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O VELHO E O NOVO NO CENTENÁRIO DE

LUÍS CARLOS PRESTES (1898-1998)

A biografia de Luís Carlos Prestes está

entrelaçada com a própria história do

PCB. Isto não significa que exista uma

sobreposição passiva e automática de

ambas, uma vez que são dotadas de

especifidades e autonomia próprias.

Buscando estas particularidades na

trajetória de Luís Carlos Prestes, Paulo

Henrique Martinez estudou dois

momentos da vida do “Cavaleiro da

Esperança”: 1930 e 1980. Neste ano do

centenário de Prestes, a análise destes

dois momentos pode abrir outras

perspectivas de compreensão sobre a atuação

do ex-senador da República e 

ex-secretário-geral do PCB.

Reprodução  d
e G

ilso
n Ribeiro



O
s anos em que Pres-
tes militou no PCB
foram bastante estu-
dados, havendo ex-
tensa bibliografia
sobre o dirigente e

seu partido, composta de memórias
dos militantes, pesquisas históricas,
coleções de documentos, depoi-
mentos e análises acadêmicas. Em
termos gerais, o alinhamento às
orientações da Internacional Co-
munista (1931-1935), a prisão
(1936-1945), o curto período em
que o PCB atuou na legalidade
(1945-1947), os anos de clandesti-
nidade (1948-1958), o isolamento e
os equívocos políticos (1958-1964),
a repressão e a perseguição policial
(1964-1971) ou o segundo exílio

(1971-1979) assinalam momentos
em que as manifestações de Prestes
estiveram delimitadas por elemen-
tos e condições exteriores, tendo os
interesses da linha política do PCB
e a disciplina partidária como prin-
cipais referências, e que, no míni-
mo, dificultavam uma maior auto-
nomia e a expressão cristalina de
suas opiniões políticas.

Isto não significa uma descon-
fiança da convicção e da firmeza
de suas posições político-ideológi-
cas. Minhas afirmações podem
parecer rígidas, mas não o são,
quando vistas em uma perspectiva
geral e abrangente. Um outro da-
do contribuiu para o estímulo ao
afastamento do Prestes vinculado
ao PCB. Grande parte das análi-
ses sobre o período em que este
vínculo existiu, 1934-1980 (46

anos), estão carregadas de sub-
jetividade e emoção. Esperan-

ças frustradas (afinal,
Prestes foi, para
muitos, o cavaleiro

da esperança), ilu-
sões perdidas, ressen-

timentos, traições, vin-
ganças, remorsos, corre-
ções, “acertos de contas”,
confiança e lealdade são
alguns dos sentimentos

mais freqüentes em relação a
Luís Carlos Prestes.

As conjunturas de 1931-
1934 e 1980-1991 podem con-

ter vias mais diretas e acessíveis
à personalidade política de
Luís Carlos Prestes, fornecen-
do elementos para elucidar
aspectos deste personagem,
mesmo aqueles já destaca-

dos ou conhecidos. Minha in-

tenção não é a de promover um
revisionismo histórico da trajetó-
ria de Luís Carlos Prestes, no
centenário de seu nascimento.
Trata-se, antes, de estudar um in-
divíduo e sua atuação na história,
a partir de um outro posto de ob-
servação, com a finalidade de co-
laborar para um melhor conheci-
mento deste, levando em conta
outras possibilidades de com-
preensão e explicação e que
apontem na direção de uma visão
mais global do significado e do
papel de Luís Carlos Prestes na
vida social e política do Brasil.

Para tanto, proponho trilhar
um caminho que parte de um as-
pecto comum, presente nos dois
períodos assinalados, qual seja, a
conduta de Luís Carlos Prestes
diante de um comportamento po-
lítico que ficou conhecido, no jar-
gão militante e também na litera-
tura acadêmica, como prestismo,
concebido por Paulo Sérgio Pi-
nheiro como o “culto das proezas
de Prestes à frente da coluna diri-
gida pelos tenentes rebeldes, o
mito do herói revolucionário.”

Alvorada do prestismo: 1931-1934

A conversão de Luís Carlos
Prestes ao movimento comunista,
tornada pública em 1930, assinalou
o início de uma nova fase em sua
biografia política. Qualquer que se-
ja a conotação que se atribua a esta
passagem, da revolução liberal para
a revolução social (cf. Abguar Bas-
tos), do líder e estrategista militar
para o dirigente político comunista
(cf. Marly Vianna), da fusão entre o
militar e o comunista (cf. Paulo Sér-
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gio Pinheiro), ela tem o caráter de
uma ruptura, uma linha divisória no
percurso político de Prestes. Muito
pouco contribuiria para o aprofun-
damento da reflexão sobre Prestes
perseguir a discussão dos limites e
alcances desta transição, a identifi-
cação de fios de continuidade e
ruptura no pensamento e na atua-
ção do ex-secretário geral do PCB.

O fato é que, sob qualquer
perspectiva de análise, a metamor-
fose política operada entre 1928-
1931 exigiu de Prestes a rejeição
de seu passado político, a ruptura
entre o dirigente da coluna e os
antigos liderados que não aderi-
ram ao movimento comunista, o
afastamento do líder político da
suposta “base social” do prestismo,
as classes médias. Prestes em-
preendeu e documentou esta me-
tamorfose nos diversos manifestos
públicos lançados em maio de
1930, denunciando as limitações
políticas da Aliança Liberal, agosto
de 1930, criando a Liga de Ação
Revolucionária (LAR) e maio de
1931, aderindo às Teses para a
América Latina da Internacional
Comunista e ao programa do PCB.

Com a entrada de Luís Carlos
Prestes no PCB, em agosto de
1934,  o partido incumbiu-se de
promover a transição do ex-oficial
do exército brasileiro em soldado
do partido mundial da revolução
proletária, conforme se verifica no
texto de Fernando de Lacerda,
publicado naquele mesmo ano.
Para o dirigente do PCB, tratava-
se de refutar o prestismo com a fi-
nalidade de evitar uma descarac-
terização social do partido, que se
considerava o porta-voz e o legíti-

mo representante da classe operá-
ria. O prestismo foi considerado,
pelos comunistas do PCB, como
um movimento político orgânico
das camadas médias urbanas e,
conseqüentemente, uma ameaça à
pureza ideológica que deveria
guiar a ação do proletariado brasi-
leiro, a ser organizado e dirigido
pelo PCB. O prestismo recebeu as
mais duras críticas e oposição do
PCB, seus adeptos ou simpatizan-
tes foram expulsos do partido e
denunciados sistematicamente co-
mo inimigos da “revolução prole-
tária”. Paulo Sérgio Pinheiro
apontou a conveniência, para am-
bos os lados, da confluência entre
o prestismo e o comunismo. Ao
PCB interessava o prestígio políti-
co e militar do líder da coluna, ao
passo que este necessitava de uma
nova base social para uma revolu-
ção democrática, distinta daquela
perseguida na década de 1920.

Esta fusão foi responsável por
uma espécie de moto-contínuo que
atravessou todo o período em que
Prestes esteve vinculado ao PCB.
Um moto-contínuo da história que
alimentou o mito do herói revolu-
cionário. Em vida, Luís Carlos
Prestes sempre foi lembrado como
o herói de inúmeras tragédias his-
tóricas, em que ele não triunfara,
mas fora solapado para ressurgir e
conhecer dramaticamente um no-
vo fim trágico. Foi assim que o he-
rói da coluna invicta transformou-
se no herói de 1935, enfrentando o
desfecho trágico da derrota da pri-
são e da morte da esposa Olga Be-
nário Prestes. Com a anistia de
1945, o herói renasceu, surgindo
da escuridão dos calabouços do Es-

tado Novo, para desaparecer na
clandestinidade obscura dos dias
mais intensos da Guerra Fria, retra-
tados com naturalidade no livro
Meu Companheiro, de Maria Pres-
tes. O herói voltou à luz com a to-
lerância à atuação do PCB após o
suicídio de Getúlio Vargas, para
naufragar nas sucessivas ondas do
golpe militar de 1964. Novo perío-
do de clandestinidade, novo exílio
na URSS, novo retorno triunfante
à arena política com a anistia, em
1979. O herói que colecionou trá-
gicas derrotas políticas parecia res-
surgir das cinzas, permanentemen-
te, imbatível, para travar novos
combates. Contudo, este “ciclo he-
róico” emitiu suas últimas luzes em
princípios da década de 1980.

Eclipse do prestismo: 1980-1991

No centenário de seu nasci-
mento, oito anos após a sua morte,
talvez seja útil lembrar Luís Carlos
Prestes pela tragédia do herói. Seu
último gesto heróico foi, precisa-
mente, refutar o mito, do “prestis-
mo”, optando por dissolver-se no
movimento social, quase como um
soldado perdido no seio da tropa.
Prestes rompeu, uma vez mais,
com seus antigos companheiros de
luta. Abandonando o PCB, entre
1980-1981, optou por uma trajetó-
ria confluente com as principais
forças do movimento social, ade-
rindo de forma independente às
correntes de oposição intransigen-
te à ditadura, refutando a concilia-
ção com os generais e as classes
dominantes. Esta opção foi procla-
mada publicamente, à maneira
tradicional de Prestes veicular suas



opiniões políticas. Como na déca-
da de 30, lançou um manifesto po-
lítico, a Carta aos comunistas. Cin-
qüenta anos depois, em 1980, co-
mo em 1930, Prestes era novamen-
te “um general sem soldados”.

Na Carta aos Comunistas, Pres-
tes clamou pela organização dos
setores populares da sociedade, e
da classe operária em particular,
pela intervenção autônoma destas
camadas na vida política brasilei-
ra, pela reforma agrária e pela de-
fesa da soberania nacional frente
aos interesses do capital externo.
Inegavelmente estas bandeiras
guardam bastante atualidade no
cenário nacional deste final de sé-
culo. É certo, também, que o qua-
dro social e econômico que as
produziu não sofreu grandes mu-
danças ou, pelo menos, aquelas
suficientes para envelhecê-las em
pouco mais de uma década. Desta
forma, seria precipitado conside-
rá-las como uma “herança” políti-
ca de Prestes, dada a sua contem-
poraneidade. Melhor seria dizer
que elas atestam, antes, uma pre-
sença de Luís Carlos Prestes. 

Este centenário, porém, consti-
tui um bom momento para buscar
outros caminhos de reflexão, que
permitam abandonar as velhas
imagens do “herói de tragédias”
da história política brasileira e
lançar os olhos sobre a “tragédia
do herói”. O ser humano viveu
ainda dez anos, após a morte do
herói. A morte trágica do herói, o
homem matando o mito que o fez
crescer, a opção consciente pela
redução à escala humana de sua
atividade política, aquela em que
acreditou até o fim da vida. Talvez

seja este seu último e
verdadeiro gesto he-
róico. Diante dele ca-
beriam novas indaga-
ções, como a perti-
nência daquela “con-
temporaneidade” que
apontei, mas mencio-
no apenas uma. Não
foi neste derradeiro
gesto heróico que o si-
lêncio em torno de
seu nome encontrou
um abrigo seguro ? Si-
lêncio este que ressoa
tão fortemente neste
centenário ?

Historicidade de 
Luís Carlos Prestes

Proposta uma via
de compreensão para
o silêncio neste cente-
nário, cabe lançar, ain-
da, uma interrogação sobre os mo-
mentos anterior e posterior à mili-
tância de Prestes no PCB. Esta in-
terrogação nos conduz ao exame
de outra questão, relativa à histori-
cidade deste dirigente político, das
marcas do tempo na biografia de
Luís Carlos Prestes.

Marcas profundas do tempo fo-
ram deixadas pelo ambiente social
da década de 1920, período em
que se produziu a socialização po-
lítica de Luís Carlos Prestes. São
pelo menos três grandes “cicatrizes
culturais” as que encontramos no
dirigente dos anos oitenta. A pri-
meira, fortemente vinculada à edu-
cação familiar, particularmente aos
ensinamentos da mãe D. Leocádia
Prestes, a quem Prestes apontou

como responsável por sua rebelião
ética e moral, em carta enviada às
vésperas do levante do batalhão
ferroviário de Santo Ângelo, no
Rio Grande do Sul, em outubro de
1924. Outras duas características
culturais cristalizadas na personali-
dade política de Prestes, fortemen-
te ligadas às preocupações sociais
dos anos vinte, foram a convicção
sobre a necessidade de elevação do
nível cultural da população brasi-
leira e o fortalecimento da demo-
cracia, como instrumento de ex-
pressão da vontade popular.

Estas duas últimas característi-
cas estão presentes no projeto de
reforma do sistema político da
constituição de 1891, defendido
por setores liberais das oligarquias
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brasileiras, sobretudo a paulista.
Estes setores reformistas liberais,
agrupados em instituições como o
jornal O Estado de São Paulo, os
Partidos Democráticos, estaduais
ou o Nacional (PDN), as faculda-
des de Direito, pregaram a reforma
educacional como caminho para a
elevação do nível cultural da popu-
lação, visando promover a amplia-
ção da consciência cívica nacional.
Fernando de Azevedo talvez seja a
figura síntese deste movimento. A
construção desta consciência cívica
seria completada com a expressão
legítima da vontade e da soberania
populares com a adoção do voto
secreto nas eleições brasileiras. O
voto secreto foi apresentado como
a “arma” com a qual seria realizada
uma verdadeira revolução moral e
política da vida republicana brasi-
leira, na década de 1920. Cultura e
democracia foram as fórmulas
apresentadas pela oligarquia refor-

mista, de inspiração liberal, para
superar a crise surgida do esgota-
mento do regime político inaugura-
do em 1889. Foi esta bandeira que
animou os principais movimentos
de oposição “dentro da ordem”,
forjados como alternativa às pro-
postas radicais das rebeliões milita-
res e ou de conteúdo popular dos
anarquistas, anarco-sindicalistas,
socialistas e comunistas, durante a
crise política dos anos vinte.

Estas marcas do tempo não
constituem indicadores das limita-
ções ou virtudes de Luís Carlos
Prestes, mas de sua própria histori-
cidade, e podem ser encontradas
em outras personalidades que tive-
ram sua iniciação política no mes-
mo período como, por exemplo,
Caio Prado Júnior (1907-1990).
Ambos ingressaram na militância
política, durante os anos vinte, co-
mo críticos e opositores do sistema
político que caracterizava o regime

republicano no Brasil, convergindo
para posições mais radicais de re-
jeição à ordem oligárquica, ao op-
tarem, em 1931, pelo movimento
comunista. Partindo de origens so-
ciais e políticas distintas, trilharam
caminhos comuns. Caio Prado Jú-
nior, originário do segmento dissi-
dente da aristocracia cafeeira,
aglutinada no Partido Democráti-
co de São Paulo, e Luís Carlos
Prestes, proveniente da classe mé-
dia urbana empobrecida e dos mo-
vimentos militares de contestação
política, sustentaram suas filiações
aos ideais socialistas até o final da
vida. À semelhança de Luís Carlos
Prestes, Caio Prado Júnior vislum-
brava, em 1978, no baixo nível cul-
tural da população e na ausência
de democracia política, os obstácu-
los para a transformação do Brasil
em uma nação moderna e sintoni-
zada com os padrões sociais e de
civilização atingidos pela maioria
dos países europeus.

Marcas profundas do tempo,
traços de uma época que singulari-
zou indivíduos de diferentes gera-
ções e que, se olhadas apressada-
mente, poderiam ser identificadas
como sinais de anacronismo, inade-
quação, resíduos ideológicos das
oligarquias e da “classe dominan-
te”. Rebeldia moral, elevação do
nível cultural da população e ex-
pressão soberana da vontade popu-
lar, herança dos anos vinte, período
de definição da personalidade polí-
tica e cultural do futuro líder da co-
luna e do movimento comunista.
Não parecem pulsar aqui, onde
aparentam o inatual, outros nú-
cleos de atualidade da personalida-
de política de Luís Carlos Prestes?


