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Este artigo visa resgatar, a partir da análise de alguns editoriais do Semanario 

Búsqueda, aspectos da ideologia de classe que se explicita na defesa do estado ditatorial 

(1973-1985), configurado na lógica bonapartista. Uma ideologia que se coloca como 

liberal e cujos preceitos coincidem com o ideário preconizado pelas Forças Armadas, isto 

é, o desarrollo con seguridad. 

O Uruguai, desde a sua independência, em 1828, tinha suas decisões políticas 

centradas em apenas dois partidos: blancos y colorados. Ambos com origens fincadas já 

nas lutas de Independência, sendo que o primeiro teve como seu representante maior, 

naquele período, o caudilho Manuel Oribe. Defensor da causa dos fazendeiros, da 

autoridade e da tradição, o Partido Blanco sempre se vangloriou de sua resistência às 

intervenções estrangeiras. Quanto ao segundo, seu maior expoente foi Fructuoso Rivera e, 

ao contrário do primeiro, era receptivo às idéias liberais e estrangeiras, inclusive prestando 

apoio às invasões estrangeiras durante o século XIX, como aponta Leslie Bethel 

(Bethel,1992:312). Tal período é assinalado por vários conflitos internos e externos, 

traduzidos em guerras civis entre partidários blancos e colorados – que apoiava as 

invasões brasileiras e argentinas2. 

Após a década de 1870, ou seja, depois da participação uruguaia na Tríplice 

Aliança3, o fenômeno dos regimes militares permite colocar em prática uma ideologia 

sustentada pela Asociación Rural4, que agrupava os produtores agro-exportadores. 

Sinteticamente, é importante apontar que esses empresarios-ganaderos, como são 

chamados em território uruguaio, exigiam do governo a garantia de seus esforços para a 

produção e exportação de suas mercadorias, fundamentalmente a carne e a lã, traduzida no 

respeito absoluto à propriedade privada, o cercamento dos campos e a existência de uma 

polícia eficaz que não coibisse somente o roubo de gado, bastante comum na fronteira com 

o Brasil, mas também que reprimisse violentamente qualquer ação que lhes parecesse 



contrária aos seus objetivos. É dessa forma que, ao retornar da guerra, os soldados são 

aproveitados, dando início, portanto, a uma profissionalização do exército. 

A importância do papel desempenhado pelos agro-exportadores é assinalada de 

forma bastante crítica pelo estudioso uruguaio Danilo Astori que, identificando o processo 

da economia uruguaia como simultaneamente de “acumulación capitalista y dependiente”, 

afirma que “Profundizando la observación de dicho proceso, se puede apreciar que (...) 

resultaron los referidos al carácter dominante que asumió desde el principio la ganadería; 

las formas específicas de producción asumidas en dicha actividad; la evolución de la 

población y su composición; la incipiente diversificación de la estructura productiva global 

que comenzó a materializarse hacia el último cuarto del siglo XIX, y los patrones 

culturales, ideológicos y políticos que comenzaron a imponerse a partir de la segunda 

mitad de dicho siglo”. (Astori, 2000:157) 

Porém, é somente no começo do século XX que tais objetivos realmente se 

efetivaram, pois, através de um segundo impulso para a unificação da nação uruguaia, 

durante a presidência de José Batlle y Ordóñez5, é que se tem um Estado centralizado, 

graças, fundamentalmente, à formação compacta do exército.  

Tal feito permitiu uma virtual aliança entre burguesia agro-exportadora e os 

trabalhadores, proporcionando, assim, o assentamento de um terreno sócio-econômico 

relativamente tranqüilo, traduzido em um crescimento acelerado das exportações dos 

principais produtos uruguaios. Entretanto, a partir de 1935, até mais ou menos 1945, esse 

florescimento sofre uma aguda estagnação, ocasionado, principalmente, pela substituição 

de importações, financiada, em sua maioria, pelo excedente agropecuário e pelos rumos do 

cenário mundial, a saber: a II grande guerra. 

Embora os efeitos mais terríveis em momentos de crise econômica recaiam sobre os 

trabalhadores, pela impossibilidade de continuarem a vender a sua força de trabalho 

mesmo como forma de subsistência, o Uruguai teve, a partir do final da II guerra, seu 

crescimento novamente retomado, conseguindo mantê-lo até a metade dos anos 50’, 

quando, por um lado, os grupos agro-exportadores exigiram uma política redistributiva 

favorável aos seus interesses, através da eliminação de impostos, diminuição da cota de 

divisas que repassavam ao Estado, desvalorização da moeda para obtenção de mais pesos 

uruguaios na troca com o dólar, e, por outro, com as pressões da incipiente burguesia 

industrial que reclamava maiores medidas protecionistas para suas mercadorias no 



mercado mundial, pois, segundo ela, a política econômica vigente não favorecia condições 

adequadas para os gastos com os salários e os impostos cobrados pelo Estado. 

No entanto, ainda que buscando atender às frações burguesas que se digladiavam 

em sua ânsia por maiores lucros, na segunda metade dos anos 50’ o Estado uruguaio 

apresenta-se envolvido em um quadro de crise. 

Oscilando entre práticas políticas que tentam fazer a inserção da classe trabalhadora 

na divisão do bolo social e garantir o aumento de lucro da burguesia industrial, sem perder, 

obviamente, o apoio da burguesia agro-exportadora, o Uruguai chega ao importante ano de 

1959, pois nesta data ocorre o primeiro empréstimo uruguaio junto ao Fundo Monetário 

Internacional (FMI).  

Os esforços do governo, mesmo contando com os recursos do Fundo, não 

conseguem encontrar uma saída plausível para as questões que se apresentam, empurrando 

o país para um campo marcado por grandes manifestações sociais, fazendo surgir, já no 

começo dos anos 60’, sua primeira organização guerrilheira, os Tupamaros6. A intensa 

repressão da classe trabalhadora por parte do governo de Pacheco Areco, principalmente 

em relação ao emergente (MLN-T), e o acirramento dos conflitos cada vez mais violentos 

culminam com a entrada em cena do efetivo das Forças Armadas, através do Acuerdo de 

Boiso Lanza7, como tentativa de frear o “caos” que se instalara socialmente.  

Aqui cabe destacar que durante toda essa trajetória, envolta entre relativos 

momentos de tranqüilidade das contradições de classes e repressão aos movimentos sociais 

que, de alguma forma, ansiavam por sua inserção efetiva nas decisões do país, tem como 

estrato de sustentação, sem nenhuma sombra de dúvida, o acordo entre os segmentos das 

classes dos empresários rurais e dos industriários urbanos, o que possibilitou a 

superexploração do trabalhador e conseqüentemente o aumento de sua miserabilidade. 

Como aponta Astori, “puede afirmarse que dicho modelo procuró un impulso a la 

acumulación capitalista interna, así como una reinserción internacional del país, 

apoyándose esencialmente para ello en una compresión aguda del salario real, 

imprescindible ante la ausencia de mecanismos de reproducción de una amplia reserva de 

fuerza de trabajo que presione hacia abajo el nivel de aquél”. (Astori, 2004:148). 

Assim como em toda a América Latina, também no Uruguai este aguçamento das 

lutas sociais decorreu das conseqüências dos problemas entre russos e norte-americanos 

que disputavam, sem confronto direto, a hegemonia mundial. Decorreu ainda dos 

acontecimentos que efetivam a Revolução Cubana porque se, por um lado, a burguesia 



temia o crescimento do “marxismo internacional”, por outro, os trabalhadores viram, 

naquela experiência, a possibilidade real de transformação do mundo miserável em que se 

encontravam. 

Como demonstração dessas relações conturbadas entre seus representantes de 

classes, não podemos deixar de apontar a tentativa de resistência da CNT (Confederación 

Nacional de Trabajadores)8 que, ao perceber a ameaça de golpe de Estado, deu um 

ultimato aos militares, afirmando que, caso se instaurasse a ditadura, os trabalhadores 

iriam, através de uma greve geral, parar o país. Com a efetivação do golpe, um dia depois a 

central sindical cumpriu a sua promessa. Entretanto, como era de se esperar, as sementes 

malignas já haviam sido germinadas pelos militares e o resultado foi uma violenta 

repressão à classe trabalhadora durante os 15 dias em que ela permaneceu paralisada.  

O aumento dos combates entre os militares e os guerrilheiros durante os anos que 

precederam ao golpe ocasiona, portanto, uma grande baixa nos quadros do MLN-T,  e a 

CNT, naquele momento, apresenta-se como a maior representante dos trabalhadores em 

oposição ao regime que agora se disseminava pelo cenário uruguaio. 

Por outro lado, a ditadura, através de seu representante o Consejo de la Nación9, 

decidia os rumos que o país deveria tomar e editava seus atos institucionais, determinando 

liberalmente cassações de políticos, torturas, fechamento de jornais opositores, etc., e, 

principalmente, o encerramento da própria CNT. 

A soma destes fatores de ordem política, social e econômica internos, aos que se 

acrescem os fatores de ordem internacional, fez ruir a aliança de classes que se vinha 

implantando no Uruguai, colocando fim ao modelo de sociedade que se costumou designar 

de “Suíça latino-americana”, fazendo emergir o poder militar que incorporam este país à 

similaridade com outros da América latina, cujas especificidades podem ser analisadas por 

seu caráter bonapartista. 

As ditaduras militares na América Latina, durante a bipolarização do mundo no 

período da “guerra fria”, além de certos elementos típicos diferenciadores, são inspiradas 

em um conjunto de postulações comuns que se convencionou designar, corretamente, 

como Doutrina da Segurança Nacional(DSN)10. São doutrinas que expressam o ideário das 

Forças Armadas, convertidas em atores preponderantes dos processos históricos que 

ocorrem em diferentes países do continente, em decorrência da agudização de seus 

problemas sócio-econômicos e da incapacidade dos grupos hegemônicos em 

encaminharem soluções pertinentes que contemplassem o conjunto das demandas sociais.  



Nesse sentido, revela-se evidente que, embora tenham existido diferenças de formas 

e estilos na implantação da DSN, é possível estabelecer certos aspectos notoriamente 

identificadores, no terreno ideológico, tanto no processo brasileiro, a partir de 1964, no 

Chile e Uruguai, em 1973, como também na Argentina, em 1976. Tais fatores 

identificatórios constituem a base fundamental dessa ideologia, sobressaindo-se, dentre 

eles, a identificação do inimigo não mais além das fronteiras, mas, ao contrário, agora 

percebido internamente: a necessidade ideológica de uma “guerra permanente” contra a 

influência do “comunismo internacional”, transformando-se, assim, no alicerce 

fundamental para a implementação de um “desenvolvimento com segurança”, colocando-

os como salvaguardas dos anseios nacionais no terreno das políticas sócio-econômicas e, 

portanto, como o “único corpo social” capaz de transformar “o caos” instalado pela 

“anarquia subversiva” em “paz duradoura”. Assim, o Estado se fortalece em sua 

“legalidade” ilegal, detento as normas e regras de identificar e sentenciar qualquer 

organização que a ele lhe pareça ligada ao “perigo vermelho”. 

As reflexões sobre tais ditaduras, apoiadas nesta Doutrina, fazem convergir o 

pensamento de autores que, como José Chasin, apontam para o caráter bonapartista que 

revelam possuir, à semelhança do que foi Marx quando analisa o golpe militar na França 

de Luís Bonaparte, em 1851. Assim como lá, observa Chasin que, a incapacidade da 

burguesia de assegurar sua dominação em relação aos trabalhadores no terreno 

democrático, a impele a alianças com as Forças Armadas, colocando em prática formas de 

violência que se traduzem, principalmente, no terrorismo de Estado, instituído como novas 

condições de existência para o metabolismo social. 

Pois, conforme afirma o pensador alemão na França de 1851, “todas as classes e 

partidos se haviam congregado no partido da ordem, contra a classe proletária, considerada 

como o partido da anarquia, do socialismo, do comunismo. Tinham ‘salvo’ a sociedade 

dos ‘inimigos da sociedade’. Tinham dado como senhas a seus exércitos as palavras de 

ordem da velha sociedade – ‘propriedade, família, religião, ordem’ – e proclamado aos 

cruzados da contra-revolução: ‘Sob este signo vencerás!’”11. (MARX, 1997:31) 

A ditadura uruguaia embora tenha sua especificidade, pois não se verifica a 

derrubada violenta do presidente J.M. Bordaberry12, ou qualquer outra ação que o levasse a 

renunciar e, posteriormente, a fugir de seu país, ou, até mesmo, ao suicídio, como foi o 

caso de Salvador Allende no Chile, em muito se assemelha, por exemplo, à brasileira, 

particularmente no que diz respeito à institucionalidade do regime. Assim como lá, os civis 



integram o governo de forma legal: no Uruguai com vários civis ocupando o posto de 

“presidentes” e apenas um militar em tal cargo, porém já na fase final da ditadura, de 1981-

85. No Brasil com os militares sendo “eleitos” presidentes com o apoio de civis com 

representação no legislativo, executivo e judiciário, assim como de partidos organizados 

pelos próprios militares. 

Esta presente “institucionalidade” têm levado alguns autores a refutarem a tese da 

ditadura, argumentando tratar-se de “regimes autoritários” ou Estados de exceção”, 

referido originariamente ao período da segunda guerra mundial, especificamente na 

Alemanha nazista. Tal conceito está alicerçado na implementação de poderes ilimitados, 

ou seja, algo que se configura na ampliação dos poderes governamentais, mais 

precisamente na atribuição ao executivo de promulgar decretos com força de lei. Dentre os 

autores inscritos em nossa bibliografia, encontramos François Lerin e Cristina Torres que, 

embora oscilando entre os conceitos de Régimen Cívico-Militar e Estado de Exceção, 

convergem acentuadamente para a defesa do segundo, isto é, o Estado de Exceção. Sendo 

assim, identificam em seu trabalho elementos que se configuram como detentores das 

normas para a existência de tal regime, porque:  

“Sin duda el régimen militar uruguayo se abocó en este período a buscar 

una respuesta a los problemas de la legitimidad impuestos por la 

consolidación de los estados de excepción, problemática ésta que de algún 

modo fue común a los países del Cono Sur”, configurando-se, no caso 

uruguaio, em que “La cúpula militar siempre fue muy sensible al tema de 

la legitimidad y eso explicaría la extrema lentitud con la que fueron 

avanzando en las etapas de toma directa del poder. Durante mucho tiempo 

(1973-1976) la legitimidad anterior de alguna manera cubría al nuevo 

régimen – dada la presencia de Bordaberry -, y las FFAA hacían 

referencia a la situación de “caos” para justificar su participación 

progresiva en la vida político-institucional” (Lerrin & Torres, 1987:139)13

É em busca do entendimento minucioso de todo esse processo que nos assentamos 

ainda na importância dos “intelectuais orgânicos”, vale dizer, de um grupo que faz uma 

crítica intelectual e moral das relações existentes, através de uma leitura acurada do real, na 

qual está colocada a defesa de uma reforma econômica que tem como objetivo a criação de 

um novo mundo. Em relação a tal conceito, brilhantemente elaborado pelo pensador 

italiano Antonio Gramsci, ele afirma que “esta formação e elaboração seguem caminhos e 



modos que é preciso estudar concretamente”, porque “todo grupo social, nascendo no 

terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, 

ao mesmo tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão 

homonegeidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas 

também no social e político” (Gramsci, 2000:15). 

Ora, tais similaridades não são casuais ou pontuais, mas decorrem da forma 

particular da entificação capitalista na América latina. São tais similaridades que nos 

possibilitam tomar as assertivas analíticas que José Chasin faz para o Brasil e a estender a 

outras especificidades locais latino-americanas e em particular identificar a via 

bonapartista na processualidade uruguaia.  

Este autor, a partir do conceito de via prussiana14, , afirma que as burguesias latino-

americanas, originárias de relações comerciais entre colônia e metrópole e inseridas nas 

trocas capitalistas somente a partir da segunda metade do século XX, têm suas formações 

disformes e incompletas porque tais relações se dão com um alto grau de dependência e 

subordinação às burguesias imperialistas, configurando-se, portanto, como capitalismos 

hiper-tardios. Nesse sentido, incapazes de cumprirem o seu papel histórico, ou seja, 

implementação de uma revolução burguesa própria das burguesias objetivadas pela via 

clássica, as latino-americanas sempre oscilam entre práticas que apontam para as formas 

mais abrandadas de dominação, isto é, da democracia e do terrorismo de Estado aberto, 

vale dizer, da autocracia burguesa bonapartista. Isso explica, portanto, a necessidade de se 

tentar resolver as contradições sociais sempre pelo alto, não permitindo qualquer 

participação popular nas decisões do país. Embora as burguesias dependentes e 

subordinadas demonstrem um certo progresso em suas ações, o caminho tomado para sua 

modernização sempre se dá no campo da exclusão, ou seja, sem a presença efetiva das 

massas e como produtor da miserabilidade das mesmas. 

Essa diferenciação entre capitalismo tardio e hiper-tardio, na síntese chasiniana, se 

apresenta porque: 

“É precisamente enquanto modo particular de se constituir e ser 

capitalismo que o caminho prussiano tem para nós importância teórica 

básica /.../. Assim, irrecusavelmente, tanto no Brasil quanto na Alemanha, 

a grande propriedade rural é presença decisiva; de igual modo o 

reformismo pelo ‘alto’ caracterizou os processos de modernização de 

ambos, impondo-se, desde logo, uma solução conciliadora no plano 



político imediato que exclui rupturas superadoras, nas quais as classes 

subordinadas influiriam, fazendo valer seu peso específico, o que abriria a 

possibilidade de alterações mais harmônicas entre as distintas partes do 

social. Também nos casos o desenvolvimento das forças produtivas é 

mais lento, e a implantação e a progressão da indústria, isto é, do 

‘verdadeiro capitalismo’, do modo de produção especificamente 

capitalista, é retardatária, tardia, sofrendo obstaculizações e refreamentos 

decorrentes da resistência de forças contrárias e adversas. Em síntese, 

num e noutro caso, verifica-se, para usar novamente uma fórmula feliz, 

nesta sumaríssima indicação do problema, que o novo paga alto tributo ao 

velho”. (Chasin, 2000:43) 

Tal condição hiper-tardia resulta em que os segmentos da burguesia não se 

configuram em sua completude de classe, ficando assim impedidos de cumprirem a função 

histórica de garantirem a democracia, mesmo que nos preceitos da ordem liberal 

institucionalizada após a revolução francesa. Assim mantém a ordem social a partir da 

configuração de Estados de caráter autocrático, dado que o processo de exclusão social não 

ocorre apenas do ponto de vista social e econômico, mas também em termos das 

possibilidades de participação política de grande parcela da população, de forma plena e 

não restrita apenas ao voto. Tal fragilidade se revela de forma mais profunda quando o 

próprio desenvolvimento do capitalismo impõe a este Estado tomar medidas que garantam 

renovações qualitativas visando assegurar o equilíbrio do sistema, não só internamente, 

quando na ordem internacional, sob pena de provocar refluxos nesta dinâmica. Ora, tais 

medidas, em geral, referem-se à renovação do parque tecnológico ou a novas 

configurações nas relações entre capital e trabalho, ou reorganização das funções do 

Estado. Todas estas afetam sobremaneira os trabalhadores, já em condições de 

superexploração e exclusão, resultando em que reagem acirrando suas lutas em prol de 

suas demandas. Esta situação confronta-se com a fragilidade da burguesia em compor com 

estes demandatários, mesmo que seja para atender minimamente suas reivindicações, pois 

sentem que as concessões podem por em risco suas possibilidades de lucro que, para 

alguns segmentos da própria burguesia, é exíguo em decorrência da subordinação ao 

capital internacional. Daí a configuração do bonapartismo, isto é, a articulação da 

burguesia com as forças armadas para viabilizar as “medidas renovadoras” e todo o ideário 

que o configura, seja através das Doutrinas de Segurança Nacional, seja através da 



divulgação de “filosofias” que as justificam e reafirmam. É a função social que cumpre no 

Uruguai o semanário intitulado Semanario Búsqueda 

Para chegarmos à compreensão dos agentes que fazem mover todas essas ações, 

dando-lhe racionalidade em sua operacionalidade e buscando resgatar os antecedentes que 

levaram a sua efetivação, decidimo-nos analisar, através dos editoriais do Semanario 

Búsqueda, a construção liberal colocada em prática durante a ditadura militar uruguaia, que 

vai de 1973 a 1985. Pois a imprensa tem se tornado importante objeto de estudo para os 

historiadores, e, como fonte valiosa, aponta valores, conceitos e sujeitos de uma 

determinada época. Enquanto veículo de comunicação não só expressa a realidade social, 

como é seu produto e, nesta condição, um agente divulgador das representações que seus 

agentes formulam sobre esta realidade, quanto pode se configurar como importante veículo 

formador de opinião pública. No caso deste semanário, buscamos identificar, resgatando 

sua ideologia, sua função histórica na pré-consubstanciação do estado ditatorial naquele 

país. 

A importância da imprensa e dos meios de comunicação como veículos capazes de 

revelar as relações de determinado período foi desenvolvida por Heloísa Farias, quando faz 

sua análise sobre a imprensa em São Paulo e na América Latina. Em seu texto, a autora 

discorre sobre a importância do historiador ao analisar algum componente dos meios de 

comunicação pois a imprensa tem “seu processo de constituição no próprio território da 

história social. Portanto, no interior de uma perspectiva que entende a imprensa como 

prática social e momento da constituição/instituição dos modos de viver e pensar” (CRUZ, 

2000:20).  

O Semanário Búsqueda, de forte influência no Uruguai, surgiu da necessidade do 

Centro Uruguay de Estudios Económicos y Sociales (CUEES), pensado e fundado por um 

grupo de intelectuais liberais, em 1971 (mesmo ano do assassinato de Don Mitrione), de 

divulgar suas idéias e defender seu ideário. O jornal tem o seu primeiro número mensal 

publicado em janeiro de 1972, período de efervescência político-social, em formato de 

pequenos cadernos, nos quais continham, além dos editoriais, somente artigos relacionados 

à sua visão de mundo. A partir de 1976, tem seu formato aumentado e se publica, como 

tentativa de sobrevivência econômica, algumas propagandas comerciais. Porém, sua 

grande transformação acontece em 1981, quando, além de novo aumento nas dimensões 

(configuração atual), passa a circular semanalmente, com incremento de mais propagandas, 

e, principalmente, com reportagens que versam sobre vários outros assuntos, como, por 



exemplo, futebol, música, literatura, etc., acompanhando a modernização dos meios de 

comunicação. É importante ressaltar que, desde o primeiro número e, apesar destas 

transformações, o jornal não abandona, em sua linha editorial, o seu projeto e defesa de 

uma hegemonia liberal, deixando claro, através do editorial, no período correspondente, 

suas relações com os militares. 

O que chama a atenção de um leitor estrangeiro, como é o nosso caso, é a clareza e 

objetividade com que este ideário e estas vinculações são defendidas, diversamente do que 

ocorre, por exemplo, com a imprensa no Brasil, cujos vínculos com a ditadura demandam 

análises ontológicas bastante sofisticadas.  

Assim é que desde o primeiro número o editorial dedica-se a atacar os inimigos da 

liberdade, ou seja, os subversivos15, ao afirmar que estes se apoderam do termo para lhe 

dar uma outra conotação, porque a liberdade: 

“Es preciso que la identifiquemos con ese reducto íntimo, donde no 

reconocemos a nadie el derecho de inmiscuirse, en el cual toda pretensión 

de influencia externa es coacción inadimisible, ese territorio espiritual 

donde nuestra consciencia es soberana, en cuyo ámbito estamos llamados 

a ejercer nuestra responsabilidad de hombres adultos, ese bien 

insustituible, sin el cual nuestra dignidad de seres humanos se desvanece, 

eso es nuestra libertad. Lo sabemos, pero los enemigos de la libertad no 

cejan en su empeño por confundirnos; y si cayéramos en la trampa 

correríamos el peligro de ser despojados sin atinar siquiera a defender 

nuestra posesión más valiosa” (Nº 1/1972: 4). 

Pois, em seu trajeto de ir “A la búsqueda de una Nueva Doctrina Económico-

Social”, como afirma em sua própria capa nas edições que vão até o ano de 1976:  

“Entrevemos una nueva idea de Estado: más fuerte pero menos invasor de 

la esfera de libertad del individuo; más compacto, más eficaz, más acorde 

con las necesidades del siglo. Pero esa idea del Estado es incompatible 

con la doctrina económico-social que predomina entre nosotros” porque 

“La doctrina que ejerce en el Uruguay desde hace muchos años una 

primacía indiscutible en el terreno socio-económico es el 

paternalismo”16. Sendo que “El paternalismo es una especie del género 

dirigismo”. Resultando, portanto, que “Compreéndese entonces la 

necesidad de una nueva doctrina socio-económica, una nueva idea de 



Estado, un sistema para la libertad, la prosperidad y la justicia, salir en 

búsqueda, partiendo del inconformismo respecto del sistema paternalista 

dominante, tal el desafío que impulsa los primeros pasos de nuestra 

publicación” (Nº 1/1972:5 – Grifos do Jornal). 

Dessa forma, o jornal, em busca da efetivação prática de sua postulação 

hegemônica, vai fazendo suas observações e críticas a todos aqueles que, de alguma 

maneira, aparecem como pontos de interrupção para seus objetivos. Porém, embora 

admitindo uma leitura acurada da realidade, os editoriais não se furtam à distorção dos 

fatos históricos para conformá-los à finalidade, vale dizer, à vigência da autocracia 

burguesa, algo que se torna corrente em quase todos os seus discursos. É o caso, por 

exemplo, quando se decide por tecer críticas à greve dos trabalhadores, ainda sobre a 

tempestade do golpe, afirmando que: 

“La C.N.T puso sitio al gobierno, pretendiendo inducirle, por la escasez, 

por el hambre, un ánimo cuando menos conciliatorio, una disposición 

dialogante, para decirlo con el término de moda. La C.N.T fracasó; se 

puso de manifiesto que las masas obreras no apoyaban a sus 

dirigentes; se plebiscitó la vuelta al trabajo en diversos grémios y el 

triunfo de la posición anti-huelguista fue en todos ellos arrolladora; los 

líderes sindicales se apresuraron entonces, ellos mismo, a propiciar a 

reanudación del trabajo, para evitar más pronunciamientos 

apabullantes de las bases. La calma retornó con más presteza de lo que 

la mayoría esperaba, y su reinado, que extiende a todos los ámbitos de la 

vida económica, no parece hoy sujeto a amenazas. El país necesita paz” 

(Nº 18-19/1973: 12 - Grifos Nossos). 

A verdade, tão defendida em seus supostos preceitos de jornalismo “imparcial”17, 

foi, neste editorial, trucidada e lançada ao vento e a mão que o redigiu, naqueles tempos de 

acirramento das contradições de classes, guiou-se somente pela defesa da manutenção da 

“ordem”, almejando uma “paz” que, há que se dizer, está fundada em práticas terroristas de 

Estado que lhe dão sustentação em todos os setores conservadores da sociedade, 

principalmente em seus escuros porões abarrotados de torturados. Em nenhum momento, 

em tais palavras, cita-se os reais motivos que levaram ao fim da greve de 15 dias, isto é, o 

massacre quase total dos trabalhadores. 



Assim, vejamos o que dizem acerca desse fato os renomados historiadores Gerardo 

Caetano e José Rilla: “Apenas tres días después, el Poder Ejecutivo (a ditadura militar) 

decretaba la disolución de la CNT, clausurándose sus locales, procediéndose a la 

incautación e interdición de sus bienes y valores y disponiéndose el arresto y pase a la 

justicia (militar) de sus dirigentes” (Caetano & Rilla, 1984:17 – Grifos Nossos).  

É dessa forma que o jornal vai delineando os contornos de sua forma de ser social, 

buscando concretizar, de qualquer maneira, seu projeto liberal e salvacionista do 

agonizante e contraditório sistema capitalista. Vejamos um outro editorial, ainda como 

expressão de exemplo do que são capazes os “intelectuais orgânicos”, em sua busca 

ferrenha pela manutenção da propriedade privada e de todas as mazelas engendradas pelo 

mundo capitalista. Assim, com a existência do “perigo vermelho” como fator preocupante 

para o jornal, ele se arrisca a apontar soluções para exterminar esse “mal”, afirmando que 

as escolas públicas são veias fundamentais para a injeção letal de “marxismo” na juventude 

uruguaia, vale dizer, no futuro do país. A solução, neste caso: 

“no puede ser más que una: la apertura inmediata de una opición a los 

estudiantes bajo la forma de una o más universidades privadas. El 

gobierno debe sancionar sin demora el estatuto que permite establecer 

intituciones docentes de nivel superior, bajo la clase de condiciones que 

rige todo el mundo no totalitario (...) Invocando la excelencia cultural, el 

atractivo de la diversidad y, sobre todo y siempre, la libertad”. Porque 

“esas virtudes prácticas consisten permitir a los estudiantes votar con 

los pies contra la tiranía marxista. Nos constan que las autoridades no 

quieren que los estudiantes se vean sometidos a esa tiranía” (Nº 

238/1984: 2 - Grifos Nossos). 

Por ocasião do Acuerdo de Boiso Lanza, o jornal – “esse crítico feroz para a 

época!” - regozija-se em sua idéia de um “mundo novo” ao saber que os militares – “essa 

força potente em tempos de guerra fria!” – agora vão participar das decisões do país, 

depositando neste fato sua esperança para que no Uruguai as portas se abram para: 

“Un método, que podríamos llamar estático, y que consiste en partir de la 

opinión pública tal como existe en la actualidad: es decir, de la opinión 

pública a que ha conducido el largo proceso de frustación y regresión 

que ha vivido el país. La alternativa dinámica consiste en procurar un 

consenso proyectado hacia el futuro, en torno a una imagen del país 



erigida en meta a lograrse dentro de un horizonte cronológico 

determinado, y partir entonces de que la hipótesis del consenso irá 

lográndose gradualmente a medida que el país entre en una fase 

fuertemente dinámica, dirigida hacia aquel objetivo. Este es, 

podríamos decir, el método seguido con gran éxito por la revolución 

brasileña a partir de 1964” (Nº 14/1973: 3 - Grifos Nossos). 

Parece-nos que tal postulação, ou seja, uma “revolução” uruguaia aos modos 

brasileiros, foi, 4 meses depois, coroada pelas mesmas personagens que participaram 

daquele Acuerdo. Assim, usando de metáforas para explicar e defender a dissolução do 

parlamento, buscando demonstrar como tal instituição estava “tomada por um 

apodrecimento (moral) inerente à toda árvore que tem debilidades em seu crescimento e 

que por isso deveria ser derrubada”, o editorial explicita que: 

“El árbol que se seca pierde gradualmente su vigor. Su tronco, vuelto 

rígido, esponjoso, frágil, a través de los años, se quiebra un día de 

vendaval. La interrupción del orden constitucional del 27 de junio fue 

semejante a la caída del árbol seco: una discontinuidad dentro de un 

largo proceso; la exteriorización de un estado de cosas que había ido 

gestándose en la intimidad del cuerpo social” (Grifos Nossos). Para, em 

concordancia com as palabras do presidente que se tornou ditador, afirmar 

que “Cuanto dijo acerca del Parlamento el Sr. Bordaberry es, a nuestro 

modo de ser, cierto, y a susceptible de ampliación” (Nº 18-19/1973:9 - 

Grifos Nossos). 

E o que disse ao Jornal, sobre este mesmo Parlamento “el Sr. Bordaberry”, 

candidato a Luís Bonaparte latino-americano? Pronunciou-se apontando que: 

“No seré yo, compatriotas, quien pueda sentir que ha cumplido con 

sus deberes más sagrados conformándose con entregar, al cabo de su 

mandato, un país sin esperanzas, un país sin felicidad, un país sin 

desarrollo, un país tal vez sin libertad, a cambio de poder decir que se 

han salvado las Instituciones...Las Instituciones no pueden reducirse 

a textos huecos, las Instituciones son la forma de convivencia social y 

política que los uruguayos se han dado a si mismos para su felicidad, para 

su bienestar, para su desarrollo como sociedad organizada. No era 

posible detenerse sólo en la defensa de la exterioridad, de la cáscara 



de las Instituciones, mientras su contenido era consumido por la 

ineficiencia, la demagogía, la pequeña política. Caminábamos hacia el 

desastre en una apariencia de institucionalidad cuando en rigor ésta ya 

había desaparecido...” (Nº 18-19/1973:10 - Grifos do Jornal). 

Mas os acontecimentos se desenvolvem rapidamente e com atrocidade, chegando o 

momento em que o próprio Bordaberry se vê guilhotinado. A este respeito, editorial de 

1976 passa a tecer comentários sobre a expulsão deste que fora, até então, o maior aliado 

da ditadura militar. Em relação à tal crise, embora recordando algumas de suas críticas ao 

Jornal, o editorial dedica as mais sublimes palavras ao ditador que se vai porque: 

“En primer lugar, hemos visto al Sr. Bordaberry alejarse de la Presidencia 

con verdadero sentimiento. Han acudido a nuestra memoria una variedad 

de episodios críticos en los que el Presidente Bordaberry sirvió a la 

República con valor y con auténtica estatura de estadista”, (...) “El Sr. 

Bordaberry representó a nuestro país con singular eficacia, tanto en lo 

externo, ámbito en el cual su éxito fue ampliamente reconocido, como en 

lo interno, plano en el cual su imagen de recto padre de familia rindió 

servicios menos visibles, pero no menos valiosos” (Nº 48/1976: 1 – 

Grifos Nossos). 

Dessa forma, dá-se adeus a um ditador com sentimentos de saudades, inclusive 

alçando-o à “estatura de estadista”. Entretanto, isso em nada enfraquece a junta militar que 

está no poder, e, dando seqüência às tentativas de reinvento das formas dominantes, em 

uma busca avassaladora para encontrar meios que propiciem uma dominação mais rápida 

da oposição, a autocracia burguesa redige e lança para aprovação popular, através de um 

plebiscito, uma “Nova Constituição”. Sobre essa tentativa frustrada, pois a maioria da 

população votou contra, “nosso” editorial registra que: 

“De manera importante, tal vez principal, el proyecto sometido a consulta 

popular traducía la desconfianza de las Fuerzas Armadas sobre el 

comportamiento de los futuros depositarios civiles del poder público, y su 

determinación de controlarlos, directamente a través del Consejo de 

Seguridad Nacional, e indirectamente a través del Tribunal del Controle 

Político, cuya integración inicial podría determinar, y cuya renovación 

lenta, y en buena medida cooperativa, conferiria a aquella influencia 

inicial duraderos efectos” (Nº 97/1980: 3). 



Por outro lado, a oposição, embora com muitos integrantes na clandestinidade, 

vislumbra, com o rechaço popular ao plebiscito, um terreno mais propício à necessidade de 

livrar-se do jugo da ditadura, passando a imprimir um ritmo mais veloz às suas atividades 

de confronto e subversão. 

E, ainda em face de novas greves e do perigo que elas representam para a ordem de 

dominação na sociabilidade burguesa, o editorial, uma vez mais, encontra argumentos para 

a defesa do Estado ao afirmar que: 

“la tutela constitucional de la huelga no implica que el derecho deba 

cerrar los dos ojos a todas las vías de hecho a que las organizaciones 

gremiales resuelvan acudir. La huelga es la decisión de los trabajadores de 

determinado sector para negar colectivamente sus servicios laborales, en 

procura de determinados objetivos, y sin plazo predeterminado. Los paros 

sorpresivos, o parciales, el uso de vehículos de la organización 

empleadora para manifestar, la ocupación de locales de trabajo, y toda 

suerte de prácticas intimidatorias ejercitadas sobre los trabajadores, los 

empleadores y los terceros, caen claramente fuera del derecho de huelga, 

y permiten a los damnificados a recurrir a los tribunales en defensa de sus 

legítimos intereses” (Nº 266/1985: 2) 

Reconhece-se, portanto, o direito de greve dos trabalhadores, porém ele não pode 

transitar para além do “Estado de direito” com regras bonapartistas, e, de forma alguma, 

ameaçar a permanência da propriedade privada. No entanto, a democracia chegou, e essa 

bela dama, desposada em tempos de ditadura militar, agora é defendida até mesmo por 

aqueles que, durante todo o período do regime, jamais sentiram qualquer desejo de 

compartilhar o mesmo leito com ela. Nossa afirmação tem sua validade, principalmente, 

para o novo presidente, J. M. Sanguinetti, colorado, que jamais esteve, durante todo a 

efetivação da autocracia burguesa, do lado opositor. Mas o Semanario quer lhe dar as boas 

vindas, como que lhe anunciando os novos tempos e coroando-lhe o seu passado – de 

honra e de coerência com suas posições!!!: 

“El Presidente Sanguinetti había probado trés cosas invalorables: lucidez, 

auténtica vocación de liderazgo, y posesión de las artes de comunicación 

indispensables a una conducción política eficaz. En una palabra, los 

títulos más saneados para sentarse en el sillón presidencial” porque “Las 



verdades de destino, por contraste, no se discuten, se asumen, se situan 

antes de lo que está sujeto a legítima controversia” (Nº 271/1985: 2). 

Assim, finaliza-se tal período com o jornal agradecendo àquele que durante todo o 

seu processo marcara sua presença ao lado dos “vitoriosos”, para agora ocupar seu novo 

posto ao lado dos que se encontravam caminhando, sob o solo da “democracia”, rumo às 

novas e renovadas formas de relações sociais. 

Considerações Gerais 

Ao longo destes editoriais observa-se com freqüência o uso de categorias 

conceituais, tais como, consenso, nuevo Estado, Doctrina, etc., que trazem consigo uma 

proposta para criação de uma outra sociedade, fundamentada em outras formas de relações 

sócio-econômicas. Deduz-se destas evidências que os intelectuais que escrevem tais 

editoriais são detentores de uma análise crítica e acurada da sociedade uruguaia, que lhes 

possibilita a postulação de um projeto que se expressa como uma nova ideologia, isto é, 

um projeto hegemônico que visa reformas econômicas, como prefere o formulador do 

conceito de “intelectuais orgânicos”, o pensador italiano Antonio Gramsci. 

Assim, pode-se perceber que o Semanario Búsqueda, em sua leitura da 

particularidade uruguaia, é detentor de uma crítica intelectual e moral das relações 

existentes. Essa crítica traz consigo, de forma obrigatória para sua efetivação, um 

programa que já contém postulações para uma reforma econômica, perspectivando, assim, 

uma saída para a crise que está instalada e abrindo caminhos a uma outra sociedade, outra 

civilização, ou seja, novas formas de existência social. 

Observa-se também como esta ideologia consubstanciada nos editoriais expressa 

suas necessidades práticas e suas relações humanas, configuradas a partir de sua posição de 

classe, reafirmando, como alertaram Marx e Engels, que “mesmo as formações mais 

nebulosas no cérebro dos homens são sublimações necessárias do seu processo de vida 

material, empiricamente constatável e ligado a pressupostos materiais. (...) Estes 

pressupostos são os homens, não em qualquer fixação ou isolamento fantásticos, mas em 

seu processo de desenvolvimento real, em condições determinadas, empiricamente 

visíveis”(Marx, 1986:37-38). 
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1 Este artigo integra minha pesquisa de mestrado, com o mesmo título deste artigo, e 

compõe, juntamente com outras pesquisas, uma área temática em desenvolvimento no 

Centro de Estudos de História latino-americana (CEHLA) do Pós-graduação em História, 

da PUC/SP, coordenado pelo Prof. Dra. Vera Lucia Vieira. 

2 Ano passado houve a quebra desse revezamento, pois, pela primeira vez na história, teve-

se a ascensão da “esquerda” através da eleição do socialista e maçom Tabaré Vasquez, 

representante maior da Frente Ampla. Tal organização surgiu em 1971. Coadunando várias 

organizações políticas, principalmente os Partidos Socialista e Comunista e a representação 

político-legal dos tupamaros, o Movimiento 26 de Marzo, a Frente concorreu as eleições 

presidenciais daquele ano com a candidatura de um de seus principais fundadores, o 

general Líber Seregni, falecido ano passado. Obtendo pouco mais de 10% dos votos, a 



organização, após a instauração da autocracia burguesa, logo é colocada na ilegalidade, 

sem condições, portanto, de qualquer ação contrária aos desmandos praticados durante o 

terrível período do bonapartismo uruguaio. 

3 Junção composta por argentinos, brasileiros e uruguaios para lutar contra o Paraguai de 

França. 

4 Hoje denominada de Liga Nacional de Acción Rural, representante dos pequenos e 

médios proprietários. 

5 Tal governo é caracterizado pela conciliação de classes, pois o “proceso político batllista, 

que hacia princípios del siglo XX logró consolidar la presencia de um Estado protagonista 

en la vida econômica del país, apoyabase en una alianza de classes de carácter urbano”. 

(ASTORI, ibid:149). O famoso batllismo ficou no poder de 1903 a 1930, quando as 

instituições democráticas uruguaias são suprimidas por um golpe de Estado, encabeçado e 

colocado em prática pelo general Gabriel Terra. 

6 Cansados das estratégias ineficazes de combate dos políticos corruptos (o país, neste 

período, é assolado por uma imensa onda de corrupção) e do alto grau de miserabilidade 

dos trabalhadores, jovens de classe média decidem lançar mãos da luta armada como forma 

de se colocarem pelo menos em um mesmo nível de combate dos exploradores sociais. O 

MLN-T – Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) - começa a atuar no Uruguai a 

partir de 1963. De caráter foquista e audacioso em suas ações - como, por exemplo, o 

seqüestro e assassinato, em 1971, do agente da CIA Phillip Michael Santori, vulgo Don 

Mitrione -, os Tupamaros se tornaram um dos grupos guerrilheiros mais conhecidos e 

temidos da América Latina, naquele período. 

7 Base militar nos arredores de Montevidéu. Assinado em fevereiro de 1973 por militares e 

pelo presidente J.M.Bordaberry, tal acordo possibilitou que oficiais, pela primeira na 

história uruguaia, assumissem postos administrativos no Estado antes somente preenchidos 

por civis. 

8 A CNT surgiu em 1964, a partir da CTU (Central de Trabajadores Uruguayos), fundada 

em 1961. Posta na ilegalidade ainda durante a greve, ela ressurge em 1983 com a sigla PIT 

(Plenario Intersindical de Trabajadores). Entretanto, é novamente cassada pelo regime, 

reaparecendo, em 1984, com a junção dos dois nomes, PIT/CNT, sigla que conserva 

atualmente. 

9 Órgão pelo qual passava todas as decisões do regime, comportando 25 civis e 21 

militares, sendo que os primeiros eram designados pelos segundos.  



10 O primeiro país latino-americano a adotar tal medida foi o Brasil, em 1971; em se 

tratando do Uruguai, a instauração ocorre em 1973, no Acuerdo de Boiso Lanza. Ver mais 

detalhes no brilhante e minucioso estudo do padre norte-americano Joseph Comblin, 

intitulado A Ideologia da Segurança Nacional: o poder militar na América Latina, Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira S/A, 1978. 

11 No Uruguai, inclusive, observa-se a obrigatoriedade da “Fé Pública”, isto é, uma 

espécie de “carteirinha” que proporcionava salvo-conduto a todo funcionário público que a 

portasse consigo, à semelhança da existência desse mesmo dispositivo, com o nome de “Fé 

Democrática”, usado na França após o golpe de Estado de 2 dezembro de 1851 por Luís 

Bonaparte, como aponta Victor Hugo em seu livro Napoleão, o pequeno.  

12 Político obscuro que já havia sido duas vezes senador por uma coalizão entre uma 

fração do Partido Nacional (blanco) e da Liga Nacional de Acción Ruralista, sai vitorioso 

das eleições de 1971, mas pelo Partido Colorado. 

13 No Brasil tal tese vem sendo defendida também por especialistas sobre o período, que 

enfatizam as teses do autoritarismo (Aquino, 2004;RIDENTI,1999) 

14 Conceito elaborado primeiramente por Lênin e posteriormente detalhado por Georg 

Lukács para identificar a especificidade do capital alemão como tardio (pois a Alemanha 

só se tornou uma nação industrializada na segunda metade do século XIX, fato que a 

empurra como iniciadora da I guerra mundial, na qual tem como objetivo conquistar 

colônias. 

15 Neste caso são os Tupamaros, devido à forte repercussão do assassinato do agente da 

CIA. 

16 Tal crítica tem como base o fato de que o Estado uruguaio, antes do golpe, assegurava o 

emprego de mais de 30% da população, fundamentalmente de funcionários públicos e 

aposentados. Estes números servem como modelo para designar o país de “Suíça latino-

americana”. 

17 Como afirma, no Jornal “El Día” (jun/1993), o atual Diretor-Presidente do Semanario 

aqui estudado, Danilo Arbilla, parte do conselho editorial desde 1973. 

 

 


