança; 200 mil detidos por suspeita 

de subversão; 50 mil presos só entre março e agosto de 1964; 11 mil acusados nos inquéritos 

das Auditorias Militares, cinco mil deles condenados, 1.792 dos quais por “crimes políticos” 

catalogados na Lei de Segurança Nacional; dez mil torturados nos porões do DOI-CODI; seis 

mil apelações ao Superior Tribunal Militar (STM), que manteve as condenações em dois mil 

casos;  dez mil brasileiros exilados; 4.862 mandatos cassados, com suspensão dos direitos 

políticos, de presidentes a governadores, de senadores a deputados federais e estaduais, 

de  prefeitos a vereadores; 1.148 funcionários públicos aposentados ou demitidos; 1.312 

militares reformados; 1.202 sindicatos sob intervenção; 245 estudantes expulsos das 

universidades pelo Decreto 477 que proibia associação e manifestação; 128 brasileiros e dois 

estrangeiros banidos; quatro condenados à morte (sentenças depois comutadas para prisão 

perpétua); 707 processos políticos instaurados na Justiça Militar; 49 juízes expurgados; três 

ministros do Supremo afastados; o Congresso Nacional fechado por três vezes; sete 

                                                
1 “A reconstrução do momento histórico em que a Lei da Anistia surgiu demonstra que, em hipótese alguma, seria 
possível alcançar um consenso social na época; em outras palavras, em 1979, o país se encontrava em plena 

Ditadura, e o Congresso Nacional ainda estava conectado à vontade do Poder Executivo nacional. Portanto, uma 

ação comunicativa entre ouvintes e falantes em um espaço ideal de fala era se ainda não o é –apenas um 

pensamento muito distante e desprendido das estruturas de Estado no Brasil. Dito isso, a transição democrática no 

Brasil com o surgimento da Constituição de 1988 mais se assemelhou a um transformismo democrático. Por mais 

que o texto constitucional brasileiro seja a pedra angular do Estado Democrático brasileiro ainda há um longo 

caminho na busca do sentido constitucional comprometido com a defesa dos direitos do homem como condição 

sine qua non. Isto é, da folha de papel à efetivação, ainda há um abismo a ser superado por parte das políticas de 

Estado brasileiro”. (AGUIAR; WERMUTH, 2015, p.53). 
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assembleias estaduais postas em recesso; censura prévia à imprensa, à cultura e às artes; 400 

mortos pela repressão; 144 deles desaparecidos até hoje. 

Dos dados acima, importante ressaltar a lamentável exclusão dos massacres indígenas, 

com os quais o número de mortos seria muito maior, e que, os dois estrangeiros banidos são 

Roberto Antonio de Fortini e Bruno Piola, integrantes da Sociedade Pesqueira Alto Uruguai, 

que será abordada no presente estudo. 

Igualmente, de posse dessas breves informações, pode se considerar o caso brasileiro, 

como perfeitamente encaixável ao conceito de Agamben (2004, p.13), para quem “o 

totalitarismo moderno pode ser definido, nesse sentido, como a instauração, por meio do estado 

de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários 

políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não 

integráveis ao sistema politico”. 

Dos aspectos gerais citados é possível apresentar o tema do presente estudo. A análise 

será dada sobre a capilarização do movimento de resistência à ditadura militar no Brasil, por 

meio da narrativa da instalação e desarticulação da base da Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR) no interior do Rio Grande do Sul e a contribuição da micro-história para contextualizar 

a situação política do país em seu período autoritário, por meio da investigação da trajetória do 

personagem Roberto Antonio de Fortini. 

A notoriedade dos movimentos de resistência ao regime imposto pelo golpe ocorrido no 

Brasil em 1964 tem seu foco bastante restrito aos grupos existentes e atuantes nos grandes 

centros do país. Desta forma, as ocorrências mais marcantes, com raras exceções, se 

desencadearam igualmente nas grandes cidades. A dissidência formada pelos partidos políticos, 

pelos sindicatos, pelas organizações estudantis, bem como a formação e atuação dos grupos 

relevantes como Aliança Libertária Nacional, VAR-Palmares, Movimento Revolucionário 8 de 

outubro, Vanguarda Popular Revolucionária e sua atuação são exemplos dessa limitação 

geográfica aos grandes centros. Porém, a interiorização através da guerrilha rural sempre foi 

perseguida por estas organizações, pouco estudadas, porém, as microrresistências ocorridas 

nesse sentido. 

Para os opressores, no entanto, a restrição do âmbito de atuação aos grandes centros 

contribuía para a o controle opressivo e aniquilador dos referidos grupos. Desta forma, a 

interiorização da resistência se tornou uma opção, mas também uma necessidade, de 

sobrevivência. Desse contexto advém a importância social da escolha em pesquisar a 

organização da base tática operacional da VPR no interior do estado do Rio Grande do Sul. 

Os objetivos perquiridos com o presente estudo são, sobretudo: 
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a) a contextualização da micro-história como um método apropriado para a análise da 

situação de resistência ao regime militar no Brasil; 

b) a contextualização da VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) no Brasil e sua 

capilarização em função do acirramento da repressão nos grandes centros do país, a partir da 

trajetória de um de seus líderes, Roberto Antonio de Fortini; 

c) análise do caso específico da “Sociedade Pesqueira Alto Uruguai Ltda” e a sua 

contribuição enquanto movimento de (micro) resistência ao regime ditatorial no Brasil.  

 

Assim, por meio da participação de Roberto de Fortini na formação da Sociedade 

Pesqueira Alto Uruguai Ltda no interior do Município de Três Passos-RS, exemplo privilegiado 

de resistência da VPR no apogeu da repressão militar no Brasil, serão indagadas:. 

a) a possibilidade de, através das narrativas historiográficas em escala micro e o método 

indiciário, abranger aspectos sociais que se revelem importantes para a coletividade;  

b) a compreensão de parte do contexto político da época, através da pesquisa da 

microrresistência ao regime ditatorial no Brasil; 

c) a correspondência do caso da Sociedade Pesqueira Alto Uruguai constituída no 

Município de Três Passos-RS com as situações de luta por direitos e de repressão dos 

movimentos verificada nos casos centrais de oposição à ditadura;  

d) a influência da distância geográfica dos grandes centros torna o movimento em 

análise uma situação isolada e irrelevante no contexto global, ou a análise indiciária dos 

desdobramentos da atuação do grupo – aqui representada pelo líder Roberto de Fortini –, sua 

finalidade e composição dos membros permitirá sua inserção no contexto mais amplo? 

Conforme inicialmente noticiado, o presente projeto tem a micro-história como forma 

de abordagem e a referência para desenvolvimento do trabalho através dessa perspectiva é Carlo 

Ginzburg e o trabalho desenvolvido na Itália, através da revista Quaderni Storici, no final da 

década de 1970, início da década de 1980, quando, juntamente com outros historiadores, 

escreveram sob sua direção a coleção denominada de micro-história.. 

Desta forma, o método indiciário característico do referido autor será o norteador da 

presente pesquisa. Assim, na observação do contexto social da época os “pormenores 

negligenciáveis” serão perseguidos. 

Para tanto a divisão das seções se deu de forma a abordar a micro-história e o método 

indiciário no primeiro momento. Saliente-se que a divulgação dessa forma de pesquisa, bem 

como do método, se deu recentemente no Brasil, através da publicidade de obras de Carlo 

Ginzburg, principalmente. 
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A trajetória de Roberto Antonio de Fortini, desde seu nascimento e infância na Itália, 

até sua atuação na formação da base no interior do município de Três Passos/RS é relatada na 

terceira seção. Para tanto, utilizando-se da forma de abordagem tratada como micro-história, 

entre relatos, e pesquisa bibliográfica, a autora visitou o protagonista no local onde nasceu. 

Desta forma conheceu alguns de seus familiares que após viverem no Brasil regressaram à 

Itália, alguns amigos antigos, a exemplo de Francesco Veronese, e assim pode visualizar e sentir 

melhor as narrativas de sua infância. A preservação histórica mantida nos locais que puderam 

ser visitados na Itália, e que foram citados neste estudo, contribuíram de forma decisiva na 

construção do trabalho. Tanto os prédios e praças onde ocorreram episódios relevantes, bem 

como a geografia montanhosa, e a casa onde Roberto viveu permanecem inalterados e, aliado 

ao contato com pessoas do convívio daquela época, forneceram uma importante experiência de 

vida e de pesquisa. 

Por fim é analisada a Sociedade Pesqueira Alto Uruguai, com a justificativa para a 

escolha de sua localização, as possibilidades que a mesma representava, as condições em que 

se deram as suas primeiras operações. A perseguição sistemática aos seus integrantes é relatada 

através do depoimento de Paulo Malhães, e dos relatos de Roberto de Fortini e Antonio Alberi 

Maffi, principalmente. 

A VPR se insere no contexto de resistência de Roberto em grande parte da trajetória, e 

o mosaico de informações desse exemplo de resistência é construído através da 

contextualização da organização seguindo rastros da direção nacional e de abordagens feitas 

em relação à atuação no Rio Grande do Sul. O método indiciário permitiu a condução dessa 

busca de informações que permeia parte expressiva do trabalho.  

Por fim, a pesquisa foi realizada com embasamento em elementos bibliográficos, no 

processo perante a justiça militar, depoimentos, entrevistas e até mesmo filmes envolvendo a 

resistência promovida pela VPR e sobre o contexto político e social da época. Entre a percepção 

de um indício e outro sempre surgem novas fontes a serem pesquisadas e eleitas de forma 

subjetiva pela autora, numa metodologia que lhe permitiu estar distante da neutralidade mas 

embasada em fartas provas e documentos. 

A opção de não trabalhar com entrevistas deve-se ao fato de durante a investigação 

perceber que os indícios, os pormenores mais relevantes, surgiram exatamente em 

circunstancias informais. Assim, a veracidade das informações recebidas ao longo de um 

convívio fraterno foi reforçada em depoimentos e obras relacionadas com o tema e personagens 

em análise, e, embora escassa a bibliografia, atingiu-se esse objetivo com a metodologia 

utilizada. 
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Quanto à pertinência acadêmica da escolha, a pesquisa referida demonstrará um 

exemplo de luta a favor da democracia como forma de governo, bem como a desconsideração 

dos direitos humanos promovida pelos agentes do estado brasileiro no governo militar ocorrido 

no Brasil no período entre 1964 e 1985. Desta forma há o enquadramento na linha de pesquisa 

linha de pesquisa: Direitos humanos, relações internacionais e equidade, do Programa de Pós-

Graduação em Direito – Mestrado em Direitos Humanos, da Unijuí, pois trata do tema 

“democracia e direitos humanos na América Latina”, constante do programa. 
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2 A MICRO-HISTÓRIA E O MÉTODO INDICIÁRIO COMO CONDIÇÃO DE 

POSSIBILIDADE PARA A COMPREENSÃO DO MOVIMENTO DE 

(MICRO)RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR NO BRASIL 

 

A Ditadura Militar ocorrida no Brasil, a partir do golpe de 1964, teve muitas 

semelhanças com as demais ocorridas no Cone-Sul. No entanto, a sua característica marcante 

foi a tortura, ao contrário, por exemplo, das ditaduras chilena – cujo estopim se deu através de 

numerosas mortes – e uruguaia – cuja principal característica foi a imposição de prisões por 

longos períodos. A tortura, como fator primordial, implica o esquecimento e a ruptura 

intergeracional. Por isso, a ditadura com tal marca preponderante tem seus efeitos danosos 

agravados e prolongados no tempo. O silêncio mortal incutido aos torturados e o auto-outorgado 

silêncio dos torturadores2, aliados à ocultação e destruição de arquivos oficiais, bem como ao 

longo período de completa ausência de políticas públicas de fortalecimento da verdade e da 

memória tornam necessária a ampliação das formas de abordagem sobre o período ditatorial 

brasileiro. 

Outro fator interessante em relação à notoriedade dada aos fatos e pessoas que tiveram 

relevância na oposição ao regime militar brasileiro diz respeito à limitação geográfica dos 

movimentos de resistência aos grandes centros. Bastante se pesquisa acerca de episódios 

envolvendo protagonistas de grande representatividade política, artística e intelectual, bem 

como sobre episódios ocorridos em locais de tortura existentes nas grandes cidades. No entanto, 

o aparato repressivo se fez presente em toda a extensão geográfica do país, em lugares nos 

quais, da mesma forma que nos grandes centros, cidadãos igualmente valorosos ousaram lutar 

por seus ideais de liberdade e de democracia. 

Nesse sentido é que a micro-história sugere uma forma de contribuição para o 

esclarecimento de acontecimentos históricos como o havido no período ditatorial militar 

brasileiro. Por meio do método indiciário, que lhe é peculiar, pode-se superar a falta e a 

ocultação de informações oficiais e, a partir da análise das trajetórias individuais de alguns 

personagens, revelar contextos da época nefasta em que a perda de direitos políticos e as 

violações de direitos humanos foram a tônica de um governo. Necessário se torna, então, 

discorrer sobre esta forma de abordagem. 

                                                
2 Para Enrique Serra Padrós (2009, p.34) “o silêncio institucional constrange os fundamentos básicos da 

democracia ao gerar impunidade e reforçar a sensação negativa de persistência da corrupção e do medo estrutural 

de uma sociedade onde o funcionamento da justiça parece não ter, como objetivo básico, a proteção de cidadãos 

num tratamento igualitário destes diante da lei”. 
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A matriz metodológica que orienta a construção do presente trabalho nasce na Itália, por 

meio do conjunto de esforços de pesquisadores vinculados à revista Quaderni Storici. Por meio 

do trabalho desenvolvido nesse periódico, o grupo de historiadores italianos – em especial Carlo 

Ginzburg, Giovani Levi e Edoardo Grendi – pôde, no final da década de 1970 e início da década 

de 1980, escrever, sob a direção de Ginzburg, uma coleção denominada de micro-história. A 

referida coleção, Microstorie, teve origem na terceira fase da Revista que surgiu em 1965 e 

publicou sua primeira edição em 1966, então com o título Quaderni Storici delle Marche. 

A inicial denominação Quaderni Storici delle Marche foi mantida até 1969, e nesse 

período a principal vocação dos textos publicados era para o diálogo com as Ciências Sociais, 

ainda bastante estranho ao contexto italiano. No entanto, em 1970, buscando aproximação com 

as questões econômicas e também para oferecer resposta às críticas quanto à falta de 

cientificidade, a revista excluiu de sua denominação o delle Marche. Assim, em seu 13º número, 

os Quaderni Storici delle Marche perdem o indicativo regional e ganham um novo conjunto de 

colaboradores. Passa, então, a chamar-se Quaderni Storici. Nesse mesmo período, aos editores 

Alberto Caracciolo e Pasquale Villani, integrantes da equipe original, somam-se à redação 

Edoardo Grendi, Angelo Ventura, Ernesto Loggia e Raffaele Romanelli. A partir dessa 

mudança surge o ambiente para, nos anos seguintes, unirem-se à revista, entre outros, Giovanni 

Levi, Carlo Poni e Carlo Ginzburg (LIMA, 2006, p.26-59). 

Desta forma tem, então, início a segunda fase do periódico, com renovado quadro de 

pesquisadores. A principal inovação é que a Revista passa a ter abordagens interdisciplinares. 

Importante ressaltar que até então, conforme Eder Silveira (2010, p.2), “o pesquisador deveria 

buscar o repetitivo e suas variações, bem como aquilo que fosse regular e observável a partir 

do qual seria possível induzir leis”. 

A primeira edição dessa nova fase, Quaderni Storici, publicada em maio de 1970, vem 

acompanhada, na sessão de carta ao leitor, do seguinte esclarecimento, feito pelos editores da 

revista, no qual são ressaltados os objetivos pretendidos: 

 

Dessas considerações derivam algumas características de trabalho, as quais os 

Quaderni Storici – uma vez fixado seu interesse proeminente pela história das 

estruturas e da realidade sociais próprias da passagem para o mundo moderno – 

pretendem informar: análise e comparação de situações diversas dentro da Itália e fora 

dela; arco temporal longo que, ainda que centrado sobre a clássica “idade moderna”, 
não desdenhe nem a historia contemporânea nem as referencias ao medievo; insistindo 

nas ligações interdisciplinares em direção aos economistas, sociólogos, juristas, 

demógrafos, geógrafos, etc. (LIMA, 2006, p.50-51) 
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Assim, na mesma senda, é possível afirmar que, nesse período, “esse interesse pelo 

local, mediado pela necessidade ‘epistemológica’ da pesquisa circunscrita, era também 

colocado a serviço de uma perspectiva ampla”. Esta “envolvia a comparação com processos 

análogos em um marco temporal e geográfico mais longo”, sendo que “a tudo isso ligava-se a 

necessidade de estabelecer pontes com as outras ciências sociais”. Diante disso, é possível 

afirmar que “as mudanças por que passou a revista naquele momento não foram apenas de 

caráter redacional, e indicavam uma ampliação de perspectivas e uma consolidação de seu 

interesse interdisciplinar.” (LIMA, 2010, p.52). 

Por meio dos novos colaboradores, é a partir de 1970 que “os primeiros elementos do 

debate sobre a microstorie aparecem”. Outra expressão cunhada na época, segundo leciona 

Henrique Lima (2010, p.54-56), atenta para a necessidade de novas técnicas e novas fontes, 

“pois contra uma história que pretendia se tornar um braço subalterno das ciências sociais – 

para colher dados para a construção de teorias sintéticas pela economia ou pela sociologia – 

propunha-se a defesa daquilo que Alberto Caracciolo chamava, naqueles tempos, de a ‘unidade 

do trabalho histórico’.” 

Desta forma, os próximos anos foram marcados por estudos multidisciplinares, e por 

uma constatação de que os textos que se publicaram a seguir continham elementos do que 

poucos anos depois se denominaria micro-história. Há, inclusive, denominações de que as 

inclinações de Ginzburg seriam para uma “micro-história cultural”  e as de Levi e Grendi, por 

exemplo, para uma “micro-história social”. Sobre essa aparente divisão, controversa, Henrique 

Lima (apud OLIVEIRA; ALMEIDA, 2012, p.139) afirma que o fato de nunca ter havido um 

“verdadeiro diálogo sobre as diferenças e convergências entre as duas abordagens possíveis”, 

mas o fato de talvez isso ter acontecido no corpo de seus trabalhos, manteve essa característica 

como “uma das fontes de renovação do próprio debate”. 

Quando lançada, a coleção Microstorie, publicada a partir de 1981, e que perdurou até 

1993, revelou em sua apresentação os seguintes objetivos: 

 

“Microstorie” quer ser um experimento, uma proposta, uma verificação de materiais; 

uma mesclagem de dimensões, de personagens, de pontos de vista. É também, mas 

não necessariamente, a história dos pequenos e dos excluídos. É a historia dos 

momentos, situações, pessoas que, indagadas com o olhar analítico, em âmbito 

circunscrito, recuperam peso e cor. O exame dos contextos concretos na sua 
complexidade faz emergirem novas categorias interpretativas, novas tramas causais, 

novos terrenos de investigação. (LIMA, 2006, p.372) 

 

No Brasil, a exemplo do aprofundamento do estudo da própria história social, a micro-

história passou a emergir por volta de 1990. Mas a primeira recepção do termo se deu através 
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da “tradução maciça de historiadores franceses ligados aos Annales, como Jaques Le Goff e 

Georges Duby, bem como historiadores ingleses e anglo-americanos”, ainda em meados de 

1980, e, é claro, com as traduções das obras de Carlo Ginzburg a partir de 1987, bem como de 

Giovani Levi com “A herança imaterial”, traduzida em 2000 (LIMA, 2012, p.149). 

Fruto do II Colóquio do Laboratório de História Econômica e Social, realizado em 

outubro de 2008 na Universidade Federal de Juiz de Fora, cujo tema fora “Micro-História e os 

Caminhos da História Social”, foi organizada a obra “Exercícios de micro-história”. Em sua 

apresentação, as organizadoras Mônica de Oliveira e Carla Almeida (2012, p.7) apontam a 

ampliação atual do uso desta perspectiva metodológica e ressaltam quanto ao seu surgimento 

que até então “as análises estruturais baseadas em grandes cortes cronológicos e na 

quantificação não incorporariam a ação do sujeito como ator histórico importante na definição 

do rumo dos fenômenos e dos processos históricos”. E, seguem as autoras a ressaltar, na 

abordagem do tema, um ponto que diz respeito diretamente ao que se dá com os exemplos de 

(micro) resistência, pois, na sequência, afirmam que, por meio das análises em grandes cortes, 

não conseguiriam compreender as estratégias individuais que podiam tornar mais 

compreensível aquela realidade mais estrutural. Também não permitiriam apreender as ações 

daqueles atores históricos que eram motivadas por outras lógicas que não as da sociedade 

contemporânea. ” 

Diante de tais constatações, impôs-se como necessária e justificada a iniciativa de 

repensar o papel do sujeito na história e a redução da escala de observação. Desta forma, a 

“experiência – individual ou coletiva – resgatada empiricamente passou a desempenhar um 

papel mais destacado no trabalho dos historiadores do que as grandes sínteses teóricas 

produziam”. Seguem as organizadoras da obra mencionada em direção à caracterização do 

método: 

 

Ao conceber a priori toda a história como social e ao buscar uma alternativa de analise 

capaz de transcender as analises de cunho generalizante dos denominados agregados 

anônimos, a micro-história surgiu como uma proposta de análise dinâmica da 

sociedade que não impunha ao estudo do passado uma ordem artificial e automática. 

A micro-história propõe um procedimento quase artesanal de aproximação do objeto, 

à semelhança do olhar através do microscópio, que revela uma série de aspectos antes 

impossíveis de detectar pelos procedimentos formais da disciplina. Utilizando-se da 

redução de escala de observação para o entendimento de questões mais gerais, a 

micro-história resgata o elo entre o micro e o macro. (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2012, 

p.8) 

  

Integrando o referido colóquio, Giovani Levi – cuja fala foi transcrita por meio do que 

se tornou o prefácio daquele livro – ilustra de forma abrangente e clara “uma breve trajetória 
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da micro-história, desde sua origem à ressonância nos meios acadêmicos, e deixa também 

explícita sua própria concepção de micro-história e sua expectativa em relação ao seu 

devir”(OLIVEIRA; ALMEIDA, 2012, p.10). Assim, conforme as palavras de um de seus 

principais precursores, emerge a justificativa para o surgimento da nova forma de pesquisa: 

 

a micro-história nasceu então, pelo menos para mim, da necessidade de recuperar a 

complexidade das analises; da renúncia, portanto, às leituras esquemáticas e gerais, 
para realmente compreender como se originavam comportamentos, escolhas, 

solidariedades. (LEVI apud OLIVEIRA; ALMEIDA, 2012, p.11) 

 

Por fim, conclui o historiador italiano que “a micro-história não é, necessariamente, a 

história dos excluídos, dos pequenos, dos distantes.” Mais que isso, ela “pretende ser a 

reconstrução de momentos, de situações, de pessoas que, investigadas com o olho analítico, em 

âmbito circunscrito, recuperam um peso e uma cor”. Não se trata, também, de utilizá-las como 

“exemplos, na falta de explicações melhores, mas como referências dos fatos à complexidade 

dos contextos nos quais os homens se movem.” (LEVI apud OLIVEIRA; ALMEIDA, 2012, 

p.11) 

 Muito do que será desenvolvido no presente estudo relaciona-se com essas últimas 

palavras de Giovani Levi sobre o que se pretende com a micro-história. Por meio da trajetória 

de Roberto de Fortini, que não consideramos um excluído, nem um pequeno, há de se 

reconstruir momentos de um âmbito circunscrito, desde sua infância na pequena cidade italiana 

à sua experiência no interior do Rio Grande do Sul. A singeleza dos locais onde viveu e a 

simplicidade de seu modo de vida, no entanto, não impedem, como se procurará evidenciar com 

esta investigação, de aferir a complexidade dos contextos nos quais esteve inserido. 

As transcrições acima tem importância, pois a micro-história se originou nos debates e 

reflexões travados pelos seus precursores enquanto pesquisadores e integrantes do citado 

periódico italiano, e se concretizou através da forma de abordagem realizada nas pesquisas e 

obras por eles realizadas. As poucas definições dos pesquisadores acerca de seu conteúdo e 

denominação se dão desta forma, em eventos, em fragmentos de textos, como os acima 

transcritos, decorrência clara, pois trata-se de um método e não de uma teoria. 

O presente estudo pretende, através da trajetória de Roberto Antonio de Fortini e da 

análise da associação “Sociedade Pesqueira Alto Uruguai” pesquisar a relevância da micro-

história no contexto ditatorial militar brasileiro das décadas de 1960 e 1970. Abordará, 

inclusive, em alguns momentos, o processo militar envolvendo os militantes da sociedade, por 

isso se faz pertinente a distinção desta forma de abordagem em relação ao estudo de caso: 
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Diferentemente do Estudo de Caso, um trabalho de Micro-história prima por um 

esforço de quantificação das fontes não por um numero que poderá conferir certo grau 
de exaustividade ao trabalho, mas, sim, pela diversidade dos dados e das escalas de 

análise que permitirão, de certo modo, reconstituir contextos que aos dados poderão 

ser aplicados para a análise de um objeto ou problema de pesquisa. (SILVEIRA, 2010, 

p.5) 

 

Por fim, permite-se, através das análises gerais sobre micro-história ressaltadas, concluir 

sobre a possibilidade de pesquisar assuntos relacionados à ditadura militar brasileira, a 

exemplos de (micro)resistências como a neste trabalho enfocada. Para tanto, a fim de 

aprofundar brevemente o tema, necessário se faz discorrer sobre um de seus idealizadores, 

Carlo Ginzburg, e seu paradigma indiciário.  

 

2.1 O método indiciário e as interfaces entre direito e história 

 

Carlo Ginzburg nasceu em Turim, Itália, em 1939, e suas influências intelectuais e 

ideológicas vêm de berço, pois sua família era de intelectuais judeus e antifascistas. Seu pai, 

Leone, era companheiro de estudo e de militância política de figuras como Norberto Bobbio e 

Carlo Levi e fora, inclusive, sócio de Giulio Einaudi na editora que levou o nome deste, 

inaugurada em 1933. A intensa atividade política fez com que o governo mantivesse por um 

longo período Leone, a esposa e três filhos em regime de confinamento, sendo a família 

transferida para um povoado no centro do país, e permanecido sob constante vigilância, logo 

quando em 1940 a Itália entrou na Segunda Guerra. No entanto, após a deposição de Mussolini 

em 1943, Leone parte para Roma, onde retoma sua luta antifascista. Reconhecido, vem a ser 

preso e, em 05 de fevereiro de 1944, após sofrer a brutalidade da tortura, morre na prisão então 

administrada pelos nazistas, antes de completar 35 anos (LIMA, 2006, p.281-283). 

Quando no Brasil, em 1989, para uma série de eventos em diversas universidades, Carlo 

Ginzburg concedeu uma entrevista que veio a ser publicada na revista “Estudos Históricos”, na 

qual foi convidado a discorrer sobre sua formação e suas influências. Assim, além das 

informações referentes ao pai, que foram relatadas acima, Carlo Ginzburg menciona a 

importância de sua origem materna. Segundo ele, sua mãe, Natalia Ginzburg, - quando solteira 

Levi – muito influenciou em sua cultura e formação intelectual. O avô paterno, Levi, 

reconhecido histologista, professor da Universidade de Turim, teve três alunos seus 

reconhecidos com o premio Nobel, demonstrando sua influência e competência como 

pesquisador e docente. (GINZBURG, 1990). 
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Sua mãe, Natália, desde jovem ingressou na carreira literária, tendo publicado seus 

primeiros contos já aos 17 anos e, em 1942, estreou um romance publicado pela editora Einaudi, 

na qual viria, após a guerra, a trabalhar como tradutora e editora na cidade de Turim. Filiou-se 

nessa época ao partido comunista, do qual em pouco tempo se retira para assumir uma postura 

de esquerda independente, posição que inclusive a elegeu para o parlamento italiano, em 1983 

(LIMA, 2006). Carlo Ginzburg, referindo-se a ela, reconhece-a como famosa romancista, 

sobretudo após o final da guerra, quando passa a publicar e a ter obras traduzidas em diversos 

países, inclusive o Brasil. Por fim, em relação às origens familiares conclui: 

 

nasci portanto nessa família de intelectuais, o que sem dúvidas representou um 
privilégio cultural. Ao mesmo tempo, há o fato de que éramos judeus e de que, um 

pouco devido à guerra, conservei uma lembrança muito nítida da perseguição sofrida. 

Tenho assim essa dupla marca. Não chega a ser uma ambiguidade, no fundo é algo 

muito ligado à questão judaica, comum aos intelectuais judeus.(GINZBURG, 1990, 

p.254-255) 

 

Quanto à escolha acadêmica de Carlo Ginzburg, esta se deu em Pisa, cidade para onde 

mudou em 1957. A mudança fez com que, distante de Turim – que igualmente possuía uma 

excelente academia –, passasse a ter contato com outros intelectuais, que não os qualificados 

professores amigos de seus pais. Desta forma, além de sua ampla influência familiar, passa a 

ter contato com outras áreas e outros excelentes pensadores. 

 

Em Pisa, os primeiros interesses continuavam sendo aqueles próximos à literatura e à 

crítica literária. O interesse pela filologia textual era alimentado pelas aulas de Conti 

e pelas leituras de Spitzer e Auerbach – expoentes de uma crítica estilística e filológica 
da literatura que não abria mão de investigar os textos literários por meio de uma 

interrogação alimentada por uma forte consciência da história e do contexto social. A 

ligação entre erudição, história e filologia parece ter sido fundamental (LIMA, 2006, 

p.285). 

 

O mestre Delio Cantimori é reconhecido por Ginzburg como um dos historiadores que 

mais influenciou seu trabalho. Com o professor, aprendeu o gosto pela “erudição e pela leitura 

lenta”. E assim seus “primeiros interesses de pesquisa foram alimentados por esta fonte 

fundamental: o tema da heresia, uma historia da cultura ‘a partir de baixo’ que se defrontava 

com a necessidade de reencontrar, nas entrelinhas, as vozes perdidas dos anônimos ou quase 

anônimos.” (LIMA 2006, p.288). Além dele, outras influências marcantes merecem ser 

destacadas: por intermédio do professor Arsenio Frugoni, desenvolveu o estudo da revista 

francesa Annales, e a aproximação com a obra de seu fundador Marc Bloch, autor também do 

livro que hoje se considera como o precursor da antropologia histórica, entre outras de suas 

relevantes obras que acompanharam Ginzburg, seja por meio de traduções para o italiano, seja 
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através de comentários às obras. Certamente, a admiração por esse autor não se limitou apenas 

à sua produção intelectual, mas também ao fato de o historiador francês ter origem judaica e 

por ter sido um “lutador da Resistência francesa aos nazistas, que o fuzilaram em Lyon, em 

1946” (LIMA 2006, p.290). 

Entende-se que as obras de fundamental importância dos autores citados acima, que 

versavam sobre feitiçaria, mitos e crenças populares, sem esquecer a questão hierárquica em 

relação ao clero, nobreza, juízes, determinaram não só um objeto de estudo para Ginzburg, mas, 

sobretudo, uma forma de estudo e abordagem. Resulta disso a complexa pesquisa sobre os 

denominados “andarilhos do bem” (benandanti) cujo primeiro resultado“ foi apresentado e 

discutido em 1964, como tese de aperfeiçoamento em Letras junto à Universidade de Pisa”. O 

resultado final desta pesquisa se deu após o período de estudos do autor em Londres, onde se 

dedicou a pesquisar sobre a feitiçaria no WarsburgInstitute. Em 1966, a editora Einaudi publica 

I benandanti: Stregoneria e cultiagraritraCinquecento e Seicento (Os andarilhos do bem: 

Feitiçaria e cultos agrários entre os séculos XVI e XVII) (LIMA, 2006, p.295 – 296). 

No pós-escrito de 1972 da obra mencionada, Ginzburg (2010, p.15) resume sua intenção 

ao publicar o livro. Ao ressaltar a existência de uma lacuna referente aos inquisidores e à sua 

atitude em relação à feitiçaria, revela que seu interesse foi orientado “pela leitura das notas de 

Gramsci sobre o folclore e a história das classes subalternas, dos trabalhos de De Martino, bem 

como das pesquisas de Bloch sobre a mentalidade medieval”.  

Ainda na introdução da obra informa o autor que  

 

estudei nesse livro as atitudes religiosas e, em sentido lato, a mentalidade de uma 

sociedade camponesa – a friuliana – entre o final do século XVI e meados do XVII, 

de um ponto de vista extremamente circunscrito`a história de um núcleo de crenças 

populares que, pouco a pouco, em decorrência de pressões bastante precisas, foram 

assimiladas à feitiçaria. Trata-se de um episódio até hoje desconhecido, que lança 

muita luz sobre o problema geral da bruxaria e de sua perseguição.” (GINZBURG, 

2010, p.07). 

 

Como interesse específico é ressaltado o fato de estarmos “habituados a ver nas 

confissões dos acusados de feitiçaria o fruto das torturas e das sugestões feitas pelos juízes e a 

lhes negar, por conseguinte, qualquer espontaneidade”. (GINZBURG, 2010, p.08). Ginzburg 

assume com a obra a intenção de pesquisar não os inquisidores, mas sim a cultura camponesa 

da época. Parte, então, de estudos já realizados por outros autores e os aprofunda 

substancialmente. Desta forma, minuciosamente, percorreu os processos e outros inúmeros 

documentos, e afirma que 
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a riqueza excepcional da documentação friuliana permite reconstruir esse processo 

com precisão e clareza muito maiores, mostrando como um culto de características 

nitidamente populares, como o que tinha o seu centro nos benandanti foi pouco a 

pouco se modificando sob a pressão dos inquisidores”, para finalmente assumir os 

lineamentos da feitiçaria tradicional. Mas essa discrepância, essa defasagem existente 

entre a imagem proposta pelos juízes nos interrogatórios e aquela oferecida pelos 

acusados permite alcançar um estrato de crenças genuinamente populares, depois 

deformado, anulado pela superposição do esquema culto. E precisamente por causa 

dessa defasagem, que se prolongou por décadas, que os processos dos benandanti 

contituem um testemunho precioso para a reconstrução da mentalidade camponesa da 

época. (GINZBURG, 2010, p. 8 e 9). 

 

O objeto de estudo principal da sua segunda grande obra, O queijo e os vermes, 

publicada originalmente em 1976, é fruto da extensa pesquisa relativa aos benandanti. Somam-

se, no entanto, às suas influências, agora também as obras do crítico literário russo Mikhail 

Bakhtin. As principais fontes eleitas para esse estudo foram dois processos inquisitoriais, 

cuidadosamente separados quando pesquisava os benandanti. O livro, traduzido em pelo menos 

dezoito idiomas, além de divulgar o trabalho do autor, representa também uma nova 

característica. Embora ocorra uma proximidade com as pesquisas anteriores, ele agora 

“sistematizava de modo diverso sua própria abordagem da história. A análise intensiva de um 

corpus documental conciso sobre um caso circunscrito, marcava fortemente essa mudança”. 

(LIMA, 2006, p.305-328). 

Nesse momento posterior, da divulgação da obra O queijo e os vermes, é que o autor 

afirma de forma bem objetiva que sua motivação para a pesquisa feita anteriormente era o fato 

de querer “entender o que a bruxaria era para os seus protagonistas – bruxas e bruxos -, mas a 

documentação da qual dispunha (processo e em especial, os tratados de demonologia) parecia 

constituir uma tal barreira, que impedia de forma irremediável o conhecimento da bruxaria 

popular”.(GINZBURG, 2006, p.18 – 19).  

Desta forma, ao se ver limitado sempre, por todos os lados, com os esquemas de origem 

culta da bruxaria inquisitorial, que a análise dos pormenores permitiu ao autor identificar  

 

um veio de crenças até aquele momento ignoradas, concentrado nos benandanti, abriu 

uma brecha naquela parede pela discrepância entre as perguntas dos juízes e as 

respostas dos acusados – a qual não poderia ser atribuída aos interrogatórios 

sugestivos nem à tortura -, vinha à baila um estrato profundo de crenças populares 

substancialmente autônomas. (GINZBURG, 2006, p.19)  
  

 É assim que ele vai desenvolvendo seu método, que hoje pode ser definido como 

“paradigma indiciário”, cuja proposta é a de um método centrado nos detalhes, nos sinais, nos 

indícios, nos dados marginais, pistas. As fontes se multiplicam, expandem, devendo se aliar à 
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pesquisa científica de documentos oficiais, relatórios, leis, testemunhos, outras fontes, 

alcançadas por meio da sensibilidade em criativamente ir além, na investigação. 

Num momento bastante próximo ao da publicação de O queijo e os vermes, ocorre a 

adesão de Ginzburg às discussões já existentes no periódico Quaderni Storici sobre micro-

história. Desta forma se aproxima bastante do seu amigo de infância Giovani Levi e passam a 

fecundar o terreno para em 1981 publicarem a coleção Microstorie. No mesmo interim, publica, 

em 1979, com Carlo Poni, o texto “O nome e o Como”, em que “os termos da discussão sobre 

a microanálise social (que vinha acontecendo nas páginas da revista) eram acompanhados de 

perto: o método nominativo, a análise intensiva das fontes seriais em um recorte circunscrito, a 

redução da escala de análise”. (LIMA, 2006, p.331) 

 Outra importante expressão cunhada no texto em questão é a de ciência do vivido para 

definir micro-história: 

 

a análise micro-histórica é, portanto, bifronte.por um lado, movendo-se numa escala 
reduzida, permite em muitos casos uma reconstituição do vivido impensável noutros 

tipos de historiografia. Por outro lado, propõe-se indagar as estruturas invisíveis 

dentro das quais aquele vivido se articula. O modelo implícito é o da relação entre 

langue e parole formulado por Saussure. As estruturas que regulam as relações sociais 

são, como as da langue, inconscientes. Entre a forma e a substancia há um hiato, que 

compete à ciência preencher. (Se a realidade fosse transparente, e portanto 

imediatamente cognoscível, dizia Marx, a análise crítica seria supérflua.) Por isto 

propomos definir a micro-história, e a história em geral, ciência do vivido: uma 

definição que procura compreender as razoes tanto dos adeptos como dos adversários 

da integração da história nas ciências sociais – e assim irá desagradar a ambos. 

(GINZBURG; PONI, 1989, p. 177-178) 

 

Os espanhóis Justo Serna e Anaclet Pons, no texto “O Buraco da Agulha. Do que 

falamos quando falamos de micro-história?”, ressaltam também três significados que se 

sobrepõem na tarefa micro-histórica ou microanalística. Ao discorrer sobre a técnica de 

Edoardo Grendi e a de Carlo Ginzburg afirmam que “um deles se refere às fontes, outro aos 

objetos de investigação e, o último, ao método de conhecimento e às inferências de sua 

aplicação” (MARTINS; MOREIRA, 2012, p.46). 

Da mesma forma, ainda vinculado ao método indiciário característico de Carlo 

Ginzburg, além das relações de estudo iniciais abordadas acima, importante referir a forte 

influência de sua dedicação à história da arte, e os estudos relativos ao anonimato, bem como 

às possíveis fraudes e cópias de obras famosas em renomados museus. Trata, conforme o autor, 

“da análise dos pormenores mais negligenciáveis”. No texto “Sinais: raízes de um paradigma 

indiciário” ressalta o “método morelliano” e o famoso ensaio de Freud, “O Moisés de 
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Michelangelo”. Morelli que além de crítico de arte era médico, teria criado o método e inclusive 

influenciado, segundo o autor, a obra de Freud. (GINZBURG, 2014, p.144). 

Sobre essas constatações diga-se ainda, que 

 

o indício é uma forma habitual de operar de determinadas praticas ou disciplinas. 

Sobre isto, Ginzburg descreve o uso do paradigma indiciário na crítica da arte para 

atribuir, mediante signos pictóricos marginais, disputas autorais (Morelli), no método 

detetivesco para encontrarem-se as provas de inculpação ou inocência (Sherlock 

Holmes), ou ainda na psicanálise, para detectar os sintomas da psique profunda 

(Freud).(MARTINS e MOREIRA, 2012, p.46) 

 

A importância do método também se faz presente pela distância temporal do presente 

de Ginzburg e dos fatos que analisava, pois deve se ressaltar que a investigação requer ”um 

minucioso exame da realidade para descobrir pistas e eventos do qual o observador não pôde 

participar ou experimentar diretamente.” (RODRIGUES, 2005, p.215). 

Eligio Resta, em capítulo sobre indícios, mais voltado não para a história, mas sim para 

questões de identidade e psicanálise, discorre também sobre a obra de Freud acima citada e 

infere que 

 

o procedimento indiciário é metafórico, capaz de reestabelecer a união de fragmentos; 

mas é também arrogante porque classifica e controla, coloca em espaços definidos, 

infere. Por outro lado, é uma metáfora venatória que conhece os caçadores que seguem 

os passos de sua presa e os passos indicam os sinais de uma passagem, e a passagem 

uma presença: indícios que permitem reconstruir uma história.(RESTA, 2014, p.26). 

 

 O trabalho com esta característica prima, portanto, pela diversidade de dados, pelo 

contexto diferente da contemplação isolada, por meio de uma abordagem que “privilegia os 

fenômenos aparentemente marginais, intemporais ou negligenciáveis.” (TINEM; BORGES, 

S.d., p.1). 

A história tem a possibilidade de registrar costumes, culturas e práticas dos povos. Nisso 

também consta suas leis, revelando quais costumes, governos, sistemas as originaram, sua 

duração no tempo e no espaço. Da mesma forma em relação aos direitos conquistados e 

perseguidos pelos povos, mas também importa abordar os direitos sonegados, os crimes contra 

a humanidade, os crimes vitimadores dos cidadãos comuns. 

Em estudo sobre as relações entre direito e história, Jeane Silva (2010), pondera 

conceitos de Direito, Lei, Justiça, entre outros. Ao pesquisar a influência da retórica e da política 

através da análise de um processo judicial determinado, conclui que 
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a justiça não está nas leis, nem nos princípios abstratos, está no processo histórico de 

que é resultante, emergindo nas lutas sociais, para levar a criação duma sociedade em 

que cessem a exploração e opressão do homem pelo homem. Nunca se pode aferir 

justiça em abstrato, e sim concretamente, pois as quotas de libertação acham-se no 

processo histórico.(SILVA, 2010, p.551). 

 

Os processo judiciais, para esta autora, constituem fonte valiosa para a pesquisa do 

historiador. Alerta, no entanto, que há de se atentar para o fato de serem os processos “imbuídos 

da carga retórica dos agentes que os produzem com determinadas finalidades de operação do 

jogo jurídico. [...] por isso, a preocupação em articular o cruzamento das instâncias política, 

jurídica, econômica e histórica de sua produção”. (SILVA, 2010, p.553). Compreende-se, 

assim, mais um aspecto a justificar a opção metodológica utilizada no presente estudo.  

A micro-história e o método indiciário, privilegiando sujeitos comuns, marginalizados, 

desenvolvem papel importante para, por meio da análise minuciosa de fragmentos e de 

múltiplas fontes, retratar protagonistas e inseri-los num contexto mais abrangente. É assim 

compreendida sua adequação para a investigação de episódios, de casos, envolvendo a ditadura 

militar brasileira. Desta forma, a seguir passa-se a discorrer sobre a pertinência metodológica 

desta forma de abordagem ao presente estudo.  

 

2.2 A importância do método indiciário para a investigação da (micro) resistência ao 

regime ditatorial no Brasil 

 

“A imaginação e a multiplicidade das fontes são dois predicados importantes na 

composição da biografia. Nela, cabem os dois tipos, os homens públicos, as celebridades; 

cabem igualmente personagens miúdos, quase anônimos”. (SCHWARCZ; STARLING, 2015, 

p.20). Desta forma, nesta pesquisa será abordada a trajetória de Roberto de Fortini, um cidadão 

comum, nascido na Itália, que se tornou brasileiro, e, banido do país, vai ao Chile. A partir da 

contextualização do período vivido na Europa, da vinda ao Brasil, por meio de livros, registros 

fotográficos, memórias, depoimentos e um processo judicial militar, serão traçadas algumas 

linhas das experiências vividas por este homem. 

 

Em nenhum dos casos porém, cabe tarefa simples: é muito difícil reconstruir o 
momento que inspirou o gesto. É preciso “calçar os sapatos do morto”, na definição 

preciosa de Evaldo Cabral. Conectar o publico ao privado, para penetrar num tempo 

que não é nosso, abrir portas que não nos pertencem, sentir sentimentos de outras 

pessoas e tentar compreender a trajetória dos protagonistas dessa biografia – os 

brasileiros – no tempo que lhes foi dado viver [...]. (SCHWARCZ; STARLING, 2015, 

p.20). 
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Marcia Rodrigues (2005, p.220) em reflexões sobre o paradigma indiciário, conclui que 

das lições que podemos aprender com Ginzburg, consta, sobretudo, que “é preciso transformar 

a realidade num enigma, duvidar do óbvio e tratar a prova e a retórica como pares integrantes 

e importantes de um mesmo processo”, cuja construção é integrada pela diversidade de provas, 

indo além da prova documental. Para a historiadora, “o núcleo do paradigma indiciário é o 

postulado segundo o qual a realidade, pelo menos em certo aspectos, se torna opaca, mas 

existem certos pontos privilegiados – os indícios, sintomas- que tornam possível decifrá-la.”  

Segue afirmando, por fim, “a defesa da perspectiva indiciarista na pesquisa histórica, onde 

prova e retórica se completam permitindo vislumbrar uma relação criativa e inteligente onde a 

sensibilidade histórica valoriza o ofício artesanal do historiador.”  

Enrique Serra Padrós (2009, p.33), pesquisador das ditaduras do Cone Sul3, defende 

metodologia bastante similar, ao referir-se à analise do tempo presente: 

 

o especialista do presente, dadas as características do próprio cenário do Tempo 
Presente precisa ser um historiador generalista, ou seja, aquele que, terá como 

objetivos fundamentais a procura de uma compreensão que vá além da superfície do 

que é visível [...] e que, acima de tudo, procure fazer as conexões possíveis (temporais, 

geográficas, sociais, econômicas, etc).  

 

Outra preocupação deste historiador diz respeito à suposta ausência de objetividade 

envolvida quando pesquisador e fato analisado são contemporâneos entre si. Afirma, desta 

forma, que “o componente subjetivo nunca está completamente ausente do exercício de 

produção do conhecimento, independentemente de ser uma temática vinculada ao presente mais 

imediato ou ao passado mais remoto”. Para isso também se demonstra a importância da 

pluralidade de fontes, e que do “diálogo fluído” destas “com o conhecimento socialmente 

produzido e acumulado” é possível garantir a rigorosidade científica da pesquisa (PADRÓS, 

2009, p.34 – 35). 

Ainda, a presente metodologia se mostra eficaz, além do já ressaltado, pois, é próprio 

do método indiciário a existência de lacunas, espaços em branco, que, muitas vezes precisam 

ser preenchidos até mesmo por suposições do pesquisador, a partir do mosaico de informações 

levantadas. Em relação à ditadura militar brasileira, as lacunas são marca característica do 

                                                
3 O autor, com ampla experiência e dedicação ao tema, identifica como “Ditadura de Segurança Nacional os 

regimes autoritários que se estabeleceram, desde o início dos anos 60, na América Latina, particularmente na 

região do Cone Sul. Foram ditaduras marcadas por alguns aspectos gerais comuns como, principalmente, a 

Doutrina de Segurança Nacional, o alinhamento militante junto aos Estados Unidos na política de contenção do 

comunismo e na defesa dos cânones do capitalismo bem como na concepção de guerra contra-insurgente contra 

todo questionamento às estruturas nacionais de dominação, o que redundou em uma guerra suja. (PADRÓS, 2009, 

p. 31 – 32). 
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período, resultantes, conforme Padrós (2009, p.32), “de ‘proibições oficiais’ e de silêncios 

cúmplices dos primeiros governos pós-ditaduras”. Segue o autor justificando a existência 

dessas lacunas como sendo fruto das negociações articuladas para garantir o processo de 

transição política e redemocratização. Espaços sombrios, de ausência de verdade, de ocultação 

e destruição de documentos oficiais, transição consentida através da imposição pelos militares, 

como condição especial, do “silêncio institucional e a impunidade presente e futura de seus atos 

passado.” (PADRÓS, 2009, p.32). 

A expressão micro-história pode equivocadamente induzir a idéia de redução do âmbito 

de investigação. O que representa, no entanto, é a forma minuciosa de análise, dos pormenores, 

dos fragmentos, dos pequenos detalhes. Na trajetória de Roberto, o que se pretende, é, através 

de sua existência aparentemente pouco relevante, buscar indícios de sua participação, 

influência, para além das delimitações geográficas das pequenas cidades do interior gaúcho nas 

quais desenvolvia suas atividades. 

Como consequência do silêncio institucional garantido quando da transição democrática 

muitas fontes oficiais, arquivos, se tornaram inacessíveis e mesmo destruídos, fazendo parte de 

uma política do esquecimento. Com isso, a pesquisa relativa ao período traumático teve suas 

possibilidades de revelação diminuídas. Restou como fonte de informação o testemunho 

marcado pela violência, pela “fragmentação da experiência nas difíceis situações do cárcere 

político, do exílio, da clandestinidade e do medo cotidiano.” (PADRÓS, 2009, p.32). 

Embora o presente estudo não tenha por responsável um historiador, nem tampouco 

integre o ramo da historiografia, aproxima-se em certa medida disso, e tem também 

similaridade com a afirmação das historiadoras, na obra “Brasil: uma biografia”, ao retratar os 

protagonistas do Brasil quando ressaltam que 

 

as intervenções que realizaram no mundo publico de cada época com os recursos de 

que dispunham; a determinação de viver segundo as exigências de seus tempo e não 

de acordo com as exigências do nosso tempo. É ainda, não ser indiferente à dor ou 

alegria do brasileiro comum, invadir o espaço da intimidade de personagens 

relevantes e escutar o som das vozes sem fama. O historiador anda sempre às voltas 

com a linha difusa entre resgatar a experiência daqueles que viveram os fatos, 

reconhecer nessa experiência seu caráter quebradiço e inconcluso, e interpelar seu 

sentido. Por estar atenta a tudo isso, a biografia é, também, um gênero da 

historiografia. (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p.20). 

 

Muito do que se pretende com este estudo é não ser indiferente à dor ou alegria do 

brasileiro comum, invadir o espaço da intimidade de personagens relevantes e escutar o som 

das vozes sem fama. Nesse sentido, cumpre salientar que a Sociedade Pesqueira Alto Uruguai, 

foi envolvida na referida política de esquecimento institucional. Em pesquisa junto aos órgãos 
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governamentais como a Secretaria da Fazenda Estadual e a Junta Comercial não há mais 

nenhum registro de sua existência. Os bens da sociedade, assim como seu registro, foram 

rapidamente “desaparecidos”, prática comum da época. Assim, sua existência resta comprovada 

através do método indiciário, pois consta do processo militar, de matérias jornalísticas e, é claro, 

do testemunho de seus integrantes e principalmente do de seu principal responsável, Roberto 

Antonio de Fortini. 

 

 
Figura 01: Cópia do processo militar nº 2.317, p.379. 
Fonte: arquivo de imagens da autora. 

 A imagem utilizada é um exemplo da permanência de vestígios das informações, pois 

comprova a existência formal da sociedade, bem como seu capital social. Através de resposta 

a um ofício, assinada pelo exator e endereçada ao juiz titular da 3ª auditoria militar, possível 

constatar a regularidade da situação da sociedade junto às autoridades fazendárias na época. 
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Diante da exemplificação acima, bem como da apresentação da metodologia através de 

suas origens e seus objetivos é possível dar seguimento às análises desenvolvidas na segunda 

seção desta pesquisa, apresentando a trajetória do personagem Roberto Antonio de Fortini. 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

3 A (MICRO) RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR NO BRASIL 

 

A resistência ao golpe militar que aconteceu em 1964, considerando as estratégias de 

luta contra a opressão, pode ser dividida em dois períodos. O primeiro foi baseado na reação – 

ou falta dela – de João Goulart, Leonel Brizola e seu grupo mais próximo, até o episódio 

marcante, conhecido como guerrilha do Caparaó, e seu violento desmantelamento. Depois, 

então, surgiu a necessidade de reação via luta armada, que se deu por meio da criação de vários 

grupos armados, a partir de 1967. 

 O movimento pela legalidade, ocorrido ainda em 1961, é o berço de muitos dos 

resistentes ao golpe em 1964. Sabe-se que a partir da união de civis e militares, no Rio Grande 

do Sul, um grupo mobilizou-se em apoio ao presidente deposto, imediatamente após a 

Presidência da República ser declarada vaga, quando Jango ainda estava em território nacional. 

Assim, em Porto Alegre, articularam-se nacionalistas e trabalhistas ligados a Leonel Brizola, 

bem como representantes das forças armadas e da brigada militar. 

Nas regiões centrais do país, assim como no sul, a resistência partiu de grupos já atuantes 

vinculados aos trabalhadores e operários, a exemplo das Ligas Camponesas e da Política 

Operária (POLOP), dos estudantes, inclusive aqueles ligados a instituições religiosas – como a 

Juventude Universitária Católica (JUC) e a Juventude Estudantil Católica (JEC), e em seguida 

a Ação Popular (AP) –, e, é claro, de partidos políticos, principalmente o Partido Comunista e 

o Partido Trabalhista Brasileiro, enquanto lhes foi possível existir legalmente, e, na 

clandestinidade, quando isso lhes restou imposto pela repressão. 

Da mesma forma, sobre as esquerdas antes do golpe, Marcelo Ridenti (2010) informa 

que, como “alternativas à politica predominante do PCB” surgiram, em 1961, a POLOP, com 

influência, sobretudo, nos meios universitários, e, em 1962, a AP, ressaltando que esta 

representava um “movimento político independente” originário da JUC e que, em 1964, passou 

a defender “uma alternativa política que não fosse capitalista nem comunista, inspirada num 

humanismo cristão mesclado com influências da Revolução Cubana”.  

O autor destaca ainda a importância das Ligas Camponesas e do nacionalismo de 

esquerda, promovido por Leonel Brizola e representantes das Forças Armadas, como principais 

expoentes. 

A presença de microrresistências no Brasil é farta, e interessam, aqui, aquelas que, de 

alguma forma, têm ligação direta com Roberto Antonio de Fortini e com a Sociedade 

Pesqueira Alto Uruguai, fundada no Município de Três Passos/RS. Do aludido primeiro 

período até 1967, pretende-se mencionar, ainda que de forma breve, quais os grupos integrados 
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por Maria do Carmo Brito, em Minas Gerais e, no Rio Grande do Sul, os grupos existentes em 

Passo Fundo e dos quais fizeram parte alguns militantes da Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR) integrantes da “pesqueira”. Ainda, pela importância histórica, serão mencionados a 

guerrilha do Caparaó e o movimento conhecido como guerrilha de Três Passos, que, além de 

ter sido o primeiro levante armado contra a ditadura militar, influenciou a escolha do local para 

a base tática objeto do presente estudo. 

Maria do Carmo Brito integrava o comando nacional da VPR quando da idealização e 

instalação da base tática em Três Passos, em 1969/1970. Importante analisar sua trajetória para 

compreender parte das origens da ousada ideia de implementar uma base no interior do Rio 

Grande do Sul, em uma época na qual a repressão atingia alto grau de violência e influenciava 

a vida de muitas pessoas. 

Por meio do livro “Uma tempestade como sua memória: a história de Lia, Maria do 

Carmo Brito”, é possível compreender parte do aludido processo de resistência existente ainda 

antes do desencadeamento do golpe. Em Belo Horizonte, quando tinha entre 14 e 15 anos, Maria 

do Carmo entrou para a Juventude Estudantil Católica, embrião do que seria mais tarde 

conhecido como a Igreja Progressista do Terceiro Mundo. Assim, ela participava de ações 

assistenciais direcionadas a crianças internadas no hospital do câncer e na ala de 

neuropsiquiatria infantil. Aos 16 anos, os questionamentos dela extrapolaram as explicações 

fornecidas pela grupo e, dessa forma, conforme suas palavras, “deixou tudo, e sentiu um alívio 

enorme”. (VIANNA, 2003, p.21) 

Quando ingressa na Faculdade de Ciências Econômicas, em 1961, Maria do Carmo 

passa a ter contato direto com pessoas do Partido Comunista, e de outros grupos políticos de 

esquerda, como a POLOP (Política Operaria) e a AP, ligada à Igreja). Esses grupos estavam de 

olho nos jovens calouros: Theotônio dos Santos passava boa parte do tempo recrutando gente 

nova para a POLOP; Betinho, para a AP; e Ivan Ribeiro, para o PC. Recrutada por Ribeiro, sua 

opção foi entrar para o Partido Comunista, quadro que o integrou, por apenas 11 meses; depois, 

permaneceu longo período desvinculada de qualquer organização. Nessa época, ocorreu a 

renúncia de Jânio Quadros e, junto com amigos, como Inês Etienne Romeu, Carlos Alberto de 

Freitas, Amauri de Sousa e Juares Brito, Maria do Carmo participa de passeatas e apoio a greves 

de operários. Assim, ela vivencia e participa do movimento pela legalidade, iniciado no Rio 

Grande do Sul pelo então governador Leonel Brizola, que, através da Rádio Mayrink Veiga, 
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propunha a criação de Grupos dos Onze4, forma de organizar as pessoas para resistir ao golpe 

que viria, mais cedo ou mais tarde.  

O mais marcante na época foi, para ela, o movimento liderado por Francisco Julião, 

originado em Recife, que envolveu as Ligas Camponesas. O primeiro Congresso Camponês do 

Brasil foi realizado em Belo Horizonte, patrocinado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

“organizado pelas Ligas Camponesas e pela Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores 

da Agricultura), reunindo políticos, lideres sindicais, estudantes, operários, camponeses, gente 

de todo o país.” (VIANNA 2003, p.30) 

Em Passo Fundo, a essa época, também era por meio da movimentação estudantil, dos 

trabalhadores e sindicalistas, dos partidários (sobretudo do PTB e do Partido Comunista - PC), 

que ocorriam as principais articulações políticas e sociais. Esses grupos viriam a ser integrados, 

após o golpe, pelos futuros militantes da VPR – Antonio Alberi Maffi, José Carlos Bona Garcia, 

Bruno Piola e Roberto Antonio de Fortini. Os primeiros, representantes estudantis, vinculados 

à União Passofundense de Estudantes (UPE), e todos eles simpatizantes do partido comunista, 

em cuja sede se conheceram. 

Os grupos e as manifestações existentes na época tinham relação direta com as reformas 

de base propostas por Jango – tanto os favoráveis quanto os contrários a elas. A integralidade 

das propostas foi formalizada pela mensagem ao Congresso, enviada pelo presidente Jango 

quando houve a abertura da sessão legislativa de 19645. A reforma agrária era, provavelmente, 

a proposta mais polêmica, mas o programa ainda previa as reformas eleitoral, universitária, 

urbana, bancária e tributária. Esse foi o estopim para a defesa dos interesses de uma minoria 

concentradora de riqueza e renda nacional, bem como para os interesses governamentais e 

empresariais americanos6, que patrocinariam o golpe. 

                                                
4No final de 1963, tendo como referência a vitória alcançada com a rede da Legalidade, que garantiu a posse de 

João Goulart na presidência, Leonel Brizola iniciou o processo de formação dos chamados Grupos de Onze, um 

esforço de organização e mobilização popular. Toda sexta-feira, Brizola e outros companheiros falavam na rádio 

Mayrink Veiga, alcançando milhões de ouvintes, já que o programa passou a ser retransmitido por várias rádios 

do interior. Além de Brizola, participavam da iniciativa Cibilis Vianna, Almino Afonso, o almirante Cândido 

Aragão, Neiva Moreira e Herbert de Souza, o Betinho, da Ação Popular (AP). No documento que escreveu, 

lançando a ideia dos Grupos de Onze, Brizola dizia que:  

As iniciativas [de formação de Grupos de Onze] precisam surgir por toda a parte, onde quer que se encontre um 

brasileiro consciente, um nacionalista, um patriota, nas zonas de moradia, pelas vizinhanças, nos bairros [...], por 
toda parte, mesmo nos lugares mais longínquos de nossa Pátria. [...] O ponto de partida deve ser o entendimento 

entre dois ou três companheiros, perfeitamente identificados. Depois deste entendimento é que devem partir para 

novos contatos e para o recrutamento dos demais companheiros. [...] Os companheiros precisam estabelecer, entre 

si, um sistema de avisos, de tal modo que o grupo possa se reunir ou se mobilizar em minutos. (BRASIL, 2014) 
5O documento está disponível de forma integral em:<http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-

presidentes/joao-goulart/mensagens-ao-congresso/mensagem-ao-congresso-nacional-na-abertura-na-sessao-

legislativa-de-1964/view>. Acesso em: 23 jul. 2017. 
6 O documentário O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Galli Tavares (2012), traz revelações importantes sobre a 

influência americana no golpe, utilizando documentos até então inéditos, oficiais e confidenciais, além da 
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Gorender (2014) relata que, em 31 de março, Brizola teve a capital do Rio Grande do 

Sul sob seu controle; assim, o então governador, Ildo Meneghetti, fugiu para Passo Fundo, que 

se transformou na sede temporária do governo. Logo, concentraram-se em Porto Alegre, além 

do presidente Jango, milhares de pessoas, e permaneceram sob o comando de oficiais 

nacionalistas várias unidades do exército. Dados indicam também a existência, na época, de 24 

mil grupos de onze em todo o país. No entanto, não é instalado na capital um governo provisório 

e seguem-se os dias com o exílio de Jango no Uruguai, que, em cerca de um mês, é seguido por 

Brizola e outros companheiros. 

Desse modo, a favor do golpe, Auro de Moura Andrade – que, como vice-presidente do 

Senado, conduzia a tumultuada sessão do dia 2 de abril de 1964 – declarou vaga a Presidência 

da República, embora Jango permanecesse em território nacional e em exercício de suas 

funções. A partir desse fato, o deputado Ranieri Mazzilli ocupou durante poucos dias a 

Presidência da República interinamente, até que o Congresso, já mutilado pelas primeiras 

cassações, elegesse ao cargo Castelo Branco. 

A eleição se deu já em 11 de abril de 1964, um dia após a publicação da primeira lista 

de parlamentares cassados, quando os remanescentes no Congresso, por meio de eleição 

indireta – em que apenas o general Humberto de Alencar Castello Branco foi candidato –, 

deveriam proferir seu voto em viva voz. Iniciava-se, então, o período de repressão, em que 

apenas 72 deputados ousaram absterem-se da votação e 361 elegeram general para que ele 

completasse o mandato de Jango. (SCHWARCZ; STARLING, 2016) 

O primeiro levante armado contra a ditadura militar ocorreu somente cerca de um ano 

após o golpe. Por meio dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV), concluídos 

com a publicação, em três volumes, do relatório em 2014, restou documentado o primeiro 

levante armado contra a ditadura. Ao introduzir o primeiro volume, informam os colaboradores 

que, “Evitamos aproximações de caráter analítico, convencidos de que a apresentação da 

realidade fática, por si, na sua absoluta crueza, se impõe como instrumento hábil para a 

efetivação do direito à memória e à verdade histórica.” E assim, na Parte IV – Dinâmica das 

graves violações de direitos humanos: casos emblemáticos, locais e autores, no capítulo 13, da 

repressão contra militares, é publicada a Guerrilha de Três Passos. (BRASIL, 2014, p.596) 

                                                
divulgação de gravações originais dos então presidentes dos Estados Unidos John Kennedy e Lyndon Johnson e 

do embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, um verdadeiro agente infiltrado; assim foi revelada a participação 

americana no golpe a pretexto de frear o avanço comunista. A corroborar todas as informações, verifica-se o 

contundente depoimento prestado por Robert Bentley, então assistente de Gordon. 
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Consta do relatório que, “nos meses que sucederam o golpe de 1964, uma conexão que 

envolvia trabalhistas alijados do poder que se encontravam no Uruguai, como o ex-presidente 

João Goulart, o ex-governador Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, além de militares expurgados 

das Forças Armadas pelos golpistas”. Particularmente sobre essa situação, sabe-se que foram 

muitos os exilados e também os primeiros a serem perseguidos pelos militares. Essas pessoas 

planejavam “possíveis reações à ditadura militar, na forma de guerrilha ou insurreição, com a 

participação de civis e militares.” É esse contingente que elabora as possibilidades de 

movimento de contragolpe. Naquele período inicial, “todos os planos de insurreição tinham um 

traço em comum: o levante, a coluna de combatentes, deveria partir da região Sul do Brasil, 

onde estavam as bases históricas do trabalhismo e o III Exército, responsáveis pelo sucesso da 

rede da Legalidade em 1961.” (BRASIL, 2014, p.596) 

Tendo como principal característica de articulação as diretrizes dos Grupos de Onze, 

insurge-se o primeiro grupo armado de resistência contra o golpe. Pouco numeroso e também 

pouco notório, o grupo foi rapidamente massacrado pelos militares, após percorrer poucas 

centenas de quilômetros no sudoeste do país, embora sua ação tenha sido deturpada e ocultada 

durante bastante tempo. O início da execução desse movimento se deu da seguinte forma: 

 

No noroeste do Rio Grande do Sul, na região de Campo Novo, Três Passos e Tenente 
Portela, havia mobilização de grupos de cidadãos como forma de resistência 

democrática desde 1961. A proposta de Brizola de Grupos de Onze, que fazia 

referência a 11 jogadores de uma equipe de futebol, colegas do bairro, da localidade, 

refletia a forma como se organizou o grupo que acompanharia o coronel Jefferson 

Cardim de Alencar Osório e o sargento Alberi Vieira dos Santos para o movimento 

que eclodiu em março de 1965, e que ficaria conhecido como a Guerrilha de Três 

Passos. (BRASIL, 2014, p.597) 
 

Não há, relativamente ao levante, a certeza da participação direta de Brizola na sua 

execução. Tudo indica que isso, de fato, não aconteceu. Incontestes são, no entanto, a 

participação e o apoio de trabalhistas no movimento. Inclusive, a mobilização partiu do 

Uruguai, quando, em meados de março de 1965, o grupo comandado pelo coronel Jefferson 

Cardim e pelos sargentos Alberi e Firmo Chaves deixa aquele e ingressa no Brasil por Rivera. 

Conforme apurado pela comissão em audiências públicas, por meio de depoimentos, 

documentos e registros oficiais:  

 

De Rivera, no dia 19 de março, o grupo entrou no Brasil, pelo Rio Grande do Sul, 

passou por São Sepé e Santa Maria, até chegar a Campo Novo. Cardim, falando como 

comandante do Exército de Libertação Nacional, designou Valdetar para o posto de 

tenente e apresentou todo o plano da insurreição, falando da chegada de Brizola e da 

adesão de ‘sessenta oficiais e de soldados de diversos quartéis do Rio Grande do Sul’. 

Na noite de 26 de março de 1965, com a incorporação do grupo organizado por 
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Valdetar, Cardim se apossou da Brigada Militar de Três Passos e do presídio, de onde 

levaram armas, munição e fardas. Além de deixar a cidade sem comunicação 

telefônica, uma vez que cortaram os fios da rede, ocuparam uma rádio local, a 

Difusora, onde Odilon Vieira, que havia trabalhado como radialista em São Sepé, leu 

um manifesto de Cardim, no qual ele falava em nome das Forças Armadas de 

Libertação Nacional. Por ser tarde da noite, a locução teve pouca repercussão, com 

pequena audiência. Com todos os atropelos, estava em curso o primeiro movimento 

armado contra a ditadura militar no Brasil. De Três Passos, o grupo de combatentes 

seguiu para Tenente Portela, onde também tomou o destacamento da Polícia Militar. 

O mesmo ocorreu em Barra do Guarita e em Itapiranga (SC), que fizeram parte da 

rota do grupo em direção ao Paraná. Por onde passava, Cardim dizia que Leonel 
Brizola já estava em Porto Alegre e que o III Exército estava dividido, em favor dos 

combatentes. Mas, até aquele momento, o grupo não recebera qualquer respaldo de 

outros movimentos, conforme esperava seu líder. (BRASIL, 2014, p.598) 
 

A repressão ao grupo aconteceu em 27 de março de 1965, no oeste do estado do Paraná, 

próximo a Foz do Iguaçu, onde o ditador Castelo Branco realizaria a inauguração da Ponte 

Internacional da Amizade, entre o Brasil e o Paraguai. Utilizando aviões e helicópteros, o 

exército vasculhou a região e, ao encontrar o grupo, houve troca de tiros, que vitimaram um 

soldado, assim como ocorreu a captura de todos os combatentes. Em seguida, todos foram 

publicamente torturados e profundamente humilhados; presos, foram interrogados sob tortura 

e cumpriram pena em diversos locais, durante longos anos. Se isso não bastasse, não se pode 

negar que permaneceram com o suplício das torturas a lhes marcar o corpo e a memória 

eternamente. 

É em decorrência desse episódio que aumentam a vigilância e o controle sobre os grupos 

ligados ao Uruguai. Conforme apurado pela CNV (BRASIL, 2014, p.599), “com a prisão e 

interrogatórios de Alberi, foi possível identificar em detalhes militares e civis ligados a Brizola 

com atuação no Sul do Brasil, em dezenas de cidades, como Santa Maria, Cachoeira, 

Livramento, Cruz Alta, Alegrete, além de Porto Alegre.” Das declarações prestadas por Alberi 

Viera dos Santos, consta a informação de que a organização para a luta parte de Montevidéu e 

tem, no apoio de militares – tanto expurgados como ativos –, a estratégia para tomar quartéis e 

obter armamento. Ainda, conforme documentos revelados no aludido relatório, alertando sobre 

o movimento e orientando a repressão, destaca-se a seguinte informação: 

 

Documento secreto da 2ª seção do Estado-Maior da Aeronáutica, de junho de 1965, 

alertava para a necessidade de serem tomadas medidas de segurança, com maior 

fiscalização nas fronteiras com o Uruguai. Segundo o informe, o ‘Estado-Maior da 

Agitação’ é o grupo liderado por Brizola. Este é o responsável pelas ocorrências de 

março último no Sul do País [...]. Este grupamento funciona como um EM visando a 

retomada do poder no Brasil, realizando reuniões constantes, em casa de seus 
membros, de onde é comandada a insurreição no País. [...] A citada rede no entanto 

deverá ser levantada e neutralizada para erradicação da repetição de possíveis 

acontecimentos tipo Jefferson. (BRASIL, 2014, p.599). 
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De fato, vivencia-se mais vigilância e repressão pelos nacionalistas articulados no sul 

do Brasil e no Uruguai. As perseguições políticas, o número de prisões relativas a opositores 

ao regime, integrados ou não ao grupo de Brizola, aumentavam diuturnamente e eram 

facilmente percebidos.  

A partir das medidas adotadas pelos insurgentes, conforme Ridenti (2010, p.212), 

abandona-se a ideia de insurreição e parte-se, os nacionalistas e ex-subalternos, para o projeto 

guerrilheiro. Segundo informa o autor, “a entidade organizadora da guerrilha, ligada a Brizola 

e composta, sobretudo, por ex-militares cassados, especialmente por subalternos, ganhou o 

nome de Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR, conhecido também como 

MORENA).” Consta ainda que o “MNR estava ligado ao projeto revolucionário continental 

iniciado no centro da América do Sul por Che Guevara”, que recebia inclusive apoio financeiro 

cubano, embora não muito expressivo, e fornecia treinamento a militantes para lá deslocados. 

Segundo depoimentos, seriam cinco as frentes de combates planejadas, posicionadas no sul do 

Maranhão, na divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Mato Grosso, Rio de Janeiro e, 

na serra de Caparaó, divisa de Minas Gerais com Espírito Santo. Brizola regressaria ao país 

pelo sul quando “os movimentos eclodissem, supostamente com apoio popular.” No entanto, 

das frentes idealizadas, apenas prosperou a implementação daquela que ficou conhecida como 

a Guerrilha de Caparaó. 

Da mesma forma, Fabio Chagas (2007, p.161) destaca a importância da Guerrilha do 

Caparaó exatamente pela “mudança na estratégia político-militar dos nacionalistas 

revolucionários.” Até o momento, as características eram semelhantes as de “um paradigma 

tenentista de ação política e militar”, com estratégias de levantes armados e insurreição popular 

e, então, no Caparaó, passa a ter influência do foco guerrilheiro. Assim, um grupo de militantes 

se “aloja na selva e a partir de suas ações exemplares vão conquistando o apoio das massas que, 

por sua vez, vão se integrando à luta para construir um exército rebelde que marcharia rumo à 

tomada do poder.” 

Em aprofundado estudo sobre a “Guerrilha de Caparaó e o medo desenvolvido pela 

população local em relação aos guerrilheiros”, Plínio Ferreira Guimarães (2007) trata da 

construção do medo provocado pela ameaça comunista à população local. Analisa o já existente 

repúdio aos forasteiros como forma de defesa da comunidade local aliado à quebra da 

tranquilidade promovida com a chegada de nunca vistos aviões – os quais, para alguns, com 

seu rasto branco, dividiam o céu e representavam o fim do mundo – e com discursos proferidos 

por autoridades locais e militares em escolas e locais públicos, alertando sobre a ameaça 

comunista representada pelos “barbudos armados” que rondavam as cercanias. 
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A cultura local de repúdio aos não nativos contribuiu para que, por intermédio de 

denúncias, o movimento iniciado em novembro de 1966 já passasse a ser, ainda no início de 

1967, alvo de denúncias às autoridades locais. Por meio de alertas sobre a movimentação, o 

“trânsito frequente de homens estranhos àquelas paragens”, ou mesmo relatando a descoberta 

de objetos abandonados, como “maços vazios de cigarros, pilhas de lanternas, coturnos.” Dessa 

forma, o “11º Batalhão de Infantaria da Polícia Militar de Minas Gerais, concomitantemente 

com os guardas do Parque Nacional do Caparaó” realizam a investigação dos indícios 

levantados pelos moradores. (CHAGAS, 2007, p.162-163) 

A derrocada inicia já em 24 de março, quando a polícia mineira prende, em uma 

barbearia, os primeiros dois militantes, na cidade Esperança Feliz; em poucos dias, outra 

revolucionária também foi presa. Em 1º de abril, em razão da denúncia feita no dia anterior por 

um morador da região do Pico da Bandeira, que encontrou na mata um acampamento, uma 

patrulha cerca o local e efetua a prisão de sete homens armados. 

 

A derrota de Caparaó exauria as forças do nacionalismo revolucionário. Brizola, a 

partir desta experiência optou por não mais investir na luta armada contra a ditadura, 

assinalava-se então o fim da primeira vaga revolucionária [...]. Entretanto, estes 

nacionalistas teriam que ingressar nas organizações comunistas, pois na segunda vaga 
revolucionaria, iniciado em 1968, o protagonismo não seria mais nacionalista 

revolucionário e sim comunista. (CHAGAS, 2007, P.) 
 

O fim do primeiro ciclo tem influência direta na formação da VPR, pois, conforme 

Ridenti (2015, p.215), “a experiência frustrada de Caparaó esfacelou o MNR, que se manteve 

relativamente estruturado apenas em São Paulo, comandado pelo ex-sargento Onofre Pinto.” 

Ressalta o autor que seria essa a ala do MNR que “viria a integrar-se ao grupo paulista dissidente 

da POLOP, para formar em 1968 a VPR, organização que no mesmo ano ganharia a adesão do 

grupo operário de Osasco.” 

Assim, após enunciados brevemente alguns episódios marcantes do considerado 

primeiro ciclo de resistência ao golpe, passa-se ao período de articulação e formação de novos 

grupos. Depois dos primeiros anos do golpe, a repressão aumenta, e os movimentos de 

resistência difundem-se. Passa-se, a seguir, à análise da VPR, organização que viria a ser 

integrada por Roberto de Fortini no final de 1969. 

3.1 A Vanguarda Popular Revolucionária (VPR): dos grandes centros ao interior 

 

 A formação da VPR é determinada por fusões e fissuras; neste estudo, será abordada 

conforme os marcos referenciais relativos ao protagonista. Assim, a cronologia da organização 
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acompanhará o período de abordagem escolhido para a trajetória de Roberto de Fortini, qual 

seja, da primeira formação até a data de sua saída do Brasil, mediante seu banimento do país 

em janeiro de 1971. 

Preponderantemente oriunda do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR) e de 

dissidentes da POLOP, a informação até então mais precisa quanto ao surgimento da 

organização é a de Pedro Lobo (LAQUE, S.d., p.148): 

 

Sete de dezembro de 1967. Numa cidade do litoral paulista o grupo de Pedro Lobo 

faz um congresso e oficializa a Organização que recebe o nome de Vanguarda Popular 

Revolucionária. Estão reunidos o grupo de Pedro Lobo e Onofre Pinto, dissidentes da 

Polop de São Paulo e dissidentes do Partido Comunista. 

Ali se decidirá que o caráter da revolução a ser perseguida é socialista, o inicio da luta 

é imediato, sem etapas, e apoiado por ações armadas nas cidades, visando à montagem 

da guerrilha rural.  
 

 Diógenes Oliveira, da mesma forma, participou da fundação da organização, e, em seu 

livro escrito pelo companheiro Hatsuo Fukuda, faz o relato: 

 

Em determinado momento houve a reunião de fundação; o Onofre Pinto o José 

Nóbrega, José Ronaldo Tavares de Lira e Silva (Roberto Gordo), o Pedro Lobo, eu, 

vários outros companheiros. Lançamos um manifesto de fundação. Por essa mesma 

época o Marighela fundou a ALN. Nós não fomos dissidência do PC. A VPR não era 

uma organização comunista, nunca foi. Havia comunistas na VPR, eu, por exemplo, 

mas a organização nunca foi comunista. Nós éramos os herdeiros do MNR – o nosso 

DNA era o Rio Grande do Sul, a Legalidade, o Brizola, os sargentos e marinheiros – 
estes tiveram uma importância fundamental. (Fukuda, 2014, p.75). 

 

Em novembro de 1969, a nova VPR realiza uma conferência e, mais tarde, um 

congresso, no Rio de Janeiro, onde é oficialmente refundada. A organização passa a seguir, à 

risca, a teoria jamilista: criar um grupo de combatentes pequeno, mas coeso. (JOSÉ e 

MIRANDA, 2015). 

Especificamente com relação à interiorização da VPR em Três Passos, há as seguintes 

referências feitas pelo militante da organização, que atuou no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu 

até ser banido do país, Aluízio Ferreira Palmar (2005, p.55): 

 

Roberto de Fortini, um italianão que também saiu no ‘sequestro do suíço’ e que ficou 
famoso por ter montado no início da década de 70 a maior estrutura de apoio que teve 

a esquerda armada brasileira. O esquema tinha como fachada uma companhia de pesca 

na região de Três Passos e consistia em barcos pesqueiros, caminhões frigoríficos e 

até uma caverna que serviria de paiol. A infra da VPR construída na barranca do Rio 

Uruguai, fronteira do Brasil com a Argentina, era uma estrutura legal e nela 

trabalhavam militantes e simpatizantes da VPR que dariam apoio logístico aos futuros 

focos guerrilheiros. 
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Outra obra a mencionar a base tática operacional objeto deste estudo é a de João Roberto 

Laque (S.d., p.335); nela, é retratada a trajetória de Pedro Lobo, que – como afirmado – 

participou da fundação da VPR, tendo militado principalmente em São Paulo, junto de Onofre 

Pinto e Carlos Lamarca. Segundo ele, 

 

No início de 70, a organização de Pedro Lobo começa a implantar uma área tática na 

região de Três Passos – ao norte do Rio Grande do Sul – e monta, no Estado, a Unidade 
de Combate Manoel Raimundo Soares. 

Comandada por Félix Silveira da Rosa Neto, a base conta com mais de 20 militantes 

e é destinada a executar ações armadas em Porto Alegre. Para turbinar sua atuação, os 

combatentes atuarão em conjunto com um pequeno grupo – o Movimento 

Revolucionário 26 de março – cujo nome homenageia o início da revolução cubana. 

 

Certamente, a VPR teve suas atuações mais marcantes na área urbana, nos grandes 

centros, de modo notável mediante expropriações e sequestros. No entanto, por ser o objeto 

deste estudo a resistência capilarizada, as referências à organização serão ainda retomadas, mas 

sempre fazendo relação ao seu permanente objetivo de guerrilha rural. Antes, porém, é 

importante para a compreensão da sua base rural em Três Passos a breve análise da trajetória 

de um personagem central: Roberto Antonio de Fortini. 

 

3.2 Roberto Antonio de Fortini: itinerários de um revolucionário 

 

Italiano, Roberto Antonio de Fortini nasceu em 23 de agosto de 1936, filho de Noé de 

Fortini e de Santa Dalla Costa, na comuna de Sarcedo, região do Vêneto. A família Dalla Costa 

era muito numerosa, com muitos irmãos e irmãs, entre os quais alguns migraram para o Brasil. 

Já a família paterna, ao contrário, era menor: Noé teve apenas um irmão, que faleceu ainda 

jovem, e uma irmã. Roberto foi o quarto de sete filhos – o primogênito faleceu ainda criança. 

A segunda filha do casal, chamada Orsola, nasceu em 1928; depois, nasceram Maria Antonietta 

em 1934; Francesco em 1941, Ana Maria em 1943 e o mais novo, Diego, em 1946. Todos eles 

imigraram com a família para o Brasil em 8 de junho de 1949. 
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Roberto e seus irmãos cresceram na Villa Suman, em um prédio anexo, onde eram 

acomodados entre ferramentas, utensílios agrícolas e animais. A habitação também possuía 

espaço destinado à moradia do empregado responsável pelo cultivo, pela manutenção e pela 

segurança de todo o local – no caso, o pai da família, Noé. 

Figura 02: Roberto Antonio de Fortini em frente à casa em que nasceu.  
Fonte: Arquivo de imagens da autora. 

 

O pai Noé era o provedor da família na Itália; ele trabalhava e vivia com todos na 

propriedade da família Suman7, local onde os filhos nasceram e viveram a primeira infância, 

até passada a Grande Guerra – mas não extinguidas as perseguições – e tornarem-se imigrantes. 

Como empregado da pequena fazenda, Noé era encarregado de fazer a manutenção dos 

jardins, cuidar da moradia, dos animais, bem como de cultivar cinco ou seis campos da chamada 

Villa. Essa era formada encontrada para sustentar a esposa e os seis filhos. O pagamento se 

dava por meio de um sistema de parceria, isto é, metade-metade. No entanto, como a produção 

era muito limitada, o sustento da família ficava prejudicado, por isso houve a necessidade de 

realização de trabalhos extra. Certamente, os últimos anos de guerra foram de extrema 

                                                
7A propriedade, chamada Villa Suman,foi construída em 1832, pelo casal de renomados músicos conde Marco 

Antonio Suman e condessa Laura Roberti Bassano – ele compositor, ela pianista. A casa serviria para a família 

desfrutar do verão, mas, em si, apresentava finalidade agrícola. Atualmente, embora em relativa situação de 

abandono, a propriedade permanece sobre o domínio de seus herdeiros. 
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dificuldade e de escassos recursos, e a sobrevivência somente foi possível porque o pai sempre 

encontrava uma forma de garantir que não faltasse o essencial; para tanto, desenvolvia trabalhos 

artesanais, durante a madrugada, clandestinamente. Por exemplo, trocava os produtos que fazia, 

como grappa e tabaco, por sal e açúcar, na época bastante difíceis de serem encontrados. 

 

Figura 03: Casa principal da Villa Suman.  

Fonte: Arquivo de imagens da autora. 

 

O local em que nasceu e viveu sua infância, assim como o período histórico, de 1936 a 

1949, dizem muito sobre Roberto. Localizada no Norte oriental da Itália, região do Vêneto, 

província de Vicenza, a pequena cidade de Sarcedo, por conta da proximidade com os Alpes e 

da fronteira com a Alemanha, foi palco de importantes episódios de guerra envolvendo 

fascistas, nazistas, aliados e resistentes italianos, chamados de partisans, os quais, como se 

perceberá a seguir, tiveram forte atuação em toda aquela região: 

 

[...] Entretanto, a lentidão do avanço deu tempo para o surgimento de um movimento 

de resistência, muito importante para o futuro político da Itália. Os primeiros grupos 

de partisans surgiram no outono de 1943. Muitos eram formados por antigos soldados 

ou por prisioneiros fugitivos da guerra, que fugiam para as montanhas para escapar 



44 
 

dos nazistas, sobrevivendo com o apoio de camponeses locais. [...]. (DUGAN,2016, 

p.270) 

 

 

Figura 04: Sarcedo. Monumento em homenagem aos mortos pela guerra.  

Fonte: Arquivo de imagens da autora.  

 

Além de garantir o sustento de todos, Roberto recorda do engajamento político do pai. 

As lembranças relativas ao assunto são bastante fortes, já que Noé era sempre bastante coerente 

com sua visão política, e era adepto a uma ideologia que assumia com muita firmeza. Por 
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exemplo, Roberto recorda que o pai tinha alguns amigos com os quais se reunia para conversar, 

discutir, analisar a situação vivenciada na época; de ideais marcadamente comunistas, Noé teve 

importante participação ao garantir cobertura logística para os grupos de resistentes, partisans, 

oriundos das montanhas. Era, conforme ilustrado, um dos camponeses que lhes prestavam 

auxílio. Muitas vezes, esses guerrilheiros padeciam com sérios problemas de saúde e fome, 

chegando à cidade em verdadeiro estado de esgotamento, tanto físico quanto mental, decorrente 

da guerra; por conta dessa situação, Noé de Fortini disponibilizava, em sua casa, um ambiente 

onde era possível restabelecer a saúde, descansar e recarregar as energias para continuar na luta 

de resistência aos horrores do fascismo e do nazismo.  

Da mesma forma, há a lembrança relativa a uma postura muito firme em defesa dos 

trabalhadores. Mesmo criança, Roberto pôde sentir e compreender profundamente o esforço, o 

sacrifício que fazia seu pai como forma de manter unida toda a família. Havia consciência, 

inclusive, por parte de todos, de que esse esforço não partia apenas dele, mas também de toda 

uma classe trabalhadora que, naquele momento, enfrentava uma crise terrível, avassaladora. 

Muitos adultos tinham sido convocados para a guerra e outros tantos escondiam-se e 

refugiavam-se a fim de não colaborar, para não partir com os alemães nem com os fascistas. 

Havia também muito trabalho escravo, realizado por milhões de prisioneiros dos alemães. 

Assim, a perseguição realizada pelos fascistas era constante, lembrando que o trabalho 

de doutrinação e propaganda feita desde o início do regime foi intenso e eficiente, fazendo com 

que, não obstante os abusos e a depreciação do coletivo em favor ao culto individual, os 

integrantes do Partido Nacional Fascista fossem centenas de milhares de cidadãos italianos. 

Dessa maneira, a repressão intimidava, ameaçava e procurava de toda forma um modo de 

comprometer as pessoas, sufocando qualquer oposição. A incômoda lembrança das 

perseguições há de permanecer por toda vida como marcas da história: a busca pelas pessoas 

que não colaboravam, que não se sujeitavam a serem informantes, a constante vigília e, 

sobretudo, a tristeza em lembrar todos aqueles que foram sequestrados e mantidos prisioneiros, 

principalmente dos comandantes alemães.  

Importante ressaltar que as violências física e psicológica foram a tônica do regime 

fascista desde o seu surgimento, e o comunismo foi o grande mal a ser combatido. Criado logo 

após o término da Primeira Guerra Mundial, “o movimento fascista exerceu desde logo forte 

atração sobre os veteranos de guerra insatisfeitos.” Os primeiros recrutas, assim como o líder, 

“eram oriundos da esquerda e, também como ele, odiavam a Igreja e os padres”. Mussolini já 

havia sido expulso do partido socialista, porém “logo deixou de atacar os padres e os capitalistas 

que lucravam com a guerra para denunciar os socialistas, culpados por se oporem à entrada da 



46 
 

Itália no conflito. Assim, recrutas começaram a fluir da extrema-direita”. (KERTZER, 2017, 

p.35) 

 

De suas sedes nas cidades do norte e do centro da Itália, fascistas de camisas negras 

amontoavam-se em carros e saíam pelo interior em violentas incursões, incendiando 

sindicatos, salas de reuniões de socialistas e redações de jornais de esquerda. 

Mussolini tinha pouco controle direto sobre esses squadristi, encabeçados por chefes 

fascistas locais conhecidos como ras. Durante três anos, a partir de 1919, esses bandos 

cada vez mais numerosos passaram a atacar com frequência funcionários e militantes 

socialistas, espancando-os e forçando-os a tomar óleo de rícino. Os squadristi tinham 
um prazer sádico em usar o óleo, que provocava não apenas náusea, mas também uma 

diarreia humilhante e incontrolável. Prefeitos e vereadores socialistas fugiam em 

pânico, deixando grandes porções da Itália nas mãos de rufiões fascistas. (KERTZER, 

2017) 

 

Pairava sobre grande parte da população daquela época um estado de terror constante, 

situação também vivenciada ao norte – região de nascimento de Roberto –, principalmente 

quando instaurada, nas proximidades, a República de Salò. É de amplo conhecimento o fato 

histórico de que, após os aliados ingressarem na Itália pelo Sul, a monarquia, já bastante apática 

com as autoridades de Mussolini e Hitler, foge para não ser capturada pelos alemães, enquanto 

os fascistas, por meio do armistício de 8 de setembro de 1943, deixam Roma e o Sul, para no 

Norte instaurarem sua República. 

 

[...] O rei e seu governo fugiram de Roma para escapar dos nazistas e estabelecer 

residência em Brindisi: um ato facilmente interpretado como covardia e que selou o 

destino da monarquia em 1946. Enquanto isso, os alemães tiraram Mussolini da prisão 

na montanha GranSasso, levaram-no para o Norte e o instalaram à frente de um 

governo-fantoche às margens do Lago de Garda. A República de Salò, como foi 

chamada esta última encarnação do fascismo, era notável pela brutalidade de suas 

diversas forças policiais (algumas delas nada mais eram do que gangues criminosas 

privadas) [...]. (DUGAN, 2016). 

 

À época, Roberto ainda criança, gostava de desbravar a natureza, caçar pássaros – por 

diversão e necessidade – e, entre as pessoas com quem convivia, recorda com carinho de 

Francesco Veronese, amigo um ano mais jovem, vizinho, companheiro de boas lembranças que 

a infância pôde proporcionar. Em meio aos horrores da guerra, eles procuravam desfrutar de 

juventude com toda a sua pureza, ingenuidade, sem malícia. No entanto, a implacável força das 

disputas da guerra forma lembranças mais marcantes. Estavam eles juntos, quando, em uma 

manhã, ao se aproximarem da escola – localizada do lado da igreja, próxima à prefeitura, em 

que há uma praça –, logo puderam perceber a anormalidade da situação. Havia camionetes, 

caminhões e carros blindados, em uma coluna, em frente à prefeitura. Ouviram, então, um 
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tiroteio, de poucos segundos, mas bastante intenso e realmente impressionante, ao passo que, 

imediatamente, retornaram para casa, distante aproximadamente 300 metros da igreja. 

Ao lado de Francesco Veronese, Roberto compartilhava a pouca liberdade que lhes 

restava; em uma época de fome e muitas privações, as brincadeiras muitas vezes envolviam 

espiar a movimentação dos alemães, das aeronaves, dos carros e das motocicletas, bem como 

procurar fragmentos de armas e utensílios de guerra. Assim, os amigos juntavam cartuchos 

deflagrados, capacetes, pedaços de armas, talheres, canecos, metais diversos. Em tempos de 

paz, o garimpo a objetos aumentou, e seus resultados proporcionaram, com o passar dos anos, 

a organização de um museu de guerra na sua residência de Francesco. 

Do episódio narrado, decorre outra vivência assustadora. Ao chegar em casa, Roberto 

encontrou os pais em grande aflição por conta daquele confronto. A Villa Suman situa-se muito 

próxima à praça, em local um pouco mais elevado, de forma que seria possível observar grande 

parte das movimentações do centro. Assim, foi possível visualizar um incêndio, o qual 

(conforme posteriormente apurado) teve origem no conflito iniciado a partir do lançamento de 

uma granada por um sidecar de uma motocicleta pilotada por soldados alemães da guarda. Os 

guerrilheiros, por sua vez, antes que a granada explodisse, conseguiram arremessá-la de volta, 

atingindo então o tanque de gasolina da motocicleta, que, ao explodir, incendiou o celeiro de 

uma residência da vizinhança, a casa dos Cappeklette. No tiroteio, foram mortos três 

guerrilheiros.  

Avaliando a situação de risco em que se encontravam, pois posição da propriedade em 

que moravam colocava-os diretamente ao alcance da igreja e da praça onde ocorriam os 

principais conflitos, os de Fortini compreenderam o perigo de permanecer no local. Dessa 

forma, por prudência, Noé orientou a família a buscar abrigo com parentes que viviam em um 

pequeno vilarejo, em região mais elevada, chamado Colombara, considerado distante e fora de 

alcance.  

Porém, quando estavam se deslocando em direção ao novo abrigo, regressavam, pelo 

mesmo caminho, os guerrilheiros para suas bases sobre as colinas e montanhas. Nesse episódio, 

os partisans em retirada foram vistos pelos alemães, que passavam sobre a ponte do rio Astico, 

entre Sarcedo e Breganze – distantes poucos quilômetros. Os alemães notaram a presença dos 

guerrilheiros, o que provocou novo tiroteio.  

Roberto, sua irmã e irmão mais novos marchavam entre os partisans, mas ingenuamente 

não dimensionavam o risco a que estavam submetidos e sequer sabiam como se defender. Nesse 

momento, de modo heroico, algum guerrilheiro se posicionou sobre as três crianças, como 

forma de proteção e sobrevivência. O ataque alemão levou cinco a seis minutos para acalmar, 
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o que obrigou o grupo a retornar para casa. Ao regressar, as crianças encontraram o pai beirando 

ao desespero, pois até então ele não tinha notícias da família e estava consternado com o fato 

de vários partisans terem sido feridos. 

O episódio relatado não ocorreu de forma isolada, mas fez parte da crescente resistência, 

cujo grupo de defensores aumentava, conforme relatado na obra de Christopher Duggan (2016, 

p.272): 

 

[...] O número de partisans cresceu de repente, de cerca de 80 mil, em março de 1945, 

para aproximadamente 250 mil, no final de abril; e, como planejado, os principais 

centros do Norte foram entregues aos britânicos pelos antifascistas. Isso teve um 

grande peso psicológico; mas foi também economicamente importante, uma vez que 
os partisans conseguiram impedir o Exercito alemão de explodir as fábricas e os 

equipamentos ao se retirar. 

 

Os partisans deram uma importante contribuição para a derrota do fascismo; mas seu 

aporte para a mitologia politica foi muito mais significativo. A nova ordem na Itália 

seria construída sobre os “valores da Resistencia”: democracia, liberdade, 

honestidade, responsabilidade, transparência e modernidade. A Itália teria um novo 

recomeço: varreria para longe as manchas do fascismo e do liberalismo, destruindo as 

velhas estruturas de poder e libertando a energia moral reprimida das pessoas – que 

agora eram amplamente consideradas simples ‘vítimas’ de uma ditadura opressora. 

 

A posição de sua residência também possibilitou que Roberto testemunhasse um terrível 

massacre ocorrido na cidade vizinha, Pedescala, distante de Sarcedo apenas pouco mais de 30 

quilômetros. O local da tragédia foi a igreja da comunidade, que facilmente se avistava porque 

também estava posicionada em uma pequena colina.  

Quando guerra se encaminhava para o fim, um grupo de soldados alemães pretendia 

deixar a Itália rumo à Alemanha; para tanto, partiu em retirada. No caminho, nos Alpes, esses 

soldados entraram em confronto com partisans, o que os forçou a retornarem para a cidade. As 

igrejas usualmente serviam de abrigo, e, na tentativa de se refugiar, as pessoas – mulheres, 

idosos e crianças – foram conduzidas para esses locais; contudo, de forma brutal, foram 

trancadas nesses ambientes. Essa ação teve como propósito, talvez, provocar a morte de muitas 

delas pelo fogo ateado pelos alemães à igreja. As chamas puderam ser vistas de locais distantes, 

e a comoção e a tristeza foram ser manifestadas por todas as comunidades vizinhas. 

Em Sarcedo, a situação somente arrefeceu, aparentemente, por causa da intervenção de 

um comandante alemão da cidade vizinha, Thiene, que, naquele final de abril de 1945, ordenou 

ao grupo de soldados que abandonasse sua posição, pois, tratando-se de uma zona com presença 

forte de guerrilheiros, os alemães não teriam possibilidade de resistir a um ataque dessa 

magnitude. No entanto, nesse meio tempo, os alemães já tinham novos reféns: cerca de doze 

pessoas da comunidade tinham literalmente sido colocadas contra a parede da prefeitura, sob a 
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ameaça de que qualquer avanço dos guerrilheiros significaria sua execução. O comandante 

interveio e evitou uma catástrofe como a ocorrida dias depois, em Pedescala, distante não mais 

de 30 quilômetros. Nessa tragédia, mais de 100 pessoas, a maioria soldados nazistas, foram 

executadas pelos resistentes italianos. 

Tais episódios fazem parte do período de término da guerra; logo em seguida, já aos 9 

anos, Roberto recorda da alegria proporcionada pela rendição alemã, da felicidade do povo de 

Sarcedo quando a Itália foi declarada um país livre. Livre, em que os partisans disparavam para 

o alto comemorando a grande felicidade que representava o término da Segunda Guerra 

Mundial. 

Depois de alguns anos, ocorreram as primeiras eleições e, em uma dessas ocasiões, Noé 

de Fortini, reconhecido como um dos fundadores do partido comunista em Sarcedo, foi mesário 

da votação no município. Noé defendia a necessidade de superação dos traumas e remorsos da 

guerra por meio das eleições, e como tinha respaldo em uma comissão do movimento de 

resistência guerrilheira, havia decidido que o que passou, passou: muita gente tinha perdido a 

vida, muitas pessoas tinham tido problemas, mas não deveria existir vingança, pois a justiça 

aconteceria no voto. No entanto, poucos eram os que pensavam e agiam de igual forma. 

No dia imediatamente seguinte à primeira eleição, enquanto examinava os votos, 

policiais compareceram ao local de votação e solicitaram que Noé os acompanhasse. Assim, de 

bom grado, ele pediu permissão ao tribunal eleitoral para se retirar. Os policiais o levaram até 

um poço, uma fonte de água seca, localizada atrás da prefeitura, e bastante próxima, a menos 

de 100 metros, da divisa com o terreno da propriedade em que morava. Os policiais alegavam 

ter informações precisas sobre aquele lugar ser um esconderijo de armas que viriam a ser 

utilizadas depois das eleições para suposto golpe a ser posto em prática por vários grupos 

guerrilheiros.  

O referido poço estava coberto por terra e plantas; Noé acompanhava os policiais, 

dizendo que eles poderiam abrir e constatar a ausência de qualquer armamento. Realmente, não 

havia mais água, exceto pequena umidade no fundo, onde, sim, no período da guerra, 

efetivamente foram colocados apoios de madeira sobre os quais deitavam armas. No entanto, 

os policiais vasculharam e nada encontraram, confirmando o fato anunciado por Noé de que as 

armas haviam sido entregues no final da guerra. 

Esse episódio destaca bem o fato de que, mesmo após a tão almejada libertação italiana, 

houve perseguição de ideologias pelas administrações locais. Noé percebeu claramente, 

naquela ocasião, que havia pessoas o observando através das janelas de suas casas e se deu 

conta de que eram os autores da denúncia, cuja intenção era expulsá-lo da sua posição política. 
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Tal conduta fascista em relação às eleições era observada desde a fundação do partido. 

Ainda em 1924, na primeira eleição nacional após a nomeação de Mussolini como primeiro 

ministro, a violência fascista ficou evidente. “Enquanto tratava os inimigos a porretadas e atos 

ainda piores, o primeiro-ministro” beneficiava a igreja. Feriados que o Estado até então não 

reconhecia passaram a ser oficiais e organizações protestantes eram boicotadas como forma de 

agradar o Papa: Mussolini negou permissão aos metodistas para erguer um grande templo em 

Roma e rejeitou propostas da Associação Cristã de Moços para construir centros na Itália. Por 

outro lado, “três semanas antes da votação Mussolini aumentou espetacularmente os 

pagamentos do governo aos bispos e padres da Itália, para grande regozijo deles”. (KERTZER, 

2017, p.92 - 93) 

No dia da eleição, mais especificamente em 6 de abril de 1924, Italo Balbo, um dos 

membros do Quadriunvirato da marcha sobre Roma, forneceu, de sua base em Ferrara, as 

instruções que seriam seguidas pelos camisas-negras. Assim foi ordenado que, em cada seção 

eleitoral, “eles deveriam pegar o primeiro eleitor que saísse da cabine e dar-lhe uma surra aos 

gritos de ‘Seu safado, você votou nos socialistas’.” Além disso, houve também “o 

espancamento de candidatos, o incêndio de jornais e a destruição das cédulas de oposição. Desta 

forma, o resultado da eleição foi que a bancada fascista – que incluía simpatizantes não fascistas 

– obteve dois terços dos votos;” e, assim, “conquistaram duzentas e setenta e cinco cadeiras, o 

que lhes dava maioria absoluta, sem contar com os aliados.” (KERTZER, 2017, p.93). 

Não suficiente, no dia seguinte, 7 de abril, bandos fascistas atacaram os ativistas e os 

padres do Partido Popular em lugares onde a organização tivera bom desempenho. Outro 

exemplo da violência sem limites aconteceu em Queem, uma pequena cidade perto de Veneza, 

onde camisas-negras armados chegaram à noite à residência de um desses párocos e espancaram 

a irmã dele, que estava sozinha em casa, e depois, para não deixar por menos, surraram também 

o padre ajudante.  

A partir dessas considerações, é possível dimensionar claramente a perseguição sofrida 

por Noé nas eleições dos anos posteriores e compreender como esse fato foi bastante marcante 

para Roberto. Pôde-se, não obstante sua juventude, perceber a imoralidade do sistema que então 

se implementava; além disso, embora a guerra tivesse acabado, a luta por liberdade, justiça e 

igualdade permaneceria constante. Esse era um reflexo indiscutível de que a maioria dos 

fascistas, apesar de terem perdido espaço no final da guerra, retomava agora destemidamente a 

prática de sua ideologia persecutória, integrando, em sua maioria, o partido da democracia 

cristã. 
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O que aconteceu com Noé e o que ele sentiu refletem algo bastante comum naquele pós-

guerra, e a manutenção do pensamento e das estruturas de poder, conforme Duggan (2016, 

p.273): 

 

No entanto, o desejo de renovação moral logo se frustrou. Para começar, o “vento do 

Norte” não alcançou o Sul, que tinha sido libertado pelos aliados e, portanto, não 

produzira nenhum movimento de resistência e nenhuma nova elite dominante. No Sul, 

o ano de 1945 significou uma confirmação da velha ordem: os grandes latifundiários 

e suas clientelas burguesas (e a Máfia) alternavam-se entre liberais e fascistas, assim 

como seus avós tinham sido bourbonistas e moderados. Em segundo lugar, a 

renovação não teve sucesso frente às realidades politicas. Os homens da Resistencia 

careciam demasiadamente de habilidades necessárias para governar um país moderno. 

Além disso, muito eram comunistas ou socialistas revolucionários, o que na época da 

Guerra Fria os tornou inaceitáveis. 

 

O fato é que, passado o primeiro momento de euforia e alegria pela libertação nacional, 

pela reconstituição e seu novo sistema político, as dificuldades econômicas e o desemprego na 

Itália permaneceram em índices alarmantes. Assim, frente à devastação da guerra, aos escassos 

recursos, à miséria e à fome, a possibilidade de a família partir para o Brasil tornou-se assunto 

corrente entre os de Fortini, a exemplo do que já acontecera com vários vizinhos deles.  

O bem-sucedido exemplo de investimento empresarial de Atílio Fontana motivava os 

seus parentes italianos a mudarem de país. Atílio era filho de Romano Fontana e de Thereza 

DalleRive, ambos naturais de Sarcedo, sendo ela irmã da mãe de Santa Dalla Costa, mãe de 

Roberto, ou seja, prima de Atílio. Embora nascido no Brasil, Atílio preservava os vínculos com 

os familiares italianos e, depois de muito trabalho e dedicação, já havia fundado, em 1945 as 

indústrias Sadia, que atingiriam extraordinário sucesso. Por meio de recados transmitidos pela 

avó materna de Roberto, foram possíveis os trâmites para a viagem da família, pois era 

necessário que houvesse alguém no Brasil que se responsabilizasse por recebê-la no país. 

Conforme relatado pelo próprio Atílio Fontana, ele patrocinou a vinda de parentes ao 

Brasil; para tanto, foram feitas duas viagens: na primeira, vieram duas famílias, em 1949 (uma 

delas foi a de Roberto, junto com os pais e outros cinco irmãos). Conforme o empresário, um 

acordo estabelecido entre os governos italiano e brasileiro determinava que “desde que alguém 

se responsabilizasse pelas famílias que vinham da Itália, essa pessoa assinaria cartas de 

chamada, através das vias competentes, e o governo brasileiro pagaria as despesas com as 

passagens.” Na primeira viagem trazendo parentes, Atílio arcou com as despesas; “com as dez 

famílias que vieram posteriormente”, vigorou o acordo mencionado; assim, ele afirma que 

apenas as duas primeiras viajaram por sua conta. (FONTANA, 1994, p.178). 



52 
 

De tal modo, a decisão de os de Fortini deixarem a Itália se concretizou em 1949, 

quando, acompanhados da família de Gino Dalla Costa, irmão da mãe de Roberto, embarcam 

rumo ao Brasil. A viagem somente foi possível após os parentes brasileiros encaminharem todos 

os trâmites referentes à compra de passagens e ao acolhimento das famílias no Brasil. 

Certamente, Noé foi quem mais se mostrou abatido com a mudança, pois deixava não somente 

o local onde vivera e os amigos de infância, mas também os companheiros de luta que tanto 

estimava. O amor à família e a união, porém, prevaleciam sobre tudo, o que representou a base 

para deixar o que conhecia e enfrentar uma nova vida em uma terra muito distante, onde não 

era falada sua língua, onde existiam outros costumes e culturas, enfim, uma série de novidades 

e dificuldades. 

 

Figura 05: Foto utilizada no passaporte. Roberto Antonio de Fortini está em pé, à esquerda. 
Fonte: Arquivo pessoal Roberto Antonio de Fortini 

Após 18 dias de navegação, os de Fortini desembarcaram no porto de Santos, onde um 

familiar de dona Santa Dalla Costa esperava-os para acompanhá-los até o Estado de Santa 

Catarina. A viagem terrestre à cidade de Concórdia foi feita por meio de trem, que, naquela 

época, era a vapor, à lenha, obrigando-o a paradas constantes, impedindo que o percurso fosse 

percorrido de forma breve, e sim somente após dois dias.  
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Ao chegar ao destino, Concórdia, a família foi levada para uma casa de madeira, 

localizada perto do frigorífico do parente, que estava preparada para recebê-los e lhes servir 

como residência. Sabendo da chegada de uma nova família de italianos, outros imigrantes 

rapidamente quiseram conhecê-la, assim como buscaram novidades e informações sobre a 

situação da Itália. Havia também muita curiosidade em relação ao dialeto e existam dúvidas de 

que seria possível a comunicação. De fato, no Brasil, a maioria imigrantes era formada por 

trabalhadores agrícolas, muitos eram provenientes do norte da Itália, da região do Vêneto, o 

que facilitou o processo educativo, pois era falado exatamente o dialeto da família de Roberto. 

A possibilidade da boa de comunicação, inclusive, animou Noé de Fortini, aflito por conta de 

possíveis dificuldades. 

Após apenas alguns dias de ambientação, grande parte da família já estava trabalhando. 

Noé, embora tenha sido agricultor durante grande parte dos anos anteriores, já havia trabalhado 

como servente de pedreiro por um período, pois, logo que se casou, migrou para a França, onde 

adquiriu certa experiência nesse ofício. Essa experiência serviu de base para que logo fosse 

integrado às equipes de construção, já que a indústria frigorífica estava em franca expansão e 

havia muitas construções em andamento, o que o fez assumir a função de pedreiro. Roberto, 

então com 13 anos, embora jovem, tinha muita disposição e interesse em trabalhar, de forma 

que foi designado para a fábrica; já as irmãs Lina, 19 anos, e Antonietta, 15 anos, foram prestar 

serviços na residência de Atílio Fontana, que, naquela época, já era também prefeito da cidade. 

Fontana havia ficado viúvo e, por isso, precisava de funcionárias para assumir os trabalhos 

domésticos e os cuidados com suas filhas. 

Roberto, no entanto, logo se frustrou com seu trabalho na empresa, restando bastante 

insatisfeito, pois queria, sobretudo, ter uma profissão. Isso não era, porém, o que acontecia, pois 

fora designado para fazer a rígida limpeza do local onde eram produzidas salsichas. 

Descontente, não encontrava meios de largar o trabalho; gostava muito de mecânica, mas não 

lhe autorizavam trabalhar no setor de máquinas, na manutenção, pois, para tal, era visto como 

muito jovem, e o trabalho considerado deveras perigoso por causa das engrenagens e das 

ferramentas.  

Surpreendentemente, não tardou para que os boatos e as perseguições em relação a Noé 

ultrapassassem as fronteiras oceânicas e tornassem a prejudica-lo. O responsável pela situação 

foi um primo, Eugênio Zanatta, parente tanto da família Fontana quanto da esposa de Noé. 

Eugenio sempre teve tendências fascistas e, portanto, opiniões exatamente contrárias às do pai 

de Roberto, que sempre defendeu os ideais socialistas. 
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As circunstâncias que envolveram o primo fez com que Roberto aprendesse que o 

sistema fascista – o ódio implementado – transcende até mesmo as fronteiras mais distantes e 

desconsidera, inclusive, vínculos de parentesco. Anteriormente, ainda na Itália, Noé foi figura 

importante na defesa de Eugênio, em um episódio em que fanáticos fascistas, em uma 

discussão, quiseram espancá-lo, mas foi evitado. Isso, no entanto, não fez com que Eugenio 

abandonasse o fascismo; ao contrário, ele passou a integrar o partido da democracia cristã. 

Atílio Fontana precisava de mão de obra especializada em mecânica, e italianos, 

inclusive a mãe de Roberto, indicaram Eugênio como pessoa qualificada para o serviço, pois 

na Itália ele desenvolvia esse tipo de atividade. Eugênio, então, mudou-se com a família para o 

Brasil, momento em que foi recebido com festa por todos os demais imigrantes. Contudo, entre 

as primeiras atitudes que tomou, Eugênio denunciou ao seu superior Noé de Fortini, alertando 

para o perigo que significava ter um comunista na linha de produção, pois cedo ou tarde, com 

ele entre os funcionários, haveria uma greve. Fontana, de origem veneziana, bastante 

conservador, demonstrou bastante preocupação com a denúncia e não tardou a designar Noé 

para outra função.  

A solução encontrada foi deslocar o funcionário para a ronda noturna, medida que o 

afastaria do convívio com os demais, visto que, quando os operários saiam da fábrica, ele 

entrava, e vice-versa, sem ter contato com ninguém. Assim, o pai de Roberto passava as 

madrugadas fazendo a ronda na fábrica, em uma rotina um tanto entediante e solitária. Sua 

atividade se resumia a andar com a bicicleta que havia trazido da Itália, com a qual girava em 

torno da fábrica por toda a madrugada. Isso ocorreu por diversos meses até que dona Santa 

recorreu ao primo Atílio. Ela teria dito que, se fosse para separar a família, mesmo depois de 

todo o sofrimento que passaram, não teriam vindo ao Brasil, por isso o melhor seria mandá-los 

de volta à Itália. Compreendendo a situação, Atílio Fontana buscou outra solução: seu 

empreendimento contava com uma fazenda de criação de porcos para reprodução, um 

admirável investimento inovador, estabelecido pela importação de suínos de raça, provenientes 

diretamente dos Estados Unidos. Para lá, foram seu Noé e dona Santa, onde viveram durante 

muitos anos, na fazenda atualmente chamada de Fazenda Sarcedo.  

O comunismo, a ameaça comunista e as incessantes perseguições aos seus defensores 

parecem não ter fim. Trata-se do mesmo comunismo declarado como inimigo da igreja já no 

século XIX. Importante ressaltar que, ainda em 1891, na conhecida encíclica Rerum Novarum, 

“o papa Leão XIII acusou os socialistas de explorarem ‘a inveja que o pobre tem do rico’ ao 

criticar a proposta de abolição da propriedade privada.” Essa defesa de interesses e o suposto 

inimigo em comum auxiliaram a aproximação entre o fascismo e a igreja no século que se 
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seguiu (KERTZER, 2017, p.36). Esse também é o mesmo comunismo que foi perseguido no 

Brasil, o da coluna Prestes, o da ditadura militar, que, da mesma maneira, pertencem à trajetória 

de Roberto e serão citados posteriormente. 

Assim como o pai, não tardou para que Roberto abandonasse sua função na fábrica, 

onde trabalhou por cerca de seis meses. Com o auxílio de Noé, ele conseguiu emprego em uma 

oficina mecânica, onde trabalhavam italianos conhecidos, os Finco, Natalìn e Rogelio. Então, 

ainda com menos de 14 anos, Roberto começou a desenvolver as habilidades que tanto queria. 

Superando as dificuldades impostas pelo uso da língua materna, pois ainda falava muito pouco 

português, Roberto iniciou o trabalho e a aprendizagem como ajudante direto do Finco, 

especialista em motores. Passados três meses de trabalho, de testes e adaptações, ele recebeu o 

pagamento e o uniforme como forma de efetivação no serviço, empresa em que permaneceu 

por vários anos. 

No entanto, as habilidades e a competência de Roberto como mecânico logo foram 

percebidas por várias pessoas, o que lhe proporcionou propostas de novos empregos. Assim, ao 

aceitar o convite de alguns italianos, entre os quais outro imigrante de Sarcedo, Walter 

Bonfiglio, Roberto mudou de empresa. O período em que trabalhou para Bonfiglio foi breve e, 

então, o jovem, com menos de 20 anos, mudou-se da cidade para Caçador, ainda em Santa 

Catarina, onde trabalhou em outra oficina mecânica.  

Na empresa em Caçador, Roberto reencontrou outros italianos, entre eles Mario de Osti, 

um velho combatente de guerra na África, especialista em motores a diesel. Eles estavam 

trabalhando juntos, quando Mário recebeu a notícia de que parentes da parte de sua esposa, que 

moravam no Rio Grande do Sul, dispunham de uma oficina para alugar em Passo Fundo. Assim 

ocorre a mudança para essa cidade, onde iniciam um negócio promissor depois da compra de 

equipamentos e utensílios. 

Como mecânicos de carros, Mário e Roberto tiveram muitos clientes; por meio desse 

trabalho, foi possível conhecer vários outros italianos. Essa foi a época em que, com grande 

alegria, Roberto conheceu outro veneziano, Bruno Piola, que também imigrou perto de 1950, 

pois sua família não tinha mais meios de suportar a violência nem as perseguições e as ameaças 

causadas pelos fascistas. Bruno havia estudado, e, em Passo Fundo, possuía um escritório de 

contabilidade; entre seus serviços, estava a administração da oficina de Roberto e de seus 

sócios. Eles se tornaram amigos e compartilharam também suas posturas ideológicas e visões 

políticas afins. Por meio de Bruno, Roberto entra em contato com a juventude comunista de 

Passo Fundo, que pertencia a um partido semiclandestino, mas em funcionamento. A resistência 

política inicia com a impressão de folhetos, com mensagens escritas em muros durante a 
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madrugada, entre outras ações. A amizade entre ambos perdura até hoje, mas o trabalho na 

oficina logo se encerrou. 

Um cliente da oficina, também italiano, Antônio Campanile, possuía uma empresa em 

que empregava vários italianos, trabalhando na venda de tecidos. Eles formavam uma 

verdadeira equipe, possuíam carros e pequenas camionetas, com as quais se deslocavam para 

outras cidades para vender seus produtos. Um dos vendedores de tecidos, também cliente da 

oficina naquela época, o italiano Mário di Vaio, integrava o circulo de amizades de Roberto e 

lhe ofertou a possibilidade de trabalhar com ele, com proposta de rendimentos de cinco a seis 

vezes maiores daqueles que obtinha com o trabalho na oficina. Assim, pensando em aumentar 

a renda para poder constituir família e deixando a oficina em boas mãos, Roberto passou a 

trabalhar com os vendedores de tecido, de forma que logo pôde verificar que efetivamente não 

havia comparação a renda obtida com as vendas e o serviço de mecânica. 

Com a venda de tecidos, do serviço conhecido como mascate, Roberto, depois de um 

tempo, formou sua própria equipe de vendedores e adquiriu conhecimento e patrimônio 

consideráveis. Além disso, ele passou a ter conhecimento da geografia do Estado do Rio Grande 

do Sul, por onde viajava bastante, e da cultura e história de sua gente, por quem tinha bastante 

apreço. O patrimônio era constituído por veículos para a sua equipe de vendas e por uma bela 

residência, onde constituiu família. Roberto casou-se com Maria Helena Escobar de Almeida; 

com ela, teve três filhos: Carla, Paulo Roberto e Daniela. 

Da sua atividade profissional, das amizades construídas em Passo Fundo, do 

engajamento político e da necessidade de amparar companheiros que estavam sendo 

massacrados nos grandes centros, surge a necessidade de montar uma base da VPR. Assim, 

Roberto é convocado para que, com seu conhecimento da região e por conta de suas relações 

sociais, escolha o local e a forma de implementação da organização. 

Passo Fundo, por ser sede de boas instituições educacionais, recebe inúmeros jovens 

que desejam concluir estudos escolares e ingressar em cursos superiores de graduação, ou seja, 

a cidade sempre foi formada por muitos estudantes de diversas localidades. A exemplo dos 

grandes centros, o movimento estudantil Passo Fundo acompanhava as manifestações dos 

grandes centros do país e reproduzia, na cidade, passeatas, atos e panfletagens sincronizados 

com os acontecimentos do restante do Brasil. 

Roberto de Fortini conheceu, dessa forma, vários estudantes e se uniu a eles na oposição 

ao regime militar. Ressalta-se que figuras imprescindíveis da base tática foram conhecidas 

nesse meio: Antonio Alberi Maffi, inicialmente estudante seminarista e, em seguida, 

universitário, viria a ser o proprietário registral da Sociedade Pesqueira. Além disso, também 
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através de um estudante, agora de odontologia, Reneu Geraldino Mertz, Roberto conheceu Três 

Passos e a região em que seria implementada a base cuja breve história será relatada a seguir. 
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4 A SOCIEDADE PESQUEIRA ALTO URUGUAI LTDA. NO INTERIOR DO 

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS-RS COMO EXEMPLO PRIVILEGIADO DE 

RESISTÊNCIA CAPILARIZADA À DITADURA NO BRASIL  

 

Um conjunto de fatores foi determinante para a escolha do interior do município de Três 

Passos/RS como ideal para instalar uma base tática operacional da VPR. A experiência 

profissional de Roberto como mascate, ou caixeiro-viajante, lhe oportunizou que conhecesse 

vários lugares e pessoas. Além disso, a experiência pessoal de luta pela sobrevivência durante 

a Segunda Guerra Mundial na Itália também exerceu influência na escolha do local. Em relação 

à organização, os contatos com o comando regional, com a direção da VPR, aliados ao estudo 

de seus objetivos, foram ainda aspectos cruciais para a instalação da base naquela localidade. 

A resistência interiorizada mediante núcleos rurais sempre esteve presente nas 

estratégias de luta. Já no período que antecedeu ao golpe de 1964, conforme se apresentou, as 

Ligas Camponesas e os Grupos de Onze eram exemplos de importantes focos de reivindicações 

e luta por direitos, devendo considerar-se igualmente o fato de que a população rural 

brasileira8na época era bastante representativa. 

Mesmo antes de abandonar o quartel, capitão Lamarca e alguns colegas já nutriam a 

idéia de partir para a formação em área rural; com esse intuito, organizam um ‘clube de amigos’, 

a forma encontrada para discutir política dentro do quartel.” Ele, José Mariane e Darcy Ribeiro 

estariam “convictos da necessidade de estruturar o foco guerrilheiro – pequeno grupo de 

homens armados, fazendo a guerrilha numa área rural, servindo de exemplo para as massas, 

como um catalizador das lutas do povo até a deflagração da guerra total pela tomada do poder.” 

(JOSÉ; MIRANDA, 2015, p.52). 

Da mesma forma, Maria do Carmo Brito, já mencionada e futura dirigente da VPR, 

possuía engajamento junto às bases rurais bastante tempo antes de acompanhar a criação da 

base tática da sociedade pesqueira. Ainda em 1963, quando integrava as bases da POLOP, 

mudou-se para Goiás, junto com seu marido Juarez, onde, além de seus trabalhos regulares, o 

casal assumiu como função paralela a criação de Sindicatos Rurais. Tal atividade era integrante 

                                                
8 Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até o ano de 1940 praticamente 70% 

da população brasileira era rural. O crescimento da população urbana começa a partir de então, ganhando 

expressividade na década de 1960. “A parcela de população urbana passou de 31,2% em 1940 para 67,6% em 

1980. A mudança de país predominantemente rural para urbano ganhou velocidade no período 1960-1970, quando 

a relação se inverteu: dos 13.475.472 domicílios recenseados no Brasil em 1960, pouco menos da metade (49%) 

se situavam nas áreas urbanas; em 1970, quando foram contados 18.086.336 domicílios, esse percentual já chegava 

a 58%.” O documento está disponível de forma integral em 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/29092003estatisticasecxxhtml.shtm> Acesso em: mai/2017. 
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do chamado Movimento Tiradentes, originado em Minas Gerais, e que, ainda no ano anterior, 

após a renúncia de Jânio, tinha como proposta angariar recursos entre intelectuais e 

simpatizantes para a compra de terras. “Nelas se instalariam os militantes, cuidando da terra, 

armazenando armas, num equivalente rural do Grupo de Onze, de Leonel Brizola”. (VIANA, 

2003, p.31). 

Fabio Chagas (2007, p.230), em sua tese sobre a Luta Armada Gaúcha Contra a Ditadura 

Militar, ao destacar o grupo formado por Carlos Franklin Paixão Araújo, ressalta que, em 

1968,este contabilizava “cerca de cem pessoas apenas do movimento operário e se articulava 

com organizações revolucionárias de outros estados como foi o caso do Comando de Libertação 

Nacional de Minas Gerais”. Dessa forma, além de se deslocarem para atividades em outros 

estados do país, os integrantes do grupo também recebiam participantes de fora, a exemplo de, 

ainda em 1967, Maria do Carmo Brito e João Lucas Alves. A vinda desses representantes de 

Minas foi por ocasião de um “treinamento guerrilheiro”: ela abordaria o tema “assistência 

política”; ele ministraria “um treinamento básico de guerrilhas”. O referido grupo gaúcho viria 

a integrar aquele que se tornaria a VAR-Palmares Rio Grande do Sul; segundo o autor, “no Sul 

a organização inicia seus trabalhos com um número bastante expressivo de militantes”, por 

conta também da quantidade expressiva de gaúchos no Congresso de Teresópolis em setembro 

de 1969, onde foi refundada a VPR e mantida a fundação da VAR. 

A VPR, ao que tudo indica, também teve, desde o principio, a defesa da guerrilha rural 

como seu principal objetivo. Em um congresso realizado em Mongaguá, no litoral paulista, em 

abril de 1969, convocado pelos então dirigentes Antonio Espinosa, Valdir Sarapu e José 

Campos Barreto, resta evidenciada tal intenção, embora tenha sido defendida, pelo grupo 

composto por operários e estudantes com acentuada atuação nas greves de 1968, a posição de 

que o papel político das massas não poderia ser subestimado. Esta foi tratada como “uma tímida 

concessão, incapaz de alterar a ideia básica da Organização: o foco guerrilheiro permanece 

como forma ‘fundamental’ de luta. O trabalho de massas, a forma ‘complementar’”. (JOSÉ; 

MIRANDA, 2015). 

Nesse mesmo congresso, são escolhidos como dirigentes da organização Carlos 

Lamarca, junto com Antonio Espinosa, Shizuo Ozawa (Mário Japa), Fernando Mesquita e 

Cláudio de Souza Ribeiro (ou Cláudio Marinheiro). Afirma-se que o capitão teria aceitado tal 

posição “a contragosto porque perseguia apenas o papel de líder da guerrilha rural, e não de 

uma organização tipicamente urbana, para a qual seria obrigado a dar resposta a problemas não 

militares.” Ainda nessa ocasião, fica definido que seu destino seria o campo. (JOSÉ; 

MIRANDA, 2015, p.75). 
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Da mesma forma, quando da fusão, em julho de 1969, da VPR com os Colinas, o foco 

guerrilheiro permanece sendo o objetivo principal da organização. Novamente, são de Emiliano 

José e Oldack de Miranda (2015, p.) as informações mais detalhadas a respeito da situação. 

Realizado no mesmo litoral paulista, em Mongaguá, o encontrou passou a ser chamado de 

Conferência de Fusão das duas organizações. “A rigor, foram duas reuniões para garantir o 

nascimento da nova organização: uma realizada entre 3 e 4 de julho, outra entre 9 e 10 do 

mesmo mês”. Ressalta-se ainda que “era a junção de dois grupos de diferentes concepções, mas 

com um ponto de união: a luta armada, através do foco guerrilheiro”. 

 

Melhor precisar: as duas organizações não compartilhavam teoricamente a ideia do 
foco guerrilheiro. Matizavam isso. Preferiam a noção de colunas guerrilheiras móveis 

– mantinha-se a centralidade da luta armada, com destacamentos armados de 

vanguarda, mas com enraizamento social em uma área de atuação que incluía um 

cinturão urbano. Haveria também trabalho junto à classe operária. Essa mediação era 

mais fruto da insistência dos membros do Colina que da VPR.(JOSÉ; MIRANDA, 

p.82). 

 

A intenção da fusão, segundo Maria do Carmo Brito, seria “interromper o processo de 

fracionamento, começar a procurar a aglutinação para ganhar força, capacidade operacional”. 

Da união dos Colina de Minas Gerais, da Guanabara e de São Paulo com a VPR nasce a VAR-

Palmares. “As principais lideranças do Colina eram Juares, Carlos Alberto Soares de Souza, 

Herbert Daniel, entre outros. Da VPR, Lamarca, Antonio Espinoza, Claudio Ribeiro, Ladislas 

Dowbor.” (VIANA, 2003, p.52). Da mesma forma, conforme Emiliano José e Oldack de 

Miranda (2015, p.83), “elegeu-se um comando Provisório da nova organização, já que para se 

concretizar havia a necessidade de um Congresso”. Desse modo, foram eleitos pela VPR 

Lamarca, Espinosa e Cláudio de Souza Riberio (Cláudio Marinheiro); pelo Colina, ou Ó 

Pontinho, como era conhecida a organização naquele momento, Maria do Carmo Brito, Juarez 

Brito e Carlos Araújo, o Max. 

A necessidade de referendar a nova organização, por meio de um congresso, a tornava 

provisória; porém, mesmo assim, foi montada uma complexa estrutura de direção, representada 

pelo Comando de Luta Principal (CLP) e o Comando de Lutas Secundárias (CLS). O primeiro, 

em que estavam Lamarca, Cláudio Marinheiro, Juarez Brito e Maria do Carmo Brito, deveria 

cuidar de todas as providências para a implementação da guerrilha no campo, considerada a 

prioridade da nova organização. O segundo, em que estavam Espinosa e Carlos Araújo, dirigiria 

a luta nas cidades. Tal estrutura se fez necessária, pois, além da organização do congresso, já 
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previsto para setembro, estava em curso a preparação da “Grande Ação, como era denominada 

a expropriação do cofre do Adhemar9”, a ser realizada em poucos dias. 

Fabio Chagas (2000, p.59) menciona a referida conferência como “reunião de julho” e 

destaca que as posições antagônicas existentes foram superadas pelo consenso relativo à 

“necessidade imediata de se deslocar para o campo, dedicar-se um tempo à preparação e a partir 

de um momento deflagrar a guerrilha rural”, e pelo fato de que “a maioria dos militantes 

presentes ambicionava a constituição de uma organização do porte que seria a VAR-Palmares”. 

Ressalta ainda que, seguindo a estrutura dos citados comandos CLP e CLS, “militantes foram 

enviados para toda parte do Brasil a fim de estruturar os vários grupos que aderissem à VAR-

Palmares nesses moldes.” 

A partir dessas informações, foi possível verificar a coesão relativa à necessidade de 

implementação de pequenos grupos rurais, bem como resta visível a multiplicidade da origem 

dos militantes envolvidos no processo de fusão – pois, embora não tenham sido citados 

diretamente, compareceram também à conferencia baianos, goianos, entre outros –, cuja 

participação não é, de forma alguma, menos importante. Assim, os inúmeros outros exemplos 

de resistência capilarizada, que existiam, mas foram disseminados após a conferência de fusão, 

não podem ser ignorados. Seguem-se exemplos com alguma similaridade ao objeto do presente 

estudo, elegidos aleatoriamente, pela impossibilidade de aprofundamento do tema, ainda que 

esteja reconhecida sua relevância. 

A exemplo da sociedade implementada em Três Passos também é possível reconhecer 

iniciativas promovidas em diversos outros lugares do país, como em Goiás, Maranhão e Paraná. 

Nessas localidades, da mesma forma, buscava-se a “implementação das colunas guerrilheiras 

em áreas estratégicas”. A primeira, em Tocantinópolis, foi realizada pelo médico Carlos 

Avelino Fonseca Brasil, que, ligado ao dirigente Carlos Araújo, participou da conferência da 

fusão em Mongaguá, de onde partiu com a tarefa de montar a base. Assim, prestou serviços 

                                                
9 Adhemar Barros, político, então ex-governador de São Paulo, possuía uma amante, Ana Benchimol Capriglione, 

a quem o político se referia como Dr. Rui, na tentativa de ocultar a relação. Além da amante, o político conhecido 

pelo slogan roubo mas faço, possuía uma pequena fortuna armazenadas em cofres. À amante além de vários outros 

bens, havia confiado dez cofres com estimados 25 milhões de dólares. O jovem e exemplar estudante, Gustavo 

Buarque Schiller, aluno de Juares Brito, era sobrinho de Ana, e morava em uma de suas mansões no Rio de Janeiro. 
É através dele que é desenvolvida a ação de expropriação daquela que viria a ser chamada de o cofre do Dr. Rui. 

Promovida pelo grupo então unido em torno da VAR-Palmares a ação foi mais rápida e simples do que haviam 

previsto, somente rederam moradores e funcionários da casa e tiveram pequena dificuldade apenas em relação ao 

peso e à abertura do cofre. Assim, além de dois milhões de dólares, tiveram conhecimento de documentos, Ana 

Benchimol sabendo da origem ilícita do dinheiro sequer fez denúncia do roubo à polícia. A divulgação do fato 

ocorreu no exterior, por meio dos próprios militantes, divulgando por exemplo os documentos relativos às vacinas 

recebidas em doação da Organização das Nações Unidas (ONU) e vendidas por Adhemar, fatos envolvendo Costa 

e Silva... A ação renderia várias laudas, mas em fim, importante ressaltar que Gustavo Schiller viria e passar 

dezenas de horas algemado a Roberto de Fortini, fato que será revelado posteriormente. 
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médicos na localidade, onde, com recursos próprios, também adquiriu uma pequena fazenda e 

montou uma madeireira. No projeto, estavam “a compra de caminhões, barcos, criação de 

empresas capazes de servir como uma fachada tranquila para militantes deslocados para a 

região”. No entanto, a implementação efetiva com o deslocamento de militantes nunca ocorreu, 

tendo Brasil retornado a Porto Alegre ainda em 1970, e vindo a ser preso em 1975, “sem jamais 

ter dito nada sobre a montagem da área estratégica, sobre a qual a repressão também não 

perguntou.” (JOSÉ; MIRANDA, 2015, p.106). 

O outro exemplo de resistência capilarizada, marginal, teve início ainda nos tempos de 

Colina, do qual Carlos Alberto Soares de Freitas era dirigente. Sua existência não foi revelada 

na conferência da fusão por desconfiança. Somente a “nova VAR, saída do Congresso irá tomar 

conhecimento da existência dela, em linhas bem gerais.” Sua execução foi realizada por meio 

de uma base dirigente localizada em Belém, e sua implementação se deu no interior do 

Maranhão, próximo a Imperatriz. No entanto, a drástica ofensiva sofrida pela organização após 

o Congresso, fez com que, embora já possuísse militantes deslocados, não houvesse a 

implementação da coluna guerrilheira, tendo inclusive Carlos Alberto sido “morto e 

desaparecido em fevereiro de 1971, no Rio de Janeiro.” (JOSÉ; MIRANDA, 2015, p.107) 

Por fim, deve ser mencionado outro grupo, formado no período imediatamente 

posterior, em que a VPR racha com a VAR-Palmares, promovido com o deslocamento do 

gaúcho Luis Fávero para o estado do Paraná. Conforme relata Chagas (2007), a maioria dos 

gaúchos, que haviam comparecido em grande número ao congresso de Teresópolis, permaneceu 

na VAR-Palmares, que, após a divisão, criou Comandos Territoriais. Dessa forma, o Comando 

Regional de Porto Alegre era responsável pelos três estados do sul. Nessa época, por estar muito 

visado, Gustavo Schiller, idealizador da ação do cofre do Adhemar, migra para o sul e assume 

em Porto Alegre o comando regional da organização, no mês de dezembro. Assim, foi criado o 

Comando Territorial de Nova Aurora (PR), cujo dirigente era Luis Fávero. “O objetivo deste 

Comando Territorial seria a preparação política e militar dos militantes para a longo prazo 

servirem de apoio à coluna móvel estratégica, grande objetivo perseguido por diversas 

organizações que enfrentaram a ditadura militar pelas armas”. Aqui também se verifica a 

migração da resistência para o interior, pois, numa cidade pequena do oeste do Paraná, o 

trabalho envolveu basicamente pessoas do ambiente rural, para o qual teria se chegado “a um 

contingente de aproximadamente trinta indivíduos, sendo seis militantes, doze da organização 

rural e treze simpatizantes ou aliados”. (CHAGAS, 2007, p.232). Assim, criavam-se outras 

áreas de microrresistência, evadindo-se dos grandes centros e escapando da repressão mais 
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imediata, que em sistemática e incessante perseguição, não tardaria, no entanto, a lhes 

encontrar. 

Importante ainda esclarecer o retorno da constituição da VPR. A referida fusão com 

outros grupos e organizações não durou sequer seis meses. Por ocasião de um encontro em 

Teresópolis, comandado por Carlos Lamarca, em que ele defende a cisão, o grupo integrado 

também por Mário Japa e pelos ex-sargentos Cláudio Ribeiro, Darcy e Nobrega refundou a 

VPR. Permanecem com eles a integrar o grupo, entre outros, os originalmente Colina, Juares e 

Maria do Carmo Brito. Segundo ela, o grupo “decidiu dirigir sua ação para a população que 

vivia na periferia das cidades e no interior.” Informa ainda que “a ideia era ir incorporando 

lentamente essas pessoas, e então a organização iria sumir dentro de um exército popular, muito 

mais amplo ideologicamente, pois seriam agregados a ele todos os segmentos [...]”. (VIANA, 

2003, p.61). 

Da mesma forma, Ladislau Dowbor permaneceu com o grupo de Lamarca, e os dois se 

aproximaram bastante. Tal fato gerou grandes discussões, por conta das teses do Jamil10, 

documento elaborado anteriormente por Ladislau. Segundo Emiliano José e Oldack Miranda 

(2015, p.116), “até hoje ex-dirigentes da VAR não entendem como Lamarca e toda nova VPR 

são homogeneizados pelo pensamento jamilista [...]”. Certamente, Maria do Carmo e Juares 

Brito consideraram sua adesão ao grupo de Lamarca quando também optaram por permanecer 

vinculados à refunda da VPR. 

No interior do Rio Grande do Sul, Roberto de Fortini, então vinculado ao POC, também 

teve conhecimento das teses jamilistas, de cujo autor tornou-se companheiro quando passou a 

integrar os quadros da VPR, momento que será abordado a diante. 

 

 

 

 

 

                                                
10 No livro Uma tempestade como a sua memória: a história de Lia, Maria do Carmo Brito há a referência relativa 
às teses do Jamil, que a teriam impressionado profundamente, assim como a todo o pessoal do Colina. Ressalta 

que seu fundamento econômico era errado, mas que até hoje concorda com o seu fundamento sociológico, que, 

segundo ela, dizia o seguinte: “a sociedade capitalista moderna produziu, como nos Estados Unidos, os anticorpos 

da revolução proletária, na medida em que organizou os sindicatos como parte integrante do sistema, como 

elemento de propaganda desse sistema, e deu privilégios aos operários, condições objetivas de vida melhor, como 

instrução para os filhos, saúde, tudo isso. Tanto é que nenhum país desenvolvido tornou-se socialista. Quanto mais 

desenvolvido, menos socialista. Então, de acordo com essa teoria, a revolução só interessa à massa de deserdados, 

de marginalizados, e deixa de interessar ao operário industrial”. 
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Figura 06: Reencontro de Fortini com Dowbor.  

Fonte: Fotografia da autora. 

 

No livro sobre a história de Maria do Carmo Brito (VIANA 2003, p.60), há a importante 

informação de que “era final de 1969. Numa sala apertada de uma casa em Jacarepaguá, Juares, 

Maria do Carmo, Carlos Lamarca, Iara Yavelberg e alguns poucos companheiros ouviam, 

atentos, o discurso de final de ano do general-presidente.” Importante, pois, nos meses 

posteriores, Capitão Lamarca segue para o Vale do Ribeira, e ela para o interior do Rio Grande 

do Sul, conforme trechos apresentados adiante. Tal dado corrobora a informação de militantes 

da pesqueira de que a base deveria receber, em um futuro não muito distante, a figura de 

Lamarca para comandar o treinamento de guerrilha. 

Munida de bom equipamento fotográfico, Maria do Carmo parte com a responsabilidade 

de eleger uma área para ações futuras. Com este intuito, relata ter sobrevoado florestas e 

navegado pelo rio Uruguai indo até Foz do Iguaçu. Ela se dirigiu ao sul, enquanto os 

companheiros localizavam uma área em São Paulo, no Vale do Ribeira. O ano de 1969 estava 

terminando, e ela passa o Natal em São Paulo, na área de treinamento, acompanhada de 

Lamarca e Ladislau, para em seguida novamente partir. “Passou o fim do ano em um ônibus, 

indo de São Paulo para Porto Alegre, pois Lamarca queria que ela desse uma olhada na área 

do rio Uruguai, fronteira entre Brasil e Argentina.” (VIANA, 2003, p.62, grifei). 

Por meio dos episódios e personagens descritos, procurou-se apresentar a criação da 

base tática do pequeno e distante município do interior gaúcho no contexto nacional. A 
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experiência e as trajetórias de destaque de Carlos Lamarca, Maria do Carmo Brito e Ladislau 

Dowbor respaldam a importância histórica de tal projeto; logo, sua influência na aprovação de 

tal foco guerrilheiro resta indiscutível.  

Os deslocamentos promovidos pelos militantes nas funções de direção, os encontros 

propiciados pelos grupos no estado, nas cidades do interior, como se verá a seguir, inserem a 

base da localidade de Barra do Turvo em um amplo contexto. Suas características, almejadas 

há muito tempo pelos resistentes ao regime militar, reservam um espaço privilegiado de 

resistência a esse foco guerrilheiro. Assim, parte-se para a descrição de algumas peculiaridades 

do local e de sua perspectiva de mobilidade entre grupos de resistência através do sul do país e 

da fronteira com a Argentina. 

 

4.1 A consolidação da Sociedade Pesqueira Alto Uruguai e a sua importância para o 

movimento de Resistência à Ditadura Militar no Brasil 

 

Além dos fatores pessoais, convergiram favoravelmente à escolha outras importantes 

características do lugar, como episódios da história local, sua localização geográfica, 

possibilidade de utilização de serviço hospitalar, além, é claro, da disponibilidade de recursos 

naturais para a viabilização da atividade comercial pesqueira e da atividade guerrilheira. Assim, 

com características particulares e com a contemplação de diversos objetivos, é iniciada a 

atividade da organização, famosa por atuar na guerrilha urbana, para implementação de sua 

base no remoto interior gaúcho. 

O então distrito de Esperança do Sul, emancipado em 1993, na época pertencente ao 

município de Três Passos, possui área fronteiriça entre Brasil e Argentina, e também é sede de 

parte da reserva ecológica florestal Parque Estadual do Turvo. 

 Importante área de preservação ambiental, criado já em 1947, como reserva florestal, o 

Parque Estadual do Turvo, com cerca de 17.500 hectares de extensão, representa a maior área 

protegida de proteção integral do Rio Grande do Sul. 
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Figura 07: localização da Sociedade Pesqueira Alto Uruguai. 

Fonte: https://parquedoturvo.wordpress.com/11 
 

Além da considerável extensão do parque brasileiro, importante lembrar que, quando da 

implementação da base, foi observado o fato de, no país vizinho, a Argentina, também existir 

uma extensão de terra ainda maior, relativa a parques estaduais e nacionais12, interligados ao 

Parque Estadual do Turvo. Assim, em uma extensão que praticamente liga a região onde foi 

instalada a pesqueira até o Parque Nacional do Iguaçu, há florestas cuja preservação persiste 

ainda hoje no lado argentino e praticamente unem a base e a região da tríplice fronteira entre 

Brasil, Argentina e Paraguai por um caminho de cerca de 200 quilômetros por meio da mata 

argentina. O fato de haver um país vizinho distante apenas a alguns metros da base representava 

não só a possibilidade de deslocamento, mas também a busca do exílio para quem já não 

suportava as lembranças nem tão longínquas das torturas, tampouco a clandestinidade. 

As florestas simbolizavam a possibilidade de esconderijo, de deslocamento e 

treinamento. Além disso, os rios Turvo e Uruguai, adjacentes à localidade de instalação, 

                                                
11 As margens do parque são determinadas, a um lado, pelo rio Uruguai; a outro, pelo rio Turvo, ambos em amarelo 

no mapa representado pela Figura XX. A pesqueira situava-se na beira do rio Uruguai, próximo à foz do rio Turvo 

no Uruguai, a poucos metros da divisa com o parque. 
12 A região é o berço de parques como o Parque Nacional Iguazú e do Moconá, sendo que, na totalidade de seu 

território, a província de Misiones acolhe parques e reservas que compreendem uma superfície aproximada de 

778.662 hectares de área de proteção. Somente “el Parque Provincial Moconá se encuentra dentro de la Reserva 

de la Biosfera Yabotí (‘tortuga’ en guaraní), en la región centro este de Misiones, en el Municipio de San Pedro, a 

unos 337 kilómetros de Posadas, capital de la provincia, ocupando una superficie aproximada de 253.773 has.” 

<http://www.saltosdelmocona.tur.ar/parque-saltos-del-mocona.php> Acesso em: mai/2017 . Este é o parque 

encontrado na região de fronteira em que esteve localizada a Sociedade Pesqueira, que no lado brasileiro 

corresponde ao Parque Estadual do Turvo. 
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proporcionavam pesca farta para comercialização nas cidades. A fachada legal do 

empreendimento era garantida pelo sucesso de pescadores profissionais, que percorreram pelo 

rio Uruguai a distância entre o município de Iraí/RS até a Barra do Turvo, ultrapassando 

inclusive o Salto do Yucumã, para o transporte de dois dos barcos que integrariam a sociedade. 

Esse deslocamento foi realizado por Roberto e dois pescadores, um deles apelidado de Tarzan, 

que também já eram militantes13 da VPR, e participariam do foco de resistência e luta.  

A cidade de Iraí havia sido a primeira opção de Roberto de Fortini para a empresa de 

pesca. Esse município do norte gaúcho, na divisa com Santa Catarina, destacava-se na época 

por receber turistas em busca de lazer em suas águas termais. Roberto passava há alguns anos 

as férias de verão na cidade, onde também possuía um pesqueiro em que já desenvolvia, por 

prazer, habilidades com barcos motorizados e atividades relacionadas à pesca. No entanto, 

como atividade empresarial, a pesqueira em Iraí já teria outras concorrentes explorando o ramo, 

o que dificultaria o sucesso do empreendimento. 

A idéia de se apresentar algo a exemplo do foco guerrilheiro, entre outros objetivos, 

buscava a simpatia das comunidades locais e a adesão da população ao movimento. Assim, o 

fato de a região ter sido palco da já relatada Guerrilha de Três Passos influenciou a escolha. 

Outro acontecimento relevante, que sempre chamou a atenção de Roberto, foi a Coluna 

Prestes14, que também teve militantes e foi palco de episódios marcantes na região. Dessa 

forma, com base na crença de haver herdeiros dessas colunas nas proximidades, a formação de 

militantes seria facilitada.  

No livro Brasil: uma biografia, o levante tenentista que “varreu o país de 1925 a 1927”, 

e cuja história fascina Roberto de Fortini, é narrado como “fruto da união do grupo de tenentes 

paulistas (vinculados a Miguel Costa) com os militares sublevados no Rio Grande do Sul”. Eles 

teriam como objetivo imediato a derrubada do presidente Artur Bernardes, mas as principais 

demandas eram a exigência do voto secreto, de mudanças no ensino público e a moralização da 

                                                
13 Importante referir que, embora se tenha ciência das diferenças, no estudo não serão feitas distinções entre 

simpatizantes, colaboradores e militantes. 
14 Conforme veiculado na página do município de Esperança do Sul, o documento está disponível na forma integral 

em <http://www.esperancadosul.rs.gov.br/pagina/id/2/?historia-do-municipio.html> Acesso em:mai/2017 , consta 

sobre a história do município que “Em 06 de janeiro de 1925, passou pelo local, rumo à Vila de Alto Uruguai, o 

Estado Maior da Coluna Prestes, sob o comando do próprio Capitão do Exército Nacional Luiz Carlos Prestes. 
Entre os colonos correu a notícia de um possível encontro, entre os revolucionários e as forças governamentais.” 

O acontecido influenciou também o nome do local que viria a constituir no futuro o município, visto que, “a 

‘esperança’ era, de que isso não acontecesse. De fato, não aconteceu, pois a vanguarda e a retaguarda da Coluna 

Prestes tinham permanecido em Três Passos, e posteriormente seguiram para o Pari, sem usar esta estrada. Desta 

‘esperança’ surge o nome do município. No início chamava-se ‘Vila Esperança’ e, por ser no Sul, na emancipação 

passou a ‘Esperança do Sul’. 
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política; além disso, promoverem séria denúncia contra “as miseráveis condições de vida e a 

exploração dos setores mais pobres”. A coluna – que passou por Três Passos e influenciou o 

nome do município de Esperança do Sul – percorreu “no espaço de dois anos e cinco meses 25 

mil quilômetros, atravessando doze estados brasileiros”. (SCHWARCZ; STARLING, 2015, 

p.348). 

O local contemplaria, dessa forma, características que teriam sido apontadas como 

desfavoráveis na escolha do Vale do Ribeira, conforme considerações do Capitão Lamarca. 

Logo que saiu do quartel, após um exame das condições desse local, ele e “demais 

companheiros da primeira VPR concluíram que não era uma área própria para o treinamento de 

guerrilheiros”. A principal justificativa era, de acordo com a obra Lamarca: o capitão da 

guerrilha, o próprio capitão perguntava, e se a área fosse usada com tais objetivos, “qual seria 

o comportamento em caso de um cerco: combater ou render-se? Se combatesse, a derrota seria 

inevitável. Se houvesse rendição, a guerrilha seria desmoralizada”. (JOSÉ; MIRANDA, 2015, 

p.115). 

Em Três Passos, por sua vez, a atividade pesqueira proporcionava a possibilidade de 

rastreamento do local e ampla mobilização por meio da via fluvial. Assim, aliando-se a 

abundante extensão territorial de áreas de preservação ambiental, a habilidade na locomoção 

com barcos motorizados e a larga margem fronteiriça, certamente as possibilidades de um cerco 

na base da Sociedade Pesqueira Alto Uruguai seriam bastante remotas. 

Outro fator garantidor da mobilidade foi o fato de Roberto ter distribuído pelo menos 

duas equipes de pescadores, além dos trabalhadores que ficaram no acampamento da sede na 

Barra do Turvo. A poucos quilômetros rio acima se localiza o Salto do Yucumã, onde foram 

posicionadas duas equipes: uma logo abaixo do Salto; outra, acima. Ambas permaneceriam 

acampadas na mata, com equipamentos para subsistência e pesca. Os grupos eram compostos 

por três a quatro homens e garantiam farta pescaria. Por vezes, o trajeto era percorrido entre os 

acampamentos com bússolas e cronômetros, e os dados com identificação de locais, distâncias 

e tempo de percurso eram devidamente anotados. 

Roberto de Fortini chegou a Três Passos por meio de Reneu Geraldino Mertz, quem 

conheceu quando este se graduava em odontologia em Passo Fundo. Formado, Reneu retornou 

a Três Passos, onde desenvolveu seu senso humanitário por meio da profissão e da política. Em 

1968, fazia parte da oposição consentida ao golpe, eleito vereador mais votado pelo Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB). Ele era dentista das comunidades excluídas, periféricas e se 

deslocava semanalmente para prestar atendimento no interior do munícipio; por conta disso, 

ficou conhecido e querido por muitos, tanto na cidade quanto no interior, assim como passou a 
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conhecer as “barrancas do rio Uruguai” e a fronteira com a Argentina. Curiosamente, em 1969, 

ele estava regularmente habilitado nesse país, inscrito como odontólogo no conselho de 

Misiones, prestando atendimentos semanais no município de El Soberbio. 

Além de toda a questão operacional, a saúde dos militantes também representava 

preocupação constante. As sequelas físicas e psicológicas daqueles que já haviam sido postos 

em liberdade – vigiada – após serem torturados eram graves e do conhecimento dos demais 

militantes. As pressões psicológicas e o medo da repressão também não eram ignorados. Deve-

se aliar a isso, ainda, o alto custo requerido pela manutenção de aparelhos nas cidades e pela 

logística necessária para manter um companheiro na clandestinidade. Assim, a solução 

apresentada em Três Passos era de um local que, além da plena liberdade em meio à natureza, 

ofereceria possibilidade de trabalho por meio da pesca e de doutrinação ideológica; além desses 

fatores, importante destacar que, a poucos quilômetros, havia um hospital, localizado junto ao 

povoado. Roberto refere-se frequentemente ao local com a expressão santuário, para resgate da 

saúde do corpo e da mente. 

Assim, Roberto de Fortini propõe a Reneu que se torne sócio da Pesqueira, o qual, 

aceitando, realizou a compra da fração de 15 hectares de terra junto à margem do Rio Uruguai, 

à barra do rio Turvo e à divisa com o país vizinho, Argentina. 

A referida instituição hospitalar foi fundada pelo pai de Reneu, e, embora não fossem 

divulgadas as atividades do grupo da VPR na localidade, a organização possuía em seu quadro 

médico um simpatizante das lutas de resistência. Assim, a possibilidade de uso dos serviços 

médicos para tratamento de ferimentos e sequelas de militantes era bastante provável. Como a 

base teve curta existência, tal serviço, ainda que previsto, não chegou a ser utilizado. 

O melhor exemplo encontrado do sofrimento com a vida em aparelhos é o relatado de 

Capitão Lamarca, pois se sabia que ele não suportava mais a vida reclusa, que questionava a 

viabilidade do foco guerrilheiro no Vale do Ribeira e, mesmo assim, foi para o treinamento, 

pois: 

 

Voltava à luta. Organizaria e treinaria companheiros para a luta. Escapava do 

confinamento a que fora submetido desde que saíra de Quintaúna. Melhor o risco total, 

o fuzil na mão, do que aquela solidão implacável dos aparelhos, o risco permanente 

de ser surpreendido pela repressão. Melhor estar de peito aberto pronto para o combate 

do que esperar um ataque a qualquer hora do dia ou da noite, entre quatro paredes. 
Por mais que negasse, o fuzil lhe dava segurança. Era um militar. Consciente, de 

esquerda, que queria a libertação de seu povo. Mas um militar. (JOSÉ e MIRANDA, 

2015, p.117). 
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Figura 08: Imagem atual do terreno onde estava localizada a base.  
Fonte: Fotografia da autora15. 

 

A sociedade propriamente dita foi registrada por outro militante, natural de um 

município vizinho, Braga, que também contemplou seus estudos em Passo Fundo e, além dos 

quadros estudantis, integrou o Partido Operário Comunista (POC); com o grupo, migrou para a 

VPR. Trata-se de Antonio Alberi Maffi, destacado por sua juventude, sensibilidade poética e, 

sobretudo, pela disposição em tornar o mundo um lugar mais justo e menos desigual. De origem 

humilde, dependia do sucesso nos estudos para, por intermédio de bolsas, permanecer vinculado 

às instituições de ensino, de onde conhecia Bona Garcia e outros militantes. 

Em pouco tempo, no final de 1969, elegeu-se o local, formalizou-se a sociedade e foram 

viabilizados recursos para tornar a empresa de pesca operante.  

Assim, no início de 1970, apresentaram-se ao grupo de pescadores e possíveis 

simpatizantes da ação de resistência Madalena e Fernando, anunciados como primos de Roberto 

de Fortini. Os primos eram seus conhecidos, principalmente Fernando, de quem se lembra dos 

tempos em que viveu em Passo Fundo, quando de seu ingresso na VPR. Na ocasião, Fernando 

ainda era Frank, que se tornou Felix Silveira da Rosa Neto apenas quando todos já padeciam 

                                                
15 Em 1970, a área era preponderantemente de mata, sem moradia nem plantações. As partes mais elevadas 

pertencem à Argentina, e a foz do rio Turvo fica a poucos metros de distância, no canto superior direito da imagem. 
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em quartéis e suas fotos, além de estampar os mais diversos jornais, integravam os perversos 

interrogatórios. Ainda, a prima Madalena era Lia, a quem conhecera em um aparelho16 em Porto 

Alegre e que também, posteriormente, foi identificada como Maria do Carmo Brito. 

Importante aqui contextualizar Félix Silveira Neto e o comando regional da VPR no Rio 

Grande do Sul. O depoimento de Félix Silveira da Rosa Neto, prestado à Comissão Estadual da 

Verdade do Rio Grande do Sul, consta do livro: Testemunhas de uma barbárie: injustiça a partir 

das vítimas do estado de exceção (2016), em que relata de forma breve seu ingresso na VPR. 

Entre dados importantes, ele confirma seu ingresso na organização, então VAR-Palmares, um 

pouco antes de haver a divisão e o retorno da VPR. Participa, nessa condição, de reunião no 

sítio de Raul Ellwanger importante militante gaúcho da VAR, cognome Gaspar; nesse 

momento, menciona Pimentel, cognome Jorge, com quem Roberto de Fortini manteve contato 

algumas vezes. É com Pimentel que afirma ter participado da reunião em São Paulo, depois da 

qual ambos passam a integrar a refundada VPR, em que Félix assume a condição de dirigente. 

Na ocasião, também participavam da reunião Ladislau Dowbor, Maria do Carmo Brito e Iara 

Iavelberg. 

Conforme Fabio Chagas (2007), a VPR surge no estado apenas após o racha da VAR-

Palmares, em setembro de 1969. Segundo o autor, Felix viajou de Porto Alegre para São Paulo, 

em fins de outubro, onde, após encontro com dirigentes da organização refundada, assumiu a 

posição de dirigente no Sul. Ao retornar, convocou militantes e criou a organização, somando-

se a ele, inclusive, importantes quadros que permaneciam até então na VAR-Palmares. 

Seguindo as diretrizes nacionais, foram criadas unidades de combates e setores de operação, 

grupos pequenos, mas com “grande capacidade operacional tática e estratégica”. Já em 

atividade, o setor de operações realizou ações bem-sucedidas – ainda em 1969, Fernando 

Pimentel coordenava treinamento de tiros em Gramado – e, com isso, angariou novos e 

importantes militantes, a exemplo do grupo de João Carlos Bona Garcia, proveniente do POC. 

O referido grupo de, além dos militantes em Porto Alegre, contava com os quadros de 

Passo Fundo. No livro de sua autoria, Garcia (1989, p.30) afirma que foi “através do Elvaristo 

Amaral, que já tinha contatos com a VPR, rompemos com o POC e fomos para a Vanguarda 

Popular Revolucionária, criando seu braço armado aqui no Rio Grande do Sul.” Dessa forma, 

deslocaram-se até Passo Fundo, onde, em reunião, praticamente todos os integrantes do grupo 

                                                
16 Como aparelho eram denominados os locais que serviam de abrigo para clandestinamente acolher militantes e 

realizar reuniões. A localização dessas casas, apartamentos e até mesmo sítios era bastante sigilosa. Geralmente 

os militantes eram encontrados em locais públicos e então tinham os olhos vendados para serem deslocados até 

tais acomodações. 
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rompem com o POC e passam a integrar a militância da VPR, como Bruno Piola, Roberto de 

Fortini, entre outros. Também com Elvaristo, então funcionário do Banco do Brasil – assim 

como Félix –, foi fundado o POC em Passo Fundo, em uma reunião em meio à mata.  

Os deslocamentos constantes de Roberto de Fortini para a capital colocavam-no em 

contato permanente com militantes clandestinos, o que exigia que se preocupasse com sua 

segurança. Os encontros eram realizados em locais públicos – raras vezes eram agendados em 

algum aparelho e com pessoas conhecidas apenas por apelidos. No interior do estado, por 

contado lucrativo comércio de roupas e tecidos, Roberto deslocava-se muito, da mesma forma. 

Essa atividade proporcionou contato com diversas pessoas, o que reforçava a ideia de que ele 

deveria se preocupar com sua segurança e, assim, portar armas. Seguindo esse raciocínio, ele 

muitas vezes negociou com os próprios agentes de segurança pública, que, em troca de alguns 

trocados, forneciam-lhe armas e munição do estado, as quais eram repassadas para os militantes 

da capital. Do armamento que Roberto possuía, poucas peças adquiridas eram novas, 

compradas em lojas especializadas. A infância em meio à Segunda Guerra Mundial e seus 

destroços fez com que ele aprendesse a montar armas, o que, aliado à experiência de mecânico, 

proporcionou que desenvolvesse de modo artesanal um par de armamentos, a fim de utilizar a 

munição que adquiria com certa facilidade. 

Conforme já relatado, em Passo Fundo havia grande movimentação de estudantes, sendo 

a resistência política desse público, em um primeiro momento após o golpe, articulada por meio 

da Juventude Estudantil Católica (JEC) e da Juventude Universitária Católica (JUC). Contudo, 

em um momento pouco posterior, a maioria optou por avançar na oposição ao regime e passou 

a integrar a Ação Popular (AP), sempre mantendo, no entanto, alguma ligação à União Gaúcha 

de Estudantes Seminaristas (UGES) e ao Partido Comunista. 

Por meio da UGES, ocorrem as articulações políticas entre os estudantes das cidades do 

interior do estado, a exemplo de Cruz Alta e Passo Fundo, proporcionando mobilização. O 

grupo integrado por Roberto de Fortini participava dessas ações. Fabio Chagas (2007, p.) 

menciona “a misteriosa organização revolucionária de Cruz Alta” e ressalta que, a partir do ano 

de 1968, observaram-se reuniões em chácaras, sempre vinculadas à militância comunista. Em 

“princípio tinha-se claro que a organização não teria a pretensão de promover a luta armada, 

em vista de seus parcos recursos e seu reduzido número de militantes”. No entanto, a seguir, o 

autor informa que, “com seus recursos, a organização não demorou para adquirir armas e 

munições com vista ao seu uso na devida oportunidade”. Ainda em 1968, esse grupo começa a 

fazer contato com outras organizações por intermédio do movimento estudantil. 
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Assim, Cruz Alta é palco de reuniões com vistas à retomada de espaço da militância de 

esquerda na UGES, que estaria na mão de estudantes direitistas, tendo Luiz André 

Fávero17presidente desta organização, articulando contatos e ações no município para o 

fortalecimento da esquerda. Por meio dessa movimentação e da realização de eventos no 

município, a organização revolucionária é procurada “militantes da Ação Popular que levam 

documentos programáticos visando o enquadramento daqueles militantes de Cruz Alta”. Assim, 

é mencionada a relação com militantes de Passo Fundo, cidade de onde vieram manifestantes e 

de onde recebiam material impresso (panfletos) para divulgação. 

A associação com Cruz Alta procurava demonstrar a mobilidade pretendida pelo grupo 

formador da colônia Pesqueira, originário em Passo Fundo, com contatos em Cruz Alta, 

vinculado ao diretório estadual e ao nacional, que conforme narrado, já havia também feito 

ligação com o oeste do Paraná, ao deslocar militantes ao município de Nova Aurora. Santa 

Catarina fez igualmente parte do contexto, na medida em que a Sociedade Pesqueira possuía 

no local uma “filial”, conforme se abordará na sequência.  

Elvaristo Teixeira do Amaral, fundador do POC em Passo Fundo, ligado a Felix Silveira 

Neto, fez vários contatos em Cruz Alta ao longo de 1969. No final do ano, realizou com os 

militantes da região uma reunião com “Frank” (Felix Silveira Neto), que “desejava verificar se 

a organização poderia ser útil a VPR”. Após expor aos demais os objetivos de sua organização, 

Félix solicitou “um levantamento de dados técnicos do município, efetivos militares, quartéis, 

pontos estratégicos, motivação no meio operário e no meio estudantil”. Ele teria sido 

prontamente atendido e, inclusive, teria sido informado sobre a disponibilidade e a possibilidade 

de tais militantes conseguirem “armamento se fosse o caso”. É a partir disso que, no início de 

1970, Frank comparece novamente à cidade, dessa vez acompanhado de Lia (Maria do Carmo 

Brito). (CHAVES, 2007, p.206). 

De todo o exposto, compreende-se que as movimentações referentes às direções 

nacional e estadual inserem a militância da Sociedade Pesqueira no contexto nacional. 

Surpreendentemente, as microrresistências, embora clandestinas e sigilosas, envoltas em 

questões de segurança adotadas para que se mantivessem no anonimato – Roberto ainda hoje 

tem dificuldade com os nomes de seus companheiros – eram bastante interligadas, 

principalmente pela proposta de mobilidade que se almejava. Assim, os militantes de Passo 

Fundo buscavam apoiadores em Cruz Alta (ambos eram angariados e subordinados pelas 

                                                
17 Este é o mesmo anteriormente citado por implementar, após o racha da VPR com VAR-Palmares, um foco de 

resistência em Nova Aurora, no Paraná. 
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direções estaduais de Porto Alegre) e, por fim, quando do período da VPR, todos foram 

visitados pelo comando nacional por meio de Maria do Carmo Brito. 

A aludida inserção no contexto nacional também será comprovada nos próximos 

parágrafos, por conta da sistemática perseguição operada pelos militares. O deslocamento de 

uma equipe do Centro de Informações do Exército (CIE) do Rio de Janeiro para Três Passos, 

no final de abril de 1970, comprova essa situação, como ficará demonstrado a seguir. O 

depoimento de um irremediável torturador, décadas depois, citando sua ação no município, dá 

norte a tal afirmativa. Não fosse o poder aniquilador da tortura, essa história seria outra. 

 

4.2 O desmantelamento da Sociedade Pesqueira e a repressão aos seus fundadores 

 

As primeiras prisões dos integrantes da Sociedade Pesqueira foram motivadas por uma 

denúncia feita ao 2º Sargento Lima, comandante do destacamento naval sediado em Alto 

Uruguai. Segundo o órgão, foi feita por civis. Alto Uruguai, então um distrito do município de 

Três Passos, situa-se em área fronteiriça, tendo inclusive recebido a visita de Dom Pedro II e 

abrigado um quartel em época um pouco mais remota à abordada no momento. 

Ao que se soube posteriormente, a denúncia coube a um morador das proximidades da 

área em que se situava a pesqueira, chamado Plínio Machado. Comerciante e conhecedor de 

esquemas de contrabando na região, o denunciante, incomodado com o que relatou ser uma 

movimentação intensa, referiu ter escutado tiros, dirigiu-se ao local e, junto às autoridades 

policiais, informou a existência do grupo acampado junto ao rio, caracterizando-o como 

contrabandistas armados. 

 A diligência de averiguação foi realizada por um grupo de milicianos, na noite de sexta-

feira, 27 de março, quando, conforme o inquérito do 7º Batalhão de Polícia Militar, foi realizada 

a patrulha na Barra do Turvo e, no acampamento indicado, foram presas seis pessoas: 

 

a aludida patrulha rumou para o local denunciado e efetuou a prisão de 6 elementos, 

trabalhadores braçais acampados em duas barracas, e que edificavam a construção da 

caverna, a qual se situa em local de difícil acesso tal por água como por terra, sendo 

bastante disfarçada de observação. 

 

Em razão disso, os trabalhadores Jaime Ramos, Agenor Rodrigues, Terésio Gai, Pedro 

Castilhos, Brasil Oliveira, Romeu Nortzold foram levados para o quartel do 7º Batalhão da 

Polícia Militar em Três Passos, onde teve início seu encarceramento. Ato contínuo, foram sendo 

realizadas as prisões de outras pessoas supostamente envolvidas nas atividades da sociedade.  
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Importante ressaltar que, como é característico do estado de exceção, muitas prisões se 

deram por meio de verdadeiros sequestros, desprovidas de qualquer formalidade, por isso são 

de difícil comprovação. Indícios apontam que, dessa forma, um grupo superior a 40 pessoas 

esteve a um só tempo ocupando as celas do quartel da brigada em Três Passos naquele abril de 

1970.  

Em seus cerca de 90 dias de existência, a Sociedade Pesqueira contava com seis barcos, 

dos quais dois eram maiores e providos de motores potentes, um caminhão refrigerado, um 

automóvel Jeep, além de freezer e de equipamento de acampamento e pescaria. Na sede, estava 

em estágio avançado a construção de um túnel, cujas medidas aproximadas eram dois metros 

de altura e dois de largura, em profundidade ainda em escavação. 

 

           

            

            

            

            

            

            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 09: Pertences da Sociedade Pesqueira. 

Fonte: Arquivo de imagens da autora. 

 



76 
 

Figura 10: Túnel da Sociedade Pesqueira. 

Fonte: Arquivo de imagens da autora 
 

Outra vez, deve-se levar em consideração a experiência de Roberto na Segunda Guerra 

Mundial, pois, de acordo com a infância vivida na Itália, para ele, túneis serviam como proteção 

de ataques e intempéries, além de fornecer condições para a armazenagem de mantimentos. 

Com essa ideia, ele ordenou a escavação na barranca do rio Uruguai. Ele pretendia revestir as 
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paredes com isopor e estocar peixes até completar uma carga de aproximadamente 300 quilos. 

Ressalta-se que cada equipe possuía condições para pescar cerca de 30 a 40 quilos diariamente. 

 

Figura 11: Túnel... 

Fotografia da autora, feita a partir da cópia do processo pertencente ao acervo familiar. 
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Figura 12: Armamento da Sociedade Pesqueira. 

Fonte: Arquivo de imagens da autora. 

 

Nas prisões, no primeiro momento, não se utilizavam os jargões característicos como 

“guerrilheiros, terroristas, comunistas”, termos postos em prática apenas após as intermináveis 

sessões de tortura a que muitos seriam submetidos. As notícias davam conta de prisão de 
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supostos contrabandistas. Esse é o teor, inclusive, do primeiro relatório de informações do 

exército referente ao caso. 

Conforme a INFORMAÇÃO 8-S/2-7018, cuja origem é o 1º Regimento de Cavalaria 

Motorizada, de Santa Rosa/RS, de 9 de abril de 1970, com difusão à 1ª Divisão de Cavalaria, 

“pelo que foi dado a observar julga-se que a mesma se destinava para fins subversivos ou 

contrabando.” As constatações são de um S/219 deslocado ao local para averiguações que, além 

disso, informou ainda que a marinha, por meio da Capitania dos Portos, sediada em Uruguaiana-

RS, também teria enviado ao local seu S/2, o qual “após acompanhar as investigações, julgou 

ineficaz a instauração de outro IPM, deixando nas mãos da Brigada Militar o prosseguimento 

das investigações [...] retornando a sua Unidade para cientificar seu Comandante.” 

Ainda conforme a informação do S/2 da Cavalaria, é relatada a existência da companhia 

pesqueira, cujos operários estariam presos junto com um dos sócios majoritários, Dr. Reneu 

Mertz, peça fundamental nas investigações, posto que o outro sócio majoritário seria um 

italiano, Roberto de Fortini, que estaria foragido, pois circularia entre o comércio de tecidos em 

Passo Fundo e o de pescados em Santa Catarina. É denunciada ao comandante a caverna, em 

local de difícil acesso, que seria usada para armazenagem do pescado ou para o contrabando; 

porém, foram suscitadas dúvidas sobre o uso real de tal intento, em razão de se localizar muito 

próximo à floresta. Relativamente a tal indício afirmam ainda que, segundo o Sargento Lima 

teria apurado, a reserva de matas densas teria sido recentemente sobrevoada por avião de 

pequeno porte, em vôos bastante rasos. Por fim, ressalta ele que somente com a prisão do 

referido italiano poderiam ser mais bem esclarecidos os fatos, e os demais presos seriam 

mantidos reclusos até o encerramento do inquérito. 

Esse foi o sentido, praticamente unânime, do depoimento de todos os presos, cujos 

termos foram anexados ao processo militar: de que eram pescadores, que a empresa tinha 

poucos meses de atividade, que o túnel serviria para acondicionar o pescado, que levavam peixe 

para diversas cidades e que também traziam peixe do mar ao retornar; que o dono da empresa 

era Roberto de Fortini e que ele estaria em Santa Catarina, na filial, de onde deveria regressar 

em breve. Esse foi o teor dos primeiros depoimentos, porém não tardaria a conhecerem o 

inferno, provocando mudanças em tudo. 

                                                
18 Constante da cópia do processo militar, originário do IPM 2.317, que integra o acervo familiar da autora; 

especificamente folhas 15 a 17 dos autos. 
19 A designação S2 refere-se a assuntos militares relacionados à informação, a exemplo dos agentes infiltrados, 

agentes disfarçados, entre tantos, outra designação, S1 por sua vez é relacionada a operações. 
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Para garantir o deslocamento entre as cidades, a intenção era carregar o caminhão na 

Barra do Turvo e partir rumo a Porto Alegre, vendendo peixes, durante o trajeto, em cidades 

estratégicas. Como parte da logística, Roberto montou uma filial no litoral de Santa Catarina, 

município de Imbituba, mais especificamente na localidade de Itapirubá. Para lá, designou o 

companheiro de Passo Fundo, João Góes, que contratou outro pescador, iniciando as atividades 

de pesca. Assim, o caminhão passaria por Porto Alegre rumo a Itapirubá, onde carregaria frutos 

do mar. O retorno se dava pela serra catarinense, passando por Lages, Passo Fundo, ou seja, 

novamente passaria por cidades estratégicas, nas quais também se vendia o fruto da pesca. A 

viagem nesses moldes chegou a ser realizada poucas vezes; ademais, eram feitas pequenas 

vendas na cidade de Três Passos, tendo inclusive o quartel da brigada entre os principais 

clientes. 

Foi dessa mobilidade que se utilizou Roberto quando soube das prisões dos 

companheiros. Elas tiveram início em um final de semana, com o referido destacamento ao 

local, nos últimos dias de março, sendo na sequência presos os integrantes da sociedade que 

estavam em Três Passos. Roberto passava o final de semana em Passo Fundo e, assim que 

ocorreram as primeiras prisões, o irmão de Reneu – que também seria preso apenas por isso – 

deslocou-se de Três Passos ao município de Braga para comunicar o fato a Alberi. Antonio 

Alberi Maffi foi preso em 31 de março ao retornar de Passo Fundo, trajeto que o fazia 

justamente para se apresentar à autoridade policial. Havia conversado com Roberto de Fortini 

sobre a posição que deveria adotar, quando decidiram pela apresentação e pela manutenção da 

hipótese de contrabando. Roberto precisava ganhar tempo, em liberdade, para adotar medidas 

que, junto com a organização, entendessem adequadas, por isso deixou o estado rumo a Santa 

Catarina, onde permaneceu nessa situação por mais de 30dias. 

Em colaboração para monografia de conclusão de curso de sua sobrinha Catia Lang 

Pretto (2003, p.42), o militante Alberi Maffi relata com pormenores o mês inicial de sua prisão. 

O inquérito teve início já no primeiro dia e, como previam, “as perguntas tinham como objetivo 

principal desvendar a suspeita de contrabando. Procurava o oficial, no seu interrogatório, 

exaustivamente conduzido, fazer com que caíssem em contradições.” Por sua vez, os militantes 

assumiram a estratégia de provocar que o inquérito prosseguisse e se mantivesse pelo maior 

tempo possível nessa linha de análise. Com tal intenção, pretendiam propiciar “tempo e 

condições para que os companheiros ainda em liberdade, e a própria organização, tomassem as 

medidas e decisões que julgassem mais cabíveis e oportunas frente aos fatos”. 
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Ressalte-se que, nesse período, afora alguma pressão psicológica, não sofreram 

nenhuma espécie de violência física. O Alberi e o Reneu circulavam com certa 

liberdade em algumas dependências do quartel, acompanhados apenas por um guarda. 

Faziam as refeições no cassino dos oficiais. Os demais presos encontravam-se num 

alojamento, sob a custódia de algumas sentinelas. Reproduziam-se, também ali, o 

preconceito e discriminação de classes. (PRETO, 2003, p.42.) 

 

No entanto, aquele mês de abril de 1970 foi catastrófico para a VPR. Conforme 

informações disponibilizadas pelo Arquivo Público do Rio Grande do Sul20, após a tentativa 

frustrada de sequestro do cônsul norte-americano Curtis Carly Cutter, ação realizada pela VPR, 

em 4 de abril, em Porto Alegre, foram presos, já no dia 12, Felix Silveira da Rosa Neto e 

Fernando Pimentel, entre outros militantes, que, um após o outro, também foram capturados. 

Os passofundenses João Carlos Bona Garcia e Elvaristo Teixeira do Amaral foram 

presos também em Porto Alegre nos dias que se seguiram. 

O comando nacional, por meio de Maria do Carmo Brito e de Juares Brito, também 

sofreu irreparável revés naqueles mesmos dias. O casal havia acordado que, em caso de serem 

surpreendidos pelos militares, um deveria disparar um tiro contra o outro e, depois, cometer 

suicídio. Isso, no entanto, não aconteceu; ao serem surpreendidos, em uma emboscada, dentro 

de um automóvel, Maria do Carmo hesita, ao passo que Juares tira-lhe a arma das mãos e põe 

fim à própria vida com um tiro. Era 18 de abril, e o casal havia retornado ao Rio de Janeiro no 

dia anterior, após uma reunião com Lamarca. (VIANA, 2003). 

Então, o quartel da Brigada Militar em Três Passos se torna a sucursal do inferno, 

servindo de espaço para o inexplicável. O desumano e o cruel vêm materializados por meio 

dois agentes do Centro de Informações do Exercito (CIE) provenientes do Rio de Janeiro, a 

monstruosa sordidez da tortura lhes acompanha. Além do conhecimento teórico desenvolvido 

com agentes estrangeiros em cursos no exterior e no Brasil–metodologias diversas –, os 

militares trouxeram consigo um aparelho que aplicava choques elétricos. 

Após dois anos de trabalho da Comissão Estadual da Verdade do Rio Grande do Sul, 

Carlos Frederico Guazzelli, que a presidiu, entre vários relatórios e textos, escreveu “Porto 

Alegre: os anos de chumbo”, cuja cópia integra o livro Testemunhas de uma barbárie. Na obra, 

informa o coordenador que, embora no estado houvesse a utilização de meios tradicionais de 

tortura –a exemplo de espancamentos, pau de arara, sessões de afogamento–,a obtenção de 

informações por intermédio desses métodos não era satisfatória. Assim, em decorrência 

                                                
20 Noticia disponível na forma integral em <https://arquivopublicors.wordpress.com/tag/felix-

silveira-rosa-neto/> Acesso em: 09 de março de 2017. 
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principalmente das dificuldades em alcançar os responsáveis pela tentativa de sequestro do 

cônsul estadunidense, o então major do Exército Brasileiro, responsável na época pelo comando 

das operações do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) gaúcho, Átila Rohrsetzer, 

solicitou a seus superiores auxílio por meio do envio de especialistas. É dessa forma que 

 

aqui acorreram, no início de abril de 1970, dois integrantes do CIE, organismo 

operacional da chamada “comunidade de segurança e informações”. Eram eles o 
capitão Paulo Malhães e o sargento Clodoaldo Cabral – ambos cariocas, treinados 

e experimentados na área, o primeiro, inclusive, com vários cursos seguidos fora do 

país, na famigerada Escola das Américas, situada no Panamá, e também na Argélia e 

na França. (GUAZZELLI, 2016, p.1020). 

 

Conforme apurado em diversos depoimentos, indícios apontam para a conclusão de que 

a vinda de Malhães se atribui ao fato de ele, no Rio de Janeiro, fazer parte da equipe do CIE 

que investigava as ações da VPR. Tendo participado da prisão de Maria do Carmo Brito, assim 

como dos abomináveis métodos de tortura a ela aplicados, é provável que tenha feito a ligação 

da tentativa de sequestro aqui ocorrida aos membros do grupo do qual Maria do Carmo era 

dirigente nacional, a VPR. 

Para o referido coordenador,  

deve-se destacar, neste passo, que a descoberta mais importante, feita a partir daqueles 

testemunhos, refere-se à possível introdução em nosso estado, por Malhães e Cabral, 

na primeira quinzena de abril de 1970, do aparelho portátil, precipuamente destinado 

a infligir choques elétricos – conhecido como maricota. (GUAZZELLI, 2016, 

p.1021). 

 

Quanto ao aparelho, representante traumático na vida de muitos, os relatos dão conta 

de ser parecido comum telefone de campanha, com uma manivela, que, quando acionada, 

transforma a energia cinética em elétrica. A tortura extrema é garantida pela baixa amperagem 

do aparelho, o que assegura raríssimos casos de óbito. O efeito se dá por meio de fios ligados 

ao paciente, que recebe carga elétrica de alta voltagem – e alternada – “o que, na maioria dos 

casos, causa grande dor, desorganização cerebral, perturbação e até perda dos sentidos”. Ao 

aparelho é atribuído o sucesso na obtenção das informações que levaram, em poucos meses de 

1970, à “prisão da grande maioria dos militantes das organizações aqui consideradas”. 

(GUAZZELLI, 2016, p.1021) 

Com certeza, tais agentes do CIE não se deslocaram ao interior do estado, percorrendo 

cerca de 500 quilômetros com pouca obstinação em usar seus métodos; dessa maneira, chegam 

a Três Passos, no final de abril, onde permaneceram alguns dias até o início de maio. 

Conforme Alberi Maffi, uma das vítimas dos torturadores, as primeiras determinações 

davam conta de isolar os presos e torná-los incomunicáveis. Maffi “subitamente foi jogado, aos 



83 
 

socos e pontapés, para uma sala ao lado. Nunca esqueceu a primeira frase dos carrascos: ‘acabou 

a festa, comunista, filho da puta!’” (PRETO, 2003, p.43). 

 

Nas primeiras sessões, nus e encapuzados (quase sempre algemados), foram 

impiedosamente agredidos com empurrões, chutes, pancadas, socos e pontapés por 

todo o corpo. No meio de tudo, gritos, ofensas, escárnio, seguidos pela aplicação do 

famoso “telefone” – prática de tortura que consiste na aplicação de fortes tapas, com 

as mãos abertas, nos ouvidos do torturado, provocando terrível sensação de tonteira e 

ensurdecimento. (PRETO, 2003, p.43). 

 

Não suficiente, os presos da Pesqueira foram submetidos a choques elétricos. “Fios eram 

amarrados nos dedos, nas orelhas e nos órgão genitais e ligados a uma maquininha denominada 

‘Maricota’ que, acionada, provocava crescentes choques”, cuja intensidade variava de acordo 

com a velocidade empregada no manuseio da manivela. “Os choques perpassavam pelo corpo, 

rasgando músculos e nervos, corroendo, esmigalhando, destruindo física e psicologicamente o 

prisioneiro. Muitos desmaiavam.” Em testemunho da barbárie, há o relato de que “o choque 

elétrico não se aplica com intenções assassinas, mas para triturar o prisioneiro, esmigalhá-lo, 

reduzindo-o a uma condição de inferioridade e impotência absoluta, física e psicológica”. 

(PRETO, 2003, p.43-44). 

Aliam-se ao terror sofrido a angústia em ouvir os gritos e urros de dor, as súplicas de 

companheiros sendo torturados, a sensação de morte certa, e, além e pior do que isso, ainda 

passaram a ouvir incessantemente questionamentos a respeito de quem eram os militantes, os 

companheiros, onde estariam e quais seriam seus nomes. Também se questionava, sobretudo, 

onde estavam as armas e onde estaria o italiano. (PRETO, 2003, p.44) 

Conforme os relatos, o objetivo era levar o corpo e a mente à exaustão, ao esgotamento. 

A vigília era permanente, ora a vítima era torturada diretamente, ora era torturada ao presenciar 

as atrocidades cometidas contra um colega. Estrategicamente, os presos eram impedidos de 

dormir. Conforme Alberi, “na tortura, procuravam, primeiro, desmontar o preso e arrancar as 

confissões mais imediatas e práticas. O interrogatório continuava depois, durante o dia, para 

tornar contínuo o suplício.” Depois de alguns dias, a equipe de torturadores abandonou a cidade, 

não sem antes prometer voltar, entregando aos presos, antes de sair, papéis em que pudessem 

escrever suas “confissões”. (PRETO, 2003, p.44). 

Mais alguns dias se passaram e, então, se fecharia o cerco em busca de Roberto de 

Fortini. A sequência de prisões ocorrida no estado logo levou à queda de militantes em Passo 

Fundo e não tardou chegarem a ele em Imbituba. Lá, haviam alugado uma casa de madeira que 

foi cravejada de bala sem 13 de maio. Com de Fortini, foram presas provavelmente outras 
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quatro pessoas – o trauma não permite a lembrança exata. Não demoraria e Roberto de Fortini 

e seus algozes se encontrariam em Três Passos. 

 

Figura 12: Jornal da época que retrata a prisão de Roberto de Fortini. 

Fonte: Arquivo de imagens da autora. 

 

O mais procurado membro da Sociedade Pesqueira Alto Uruguai foi o ultimo a ser 

capturado. Não se pode afirmar que, quanto mais o tempo passava, mais gana tinham os 

militares em torturá-lo, mas é bastante provável que isso tenha acontecido. O fato é que Roberto 

foi barbaramente torturado já nos primeiros dias de prisão, mesmo que tenha nesse curto 

período havido o deslocamento de Imbituba a Passo Fundo, e por fim a Três Passos. Paulo 

Malhães e equipe, que foram bastante rápidos, retornaram a Três Passos avidamente. 

A disposição e a vontade de submeter o preso aos atos de barbárie pareciam não ter 

limites, porém à medida que lhe aplicavam choques e o corpo convalescia, a ira de seus 

torturadores aumentava, pois Roberto, inconscientemente, só conseguia falar em dialeto vêneto. 

Seus conhecimentos em mecânica e suas habilidades em elétrica tornavam seu suplício ainda 

maior ao ver e sentir a Maricota em prática. Quando praticamente mais nenhum sinal de vida 

restava em seu corpo, era por meio do antigo dialeto que ele se manifestava.  
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Com Roberto, as torturas eram acompanhadas de intermináveis questionamentos sobre 

as armas, sobre o capitão Lamarca (onde está Lamarca?) e sobre dinheiro (onde está o 

dinheiro?) – em clara referência ao dinheiro do cofre do Ademar, certamente investigado por 

Malhães e perseguido por muitos militares corruptos. Não houve expropriação do dinheiro, de 

que Roberto não tinha posse, mas todas as propriedades da Sociedade Pesqueira foram 

destinadas a não se pode afirmar quem nem em que circunstâncias. A terra mudou de dono, 

assim como os barcos, os motores e os automóveis, sobretudo os de propriedade de Roberto, 

quem anteriormente possuía grande número de carros para o comércio das equipes de mascates. 

Todos foram os bens apreendidos e nunca retomados. 

 

Figura 13: Notícia falsa veiculada em jornal de circulação nacional. 

Fonte: Arquivo de imagens da autora. 

   

Aliás, logo após as primeiras prisões, foi realizada a apreensão, entre outros bens, do 

caminhão refrigerado da Sociedade Pesqueira. Não surpreende, no entanto, conforme notícia 

estampada acima, referindo-se à matéria que teria sido publicada em jornal de circulação 

nacional, que a voz do opressor seja estampada pela mentira de o caminhão refrigerado ter sido 
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detido pelos militares ao transportar, aparentemente, instrumentos de pesca, quando na verdade 

carregava um verdadeiro arsenal. 

A participação dos militares argentinos na repressão aos opositores ao regime militar, 

no entanto, é verdadeira. Oficiais da gendarmeria acompanharam diligências no Brasil e 

também determinaram buscas exaustivas no país vizinho, nas possíveis áreas onde os militantes 

poderiam ter estado ou ainda poderiam estar. 

Tudo indica que a experiência infernal vivenciada em Três Passos não foi marcante 

apenas para as vítimas da tortura. Décadas depois, o torturador lembra exatamente do local, do 

nome da cidade e da sua atuação no pequeno município de pouco mais de 20 mil habitantes. 

Esses aspectos podem ser apurados pelos seus extensos depoimentos, prestados à CNV e à 

Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. 

As transcrições do depoimento de mais de oito horas prestado à comissão estadual, pela 

vinda do militar ao Rio Grande do Sul, integram o livro Testemunhas de uma barbárie: (2016. 

p.638). 

 
CEV-RJ - Três Passos?  

PAULO MALHÃES: É, Três Passos, isto mesmo. A área de guerrilha era ali, dali 

até Santa Catarina, passando pela estrada que leva a Porto Alegre. E eles fizeram 

grupos, nas cidades todas, que tinham unidades militares. E este grupo, a função deles 

era impedir que o Exército se deslocasse dali para a área. Faziam uma certa de ações, 
de modo que o Exército ficasse embargado de ir. Tinha que ficar ali para proteger e 

tal. Graças a Deus, nós pegamos o regional, que tinha montado isto, o Lamarca, e o 

regional abriu e nós conseguimos desmontar isto tudo. Aí esta região não foi declarada 

como Guerrilha, como foi a de São Paulo, Registro. Então esta nós conseguimos 

abafar no nascimento dela. (2016, p.638). 

 

 O nome da cidade é referido pelo torturador, diretamente, várias vezes, em cerca de uma 

dezena de ocasiões, fato que não é diferente em seu depoimento para a CNV21. Em distintos 

momentos, o agente do estado explica com detalhes como ocultavam cadáveres, a exemplo do 

corpo do deputado Rubens Paiva. Nesses casos, para garantir o desaparecimento, arrancavam-

lhe os dentes, cortavam-lhes os dedos, a fim de eliminar as digitais, e retiravam-lhes os órgãos 

internos para garantir que os corpos não boiassem quando lançados em rios. O torturador relata 

também a existência da casa da morte de Petrópolis e sua atuação lá; ao ser questionado sobre 

mortes, diz laconicamente que faleceram tantos quanto foram necessários. Ele assumiu as 

torturas e atribuiu ao fato de ter “feito uma limpa” o fim da VPR no país.  

                                                
21 O depoimento está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gCTbylNBX14> Acesso em ago/2015: 



87 
 

Nas diversas horas de depoimento, certamente há muitos dados interessantes para o 

esclarecimento do ainda obscuro período da ditadura militar brasileira. Material farto, inclusive, 

para diversos estudos acadêmicos, no entanto, os mais relevantes ao presente estudo são os 

diretamente a ele ligados, como os citados (o deslocamento do torturador a Três Passos, sua 

sórdida admiração pela tortura como método de trabalho, a satisfação indisfarçável em dizer ter 

acabado com a VPR). 

 A prova de que a vida de Roberto de Fortini esteve em constante risco, principalmente 

nos primeiros dias de sua prisão, como consequência das torturas a que era submetido, pode ser 

verificada pela juntada aos autos do processo, em momento posterior, de cópia de prescrições 

médicas em nome dele. O teor das prescrições é inconclusivo, mas o fato de ter recebido 

atendimento médico, ainda em maio e junho de 1970, indica que a situação realmente não era 

favorável. 

 

Figura 14: Laudo médico de atendimento a Roberto de Fortini. 

Fonte:  

 

Roberto de Fortini, após ser preso e barbaramente torturado, incialmente em Três 

Passos, fora deslocado em diligências por quartéis em Passo Fundo e Porto Alegre. Muitas 

vezes, nesse tipo de transporte, eram provocados alguns acidentes, causados, por exemplo, por 

uma porta de viatura mal fechada, uma arma ao alcance da mão do preso para que 

proporcionasse a oportunidade de ser morto pelos seus carrascos. 
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Finalizado o inquérito, Roberto foi indiciado e, assim como todo o grupo da pesqueira, 

transferido para a Auditoria Militar de Santa Maria. Após um período preso no interior, ele foi 

transferido para o Presídio da Ilha, em Porto Alegre, junto com Bruno Piola. Roberto já havia 

enviado carta ao seu tio Atílio Fontana, então Senador da República, denunciando os maus-

tratos sofridos na prisão. Além disso, junto com Bruno Piola, por ambos serem italianos, foram 

feitas denúncias ao consulado sobre as torturas da época em que eles estavam reclusos. Como 

tal fato era de conhecimento das autoridades internacionais, o cônsul visitou ambos na sede do 

DOPS e designou a contratação de escritório de advocacia para que os defendessem, arcando 

com todos os custos. Além disso, o mesmo cônsul se deslocou, um mês mais tarde, de Porto 

Alegre a Santa Maria para acompanhar a audiência relativa ao processo, em outubro de 1970.  

O reconhecimento da atuação de Roberto como resistência ao regime militar pela VPR 

ocorreu pela inclusão de seu nome na lista dos presos a serem trocados pelo embaixador suíço, 

em dezembro de 1970. Outro integrante da Pesqueira a integrar a lista foi Bruno Piola, cuja 

família ficou detida no Hospital do Exército em Porto Alegre durante aproximadamente um 

mês, entre a sua inclusão na lista, em fins de dezembro, até a efetiva liberação em 13 de janeiro 

de 1971. 

Roberto teria, ainda no aeroporto do Galeão, a sensação de estar outra vez no inferno. 

Os presos todos foram algemados em pares (Roberto estava ligado a Gustavo Buarque Schiller). 

Ele sofreu com uma doença urinária – com a bexiga prestes a estourar, voltou a convalescer. 

Assim, somente após a interferência de terceiros, conseguiu atendimento médico (sofreu 

procedimento operatório no próprio aeroporto, horas antes do embarque). Outros presos 

relataram que, no dia 12, ao meio-dia, no calor escaldante do Rio de Janeiro e das turbinas, ao 

serem abandonados dentro de um camburão, ouviram os oficiais, aos risos, dizerem: “agora 

vocês vão conhecer o inferno!” De fato, conheceram bem o inferno nos porões da ditadura 

militar. 
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Figura 15: Registro do Galeão. Roberto é o terceiro da direita para a esquerda na primeira fileira. Posicionada 

pouco à frente, está Geni Piola, esposa de Bruno, com suas três filhas, Tatiana, Cátia e Bruna. Integrou o voo, entre 

outros, João Carlos Bona Garcia. A certeza de que permaneceriam vivos somente se concretizou quando o avião 

pousou no Chile. 

Fonte: https://www.documentosrevelados.com.br/wp-content/uploads/2011/05/70-no-galec3a3o.jpg. 

 

Os demais integrantes da Sociedade Pesqueira foram a julgamento em 31 de agosto de 

1971. Na ocasião, foram considerados inocentes – após tortura e um ano e 5 meses de prisão – 

Jaime da Silva Ramos e Reneu Geraldino Mertz. Os demais foram condenados por crime contra 

a segurança nacional: Adão Dias Machado (3 anos de reclusão), Antonio Alberi Maffi (3 anos 

e 3 meses de reclusão), Belmor Carlos Palma (3 anos de reclusão, Luiz Carlos de Oliveira (3 

anos de reclusão), Sergio Guimarães Siqueira (3 anos de reclusão). 

Roberto de Fortini e a maioria dos outros militantes banidos e expulsos do pais, que 

partiram no chamado vôo da liberdade, permaneceram, enquanto lhes foi permitido, no Chile, 

onde foram extremamente bem recebidos e reinseridos socialmente. A gratidão pela acolhida 

naquele país se conserva viva em sua memória, assim como viva permanece sua esperança por 

uma sociedade livre de arbítrios, com justiça e igualdade social. 
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SAMBA DE ORLY  

Vinicius de Moraes - Toquinho - Chico Buarque/1970  

 

Vai meu irmão 

Pega esse avião 

Você tem razão 

De correr assim 

Desse frio 

Mas beija 

O meu Rio de Janeiro 

Antes que um aventureiro 

Lance mão 

 

Pede perdão 

Pela duração (Pela omissão)* 

Dessa temporada (Um tanto forçada)* 

Mas não diga nada 

Que me viu chorando 

E pros da pesada 

Diz que eu vou levando 

Vê como é que anda 

Aquela vida à toa 

E se puder me manda 

Uma notícia boa  

 

* versos originais vetados pela censura 
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5. CONCLUSÕES 

 
PEDAÇO DE MIM 

Chico Buarque/1977-1978 

Para a peça Ópera do malandro, de Chico Buarque 

 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade afastada de mim 

Leva o teu olhar 

Que a saudade é o pior tormento 
É pior do que o esquecimento 

É pior do que se entrevar 

 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade exilada de mim 

Leva os teus sinais 

Que a saudade dói como um barco 

Que aos poucos descreve um arco 

E evita atracar no cais 

 

Oh, pedaço de mim 
Oh, metade arrancada de mim 

Leva o vulto teu 

Que a saudade é o revés de um parto 

A saudade é arrumar o quarto 

Do filho que já morreu 

 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade amputada de mim 

Leva o que há de ti 

Que a saudade dói latejada 

É assim como uma fisgada 
No membro que já perdi 

 

Oh, pedaço de mim 

Oh, metade adorada de mim 

Leva os olhos meus 

Que a saudade é o pior castigo 

E eu não quero levar comigo 

A mortalha do amor 

Adeus  

 

Para muitos, a exemplo de Zuzu Angel, a história da ditadura militar brasileira 

permanecerá um livro aberto. A única verdade é que seu filho foi barbaramente torturado e 

morto pelos militares, seu corpo, mais um desaparecido. Os motivos, as circunstancias, a 

autoria, assim como os restos mortais, tudo indica que jamais serão encontrados. Assim como 

não são encontradas palavras para expressar o tormento dessa mãe, a não ser através da arte, na 

composição de seu amigo Chico Buarque22. 

                                                
22 Em entrevista para a Rádio Atividade, São Paulo, 1985, o músico afirma “conheci muito a Zuzu. Ela foi uma 

mulher que durante anos depois da morte do filho (Stuart Angel Jones, preso político em 1971) não fez outra coisa 

senão se dedicar a denunciar os assassinos do filho, a reivindicar o direito de saber aonde é que estava o corpo 

dele. Ela ia de porta em porta mesmo. E lá em casa ela ia com muita freqüência, como em outras casas também. 

Ela sabia, inclusive, das ameaças que pairavam sobre ela e dizia que tinha certeza que se alguma coisa acontecesse 
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Amigo este, que após acompanhar a incessante busca de Zuzu por respostas em relação 

ao filho, com apoio de destacadas figuras internacionais inclusive, pois o pai de Stuart era 

americano, aliada à ampla repercussão nacional, a ouviu confidenciar o temor que tinha de 

também vir a ser assassinada. Presságio confirmado através de um acidente de carro. A morte 

da amiga, também tem na arte a sua melhor forma de expressão.  

 

ANGÉLICA  

Miltinho - Chico Buarque/1977 

  

 
Quem é essa mulher 

Que canta sempre esse estribilho 

Só queria embalar meu filho 

Que mora na escuridão do mar 

 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre esse lamento 

Só queria lembrar o tormento 

Que fez o meu filho suspirar 

 

Quem é essa mulher 

Que canta sempre o mesmo arranjo 
Só queria agasalhar meu anjo 

E deixar seu corpo descansar 

 

Quem é essa mulher 

Que canta como dobra um sino 

Queria cantar por meu menino 

Que ele já não pode mais cantar 

 

 

Não pode se deixar de ressaltar que desde a morte de Zuzu avanços houveram no sentido 

de tentar assegurar o direito à verdade. Ela não viveu a dor de ver o depoimento do capitão 

reformado Álvaro Moreira à Comissão Nacional da Verdade (CNV), mencionando seu filho. O 

caso, agora integrante do núcleo pericial da comissão, possui indícios relativos ao corpo, e 

                                                
com ela a culpa seria dos mesmos assassinos do filho, que ela citava nominalmente. Na manhã do dia em que 

aconteceu o acidente com ela, ela tinha estado lá em casa e deixado as camisetas que ela fazia, gravadas com 

aqueles anjinhos que eram a marca dela, para as minhas três filhas. Aquilo me chocou muito. Ela passava em casa 

quase semanalmente, mostrando os relatórios todos do trabalho que ela estava fazendo aqui e nos Estados Unidos 
- porque afinal, o pai do Stuart era americano -, então ela tinha contato com senadores americanos, inclusive alguns 

dos quais me lembro até hoje, como o Frank Church, o Mondale, que era um dos senadores com quem ela contava 

- nunca contou com o Reagan evidentemente... Ela tinha, inclusive, na lista dela, uma relação das posições políticas 

dos senadores e tinha até alguns "ultraconservatives" (ultra conservadores) que, por se tratar de um filho de cidadão 

americano, eram simpáticos ao clamor de mãe dessa mulher. Ela chegou a entregar a documentação ao Kissinger 

pessoalmente, se não me engano, no Hotel Sheraton, quando ele esteve aqui. Clandestinamente ela furou o 

bloqueio e, um pouco depois, lhe entregou uma pasta com os documentos todos que ela tinha e distribuía entre as 

pessoas em quem confiava, gostava. Ela morreu um pouco depois disso.” Disponível em 

http://www.chicobuarque.com.br/letras/notas/n_angelica.htm. Acesso em 30 de julho de 2017. 

http://www.chicobuarque.com.br/letras/notas/n_angelica.htm
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atribui, através de relatório parcial, publicado em junho de 2014, a autoria do assassinato a 

agentes da Aeronáutica, sob tortura, em maio de 1971, aos 26 anos23. 

A Sociedade Pesqueira Alto Uruguai também carece de muitas respostas. Vários 

humildes pescadores e ribeirinhos moradores das proximidades da base, foram presos, muitos 

deles torturados, e passaram a vida sem saber o por quê. A voz uníssona no local foi a de 

centenas de militares percorrendo as matas, tanto brasileiros como argentinos, na caçada aos 

terroristas subversivos. 

Da análise das considerações apresentadas ao longo do texto, utilizando, em muito, 

autores e conceitos de história, é possível verificar a pertinência de, através da micro-história e 

do método indiciário de Carlo Ginzburg, pesquisar casos envolvendo a ditadura militar no 

Brasil. 

A ampla pesquisa através da escuta atenta aos pormenores narrados em conversas 

informais com os militantes da VPR com os quais teve contato, aliada ao convívio fraterno de 

vários momentos com Roberto de Fortini, orientaram a busca de registros bibliográficos 

relativos ao tema da (micro)resistência, com os quais pudessem ter envolvimento. A análise do 

processo militar, foi diligente e secundária. Tal referencial é composto de cerca de 800 páginas 

e merece acuidade investigatória, pois produzidas de forma unilateral pelo olho do opressor. 

Renato Janine Ribeiro (2006, p.197), no posfácio de O Queijo e os Vermes, afirma que “o 

interrogatório é a pior das armadilhas. Tanto que a Inquisição deve o nome, justamente, ao seu 

procedimento de inquirição.”  

Da mesma forma a procura por depoimentos perante às comissões da verdade, 

encontrados através de transcrições ou mesmo de imagens, contribuiu muito para o presente 

trabalho, a participação da autora como ouvinte e em audiência pública da comissão nacional 

da verdade, como depoente nas comissão estadual do Paraná e também do Rio Grande do Sul 

também auxiliou na pesquisa. Saliente-se que exaustiva e comovente foi a análise do vídeo do 

torturador confesso, Paulo Malhães.  

Assim, por meio da liberdade investigatória do método indiciário, através do 

cruzamento de informações, buscadas de forma incansável, e do cotejamento de provas, a 

                                                
23 Para esclarecimentos do caso acima citado a referida comissão percorreu indícios, tal qual a proposta 

desenvolvida no presente estudo. À busca e análise documental somaram-se depoimentos, seguiram-se fios, 

rastros, vestígios. De posse de a informação de que a base onde supostamente teria sido ocultado o corpo passara 

por ampla reforma, os peritos buscaram em delegacias ocorrências policiais envolvendo a construtora contratada 

e encontro de cadáveres. Foi assim, em um arquivo policial, que chegaram a fotos da ossada do crânio que 

submetida à perícia o resultado indicou como compatível ao de Stuart Angel Jones. Informações disponíveis em 

http://www.cnv.gov.br/outros-destaques/573-cnv-divulga-resultado-de-pericias-sobre-o-caso-stuart-angel-e-de-

mais-dois-desaparecidos-no-rio.html. Acesso em 30 de julho de 2017. 

http://www.cnv.gov.br/outros-destaques/573-cnv-divulga-resultado-de-pericias-sobre-o-caso-stuart-angel-e-de-mais-dois-desaparecidos-no-rio.html
http://www.cnv.gov.br/outros-destaques/573-cnv-divulga-resultado-de-pericias-sobre-o-caso-stuart-angel-e-de-mais-dois-desaparecidos-no-rio.html
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Sociedade Pesqueira Alto Uruguai pode ser inserida no amplo contexto de resistência, dando 

relevância histórica à sua existência. 

Os pormenores levaram inclusive, a evidências, características, não buscadas 

inicialmente. A perseguição odiosa e criminosa à “ameaça comunista” se demonstrou presente 

em todos os momentos da pesquisa. Conforme se fez constar, vitimou o pai do historiador Carlo 

Ginzburg, motivou os fascistas a perseguirem também o pai de Roberto de Fortini e por fim, 

foi a justificativa para as perseguições ocorridas na repressão aos opositores da ditadura militar, 

constatação esta possível, através do método indiciário. 

O período ditatorial, que em nada teve de transitório, durou longos 21 anos, e para 

muitos será sempre uma história inacabada. A longa duração permite verificar a sede pelo 

poder, cuja permanência foi, segundo Felipe Lazzari da Silveira (2015, p. 104 - 105) “conduzida 

por oficiais do Exército considerados ‘linha dura’ que, movidos por uma ideologia direita 

radical, utilizavam-se facilmente de expedientes ilegais e mantinham fortes conexões que se 

espalhavam pelos quartéis e também por diversos setores da sociedade civil”. Informa ainda o 

autor que estes, ao contrário de alguns outros militares, “não tinham a intenção de estabilizar 

uma suposta situação de desgoverno que ameaçava o país e, posteriormente, devolver o poder 

politico à sociedade civil, já que suas atitudes e ações demonstraram claramente que tinham 

como ‘projeto’ permanecer no poder por tempo indeterminado”. 

Por conta desses expedientes ilegais muitas atrocidades foram cometidas, verdadeiros 

crimes contra a humanidade. Conforme Vladimir Safatle (2010, p. 246), “um governo ilegítimo, 

marcado pela eliminação de partidos, atemorização sistemática de setores organizados da 

sociedade civil, censura, eleições de fachada marcadas por casuísmos infinitos, além de 

assassinato e exílio de adversário como política de Estado [...].” 

Dessas, e outras enfadonhas marcas do governo que advém a insurgência dos militantes 

da VPR integrantes da Sociedade Pesqueira Alto Uruguai. Também são essas as características 

que permitiram seu aniquilamento através de sequestros, prisões e tortura de seus integrantes e 

mesmo de pessoas apenas ligadas ao local da base ou aos militantes. 

A perseguição ocorrida de forma sistemática, a qualquer indício de manifestação de 

opositores, se difundiu largamente pelo país, não obstante suas dimensões continentais. O 

deslocamento de Paulo Malhães a partir do Rio de Janeiro comprova tal afirmação. Assim como 

rapidamente ultrapassou a distancia entre o Sul e o Sudeste do país, percorrendo cerca de dois 

mil quilômetros, o militar se fez presentes em muitos outros lugares os quais transformava em 

verdadeiros infernos. Acompanhado de membros de sua equipe, e portando sempre sua 

“Maricota”, seus deslocamentos e sua atuação fizeram com que ele fizesse de qualquer lugar 
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onde andasse um “campo”. Assim, denominado, nas palavras de José Carlos Moreira (2015, 

p.30), 

 

o padrão de redução do humano para a “vida nua” se espalha para fora dos campos de 

concentração propriamente ditos. Quando Agamben, portanto, afirma que “tudo é um 

campo” ele sinaliza para a adoção de um novo padrão político que estrutura a 

civilização: o da possibilidade de que o campo possa se instalar em qualquer lugar e 

em relação a qualquer pessoa. 

 

Das torturas infligidas aos envolvidos no caso investigado, conclui-se que foram vitimas 

de agentes profissionais: 

 

O torturador é o agente perpetrador da violência que atinge e destrói a vítima através 

da imposição de sofrimento físico, moral e também psicológico [...] o torturador não 
pode ser pensado no estereótipo do carrasco medieval ou do torturador indisciplinado, 

como um indivíduo sádico ou emocionalmente desequilibrado, pois, na prática, a 

realidade é bem diferente, na medida em que o sistema de tortura, através de seus 

‘treinamentos’, forma torturadores competentes, capazes de praticar a tortura de forma 

técnica e profissional. (SILVEIRA, 2016, p.59.). 

 

 

José Carlos Moreira da Silva Filho, ao fazer referência à obra de Walter Benjamin, 

destaca que a mesma “lança um olhar para as vítimas que ficaram pelo caminho, combate o seu 

esquecimento, agarra-se firmemente nas ‘arestas’ e ‘asperezas’ para escapar ao efeito nivelador 

da história.” (2015, p.33). Segue o autor informando que, em relação ao conceito de história, a 

retratação da 

figura do anjo traz ao mesmo tempo, a ideia de salvação e fraqueza, de redenção e de 

impotência, de liberdade e aprisionamento. o olhar do anjo é o olhar das vítimas da 

história, horrorizado diante das ruínas, pois, para ele, os escombros são o resultado de 
um evento único, tao singular quanto a particularidade irrepetível de suas vítimas. 

(SILVA, 2015, p.34) 

 

Tal é a mensagem deixada por Benjamin, que através da imagem do Angelus Novus, de 

Paul Klee, pintado em 1920:  

representa um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha 

fixamente. Tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo 

da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o passado. A cadeia de fatos que 

aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que 

incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhes lança aos pés. Ele gostaria de parar 

para acordar os mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi 
destruído. Mas do paraíso sopra um vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é 

tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o 

imparavelmente para o futuro, a que ele volta as costas, enquanto o monte de ruínas à 
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sua frente cresce até o céu. Aquilo a que chamamos o progresso é este vendaval. 

(2013, p.14) 

 

Não se ignoram as dificuldades, e para alguns, a exemplo de Primo Levi24, de 

impossibilidade, dos testemunhos em relação à tragédia da qual foram sobreviventes. No 

entanto, do estudo realizado, entende-se que a não repetição nunca poderá ser garantida. O 

silêncio, a destruição de arquivos, a manipulação de informações e ausência de 

responsabilização contribuem para tal afirmação. Para isso, além das políticas governamentais 

necessárias no sentido de fortalecimento da democracia e dos direitos humanos, é necessário 

ainda abordar exaustivamente as experiências traumáticas da ditadura militar, sinalizando para 

que as marcas do terrorismo de estado não mais aconteçam. 

 

Assim, conclui o autor José Carlos, sua interpretação, no sentido de alerta para a não 

repetição mecânica  

 

a fraqueza do anjo diante da tempestade do progresso não significa apenas a 

impotência de um único momento perdido frente ao cortejo épico da história oficial, 

ela mostra que é só através dos desvios, das duvids e das hesitações é que algo de 

diferente pode surgir da indistinção monolítica e totalitária de historia sem saltos e 

sem rupturas. [...] É por isso que o anjo está de costas para o futuro, para não perder 

o presente, aquela qualidade do agora que resulta de um passado renovado, não de 

uma repetição mecânica. (SILVA, 2015, p.34) 

 

Insistiu-se nas conclusões de José Carlos pois, além de toda maestria interpretativa, 

carregam a experiência deste autor na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, cujos 

trabalhos foram no sentido de não repetição da barbárie da ditadura, para que não se esqueça, 

para que nunca mais aconteça. 

Desta forma, como conclusão e como inspiração, há que se resistir sempre! 

 

a resistência se dá, necessariamente, onde há poder, porque ela é inseparável das relações de 

poder; assim, tanto a resistência funda as relações de poder, quanto ela é, às vezes, o 

resultado dessas relações; na medida em que as relações de poder estão em todo lugar, a 

resistência é a possibilidade de criar espaços de lutas e de agenciar possibilidades de 

transformação em toda parte. A análise dos vínculos entre as relações de poder e os focos de 

resistência é realizada por Foucault em termos de estratégia e de tática: cada movimento de 

um serve de ponto de apoio para uma contra-ofensiva do outro. (REVEL, 2005, p.74) 

                                                
24  Marcadamente na obra de Giorgio Agamben (2008), O que resta de Auschwitz.  
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