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O discurso da Folha de S. Paulo 
sobre a guerrilha do Araguaia: 
aspectos preliminares 

Patrícia Spósito Mechi 

Resumo: O artigo problematiza algumas questões de uma pesquisa que estamos 
desenvolvendo sobre a visão da Folha de São Paulo em torno da guerrilha do 
Araguaia. Nos últimos anos temos nos dedicado ao estudo da guerrilha do Araguaia e, 
numa nova fase, pretendemos abordar como ela é vista pela grande imprensa, de 
modo a perceber que função ela cumpre num discurso sobre as esquerdas num veículo 
como a Folha de São Paulo. Nossa hipótese de trabalho é a de que o discurso 
construído pela Folha de São Paulo a respeito da guerrilha tem duas fases: a primeira 
se iniciou logo após a descoberta da guerrilha  com a função de cristalizar uma 
memória a respeito das oposições à ditadura militar, desqualificar os personagens que 
tiveram atuação na luta armada e o tipo de enfrentamento que desenvolviam,  fora dos 
limites instituídos pela democracia burguesa. Já numa segunda fase, essa estratégia do 
jornal foi abandonada, quando a guerrilha passou a ser objeto de condenação 
internacional do Brasil, em 2009.  
Palavras-chave: Guerrilha do Araguaia; Folha de São Paulo; Ditadura militar; 
Imprensa; Esquerda. 

 

 

No campo da história, a imprensa se constitui em fonte e objeto de análise. 

Diversos são os trabalhos que utilizam jornais, revistas, propagandas para reconstituir a 

trajetória de indivíduos, grupos, classes sociais que muitas vezes são o único material com 

que contam os pesquisadores1. 

A imprensa também se constitui em problema de pesquisa. Entender a maneira 

como a imprensa opera na seleção, abordagem e apresentação ao público das reportagens 

                                                 
 Professora Adjunta de História Contemporânea do Departamento de História da Universidade Federal do 

Tocantins – UFT. Doutora pela PUC-SP, pesquisadora do Centro de Estudos de História Latino Americana 

(PUC-SP) e Líder do grupo de estudos sobre o Brasil Contemporâneo. (CNPq/UFT). .Contato: 

patriciam@uft.edu.br  
1 A esse respeito é interessante mencionar a crescente utilização de fontes jornalísticas no estudo da história 

do Brasil. Um trabalho que utiliza e problematiza esse tipo de fonte é: HARDMANN, Francisco Foot. Nem 

Pátria, nem patrão: vida operária e cultura anarquista no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1983.  
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permite ao pesquisador o desvelamento do perfil ideológico do veículo, de suas 

intencionalidades, dos vínculos que têm e do papel que cumpre socialmente. 

Neste texto busca-se apresentar alguns aspectos de uma pesquisa ora se iniciando 

sobre o discurso construído pelo jornal Folha de São Paulo a respeito da Guerrilha do 

Araguaia.  

Os critérios para a escolha da Folha de São Paulo como fonte de análise deveu-se 

ao fato de ser este jornal um representante da categoria “grande imprensa”, com circulação 

diária, abrangência nacional e tiragem elevada de exemplares.  

Nos últimos anos o tema da guerrilha passou a ser objeto de diversas reportagens 

veiculadas na grande imprensa, tanto devido à descoberta de arquivos militares em 2005, 

que estavam sob a guarda do general Antônio Bandeira, um dos que comando a repressão 

no Araguaia, quanto devido à condenação do Brasil na Organização dos Estados 

Americanos – OEA, pela guerrilha do Araguaia, além de a guerrilha se constituir em um 

dos temas examinados pela Comissão Nacional da Verdade, criada em abri de 2012.   

Nossa hipótese de trabalho é a de que o discurso construído pela Folha de São 

Paulo a respeito da guerrilha tem duas fases: a primeira se iniciou logo após a descoberta 

da guerrilha e sua veiculação na imprensa, e remete a um discurso mais geral sobre a 

esquerda2, com dois desdobramentos: em primeiro lugar, a função de cristalizar uma 

memória a respeito das oposições à ditadura militar; e em segundo, desqualificar tanto 

alguns dos personagens que tiveram atuação de destaque na luta armada, quanto o tipo de 

enfrentamento que se desenvolvia fora dos limites instituídos pela democracia burguesa. 

Já numa segunda fase, essa estratégia do jornal foi abandonada, quando a guerrilha 

passou a ser objeto de condenação internacional do Brasil, em 2009. Cremos que, na visão 

do jornal, não era mais possível sustentar, pela guerrilha do Araguaia, uma desqualificação 

da esquerda em geral ante as descobertas crescentes das atrocidades cometidas contra 

guerrilheiros e também contra os camponeses da região. A partir de então a guerrilha é 

retratada em reportagens que tratam das investigações da Comissão da verdade, das 

equipes de busca das ossadas dos guerrilheiros desaparecidos – em função da condenação 

pela OEA. O mensalão passou a ser um argumento para desqualificar a esquerda, 

aparecendo cada vez menos referências à atuação na guerrilha. 

                                                 
2 Consideramos como esquerda um amplo leque de forças políticas, marcadas por um conteúdo programático 

que, em última instância, se caracteriza pela valorização da justiça social.  Sobre o conceito de esquerda ver: 

BOBBIO,Norberto, Direita e Esquerda. São Paulo, Unesp, 2001. 
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Importante frisar que diferente do veículo que analisamos, pensamos que a 

“esquerda” é composta por vários matizes que tem como horizonte a transformação radical 

da sociedade. Nessa compreensão, tanto o Partido dos Trabalhadores, quanto o Partido 

Comunista do Brasil, organizador da guerrilha do Araguaia e hoje uma das forças no 

governo federal, e em importantes governos estaduais e municipais, não se encaixam nessa 

definição. Entretanto, os ataques direcionados ao que o jornal considera como “esquerda 

em geral” atingem primeiro esses dois partidos, mas não deixam de contribuir para 

conformar na opinião pública uma visão distorcida sobre a “esquerda”, suas metas e 

objetivos.. 

A hipótese mencionada acima foi formulada a partir do contato preliminar com as 

fontes. Ao realizarmos o levantamento documental para a pesquisa, procurando verificar a 

visão do jornal sobre a Guerrilha, em inúmeras matérias as referências à guerrilha se 

constituía em um discurso de desqualificação de seus participantes, da organização à qual 

vinculavam-se e, no limite, à esquerda em geral. 

 

 

 

A guerrilha do Araguaia 

 

 

A Guerrilha do Araguaia ocorreu entre 1972 e 1974 na região que compreende o sul 

dos estados do Pará e do Maranhão, além do norte do estado de Goiás (atual Tocantins). 

Deflagrada pelo Partido Comunista do Brasil, a guerrilha rural deveria impulsionar a 

mobilização das “massas camponesas” que comporiam um “Exército Popular” e 

desencadeariam uma “Guerra Popular Prolongada”3, conforme a teorização do partido 

sobre a forma de luta para o desencadeamento da revolução brasileira.  

Inicialmente os militares supunham que se tratava de um conjunto de jovens que, 

procurados pela polícia, se refugiaram na região. Também aventaram a possibilidade de 

que fossem Hippies. De forma que, na avaliação inicial que fizeram sobre a presença dos 

                                                 
3 Ângelo Arroyo apresenta a perspectiva do partido a respeito da função da guerrilha rural: “no Araguaia 

pretendia-se iniciar a luta armada no país, aplicar a linha de massa e revolucionária do Partido. Segundo 

essa linha, a luta armada começará no interior, sob forma de guerrilha e com ampla participação das 

massas, se transformará, pouoco a pouco, em guerra popular, que será dura e prolongada”. Cf. ARROYO, 

Ângelo. “Um grande acontecimento na vida do país e do Partido”, in: PARTIDO COMUNISTA DO 

BRASIL. Documentos do Partido Comunista do Brasil (1962-1974). Lisboa, Maria da Fonte, 1974. 
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paulistas4 na região, os militares subestimaram o movimento, combatendo-o não como 

uma guerrilha e sim da mesma forma como procuravam combater os conflitos urbanos 

contra estudantes e militantes de organizações de esquerda, conforme se pode verificar em 

diversos relatórios militares sobre as operações na região5. 

Após o fracasso dos primeiros combates, denominados, nos documentos militares 

como Primeira Campanha, reformularam-se as formas de combate à guerrilha, assim 

como as formas de relacionamento com a população local. Foi implementada a Ação 

Cívico-Social – ACISO, com a finalidade de promover a assistência, que até então o 

Estado brasileiro não dispensara, à população. A ACISO prestava assistência médica, 

odontológica e sanitária, além de procurar infundir na população local o sentimento de 

patriotismo: “Vem sendo hasteada, diariamente, na principal praça da cidade a 

BANDEIRA NACIONAL, com a presença de escolares e grande público; no dia 22 SET, 

por ocasião do hasteamento da bandeira foram distribuídas 16 BANDEIRAS NACIONAIS, 

destinadas às salas de aula dos colégios” (MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, 1972,  p. 02). 

O combate às oposições durante a ditadura militar não era homogêneo. Avaliava-se, 

de acordo com os preceitos da Doutrina de Segurança Nacional, qual o grau de 

inconformismo/insatisfação do grupo que era objeto da ação militar e, a partir dessa 

avaliação, desenhava-se a forma de neutralizá-la. Alguns autores apontam a criminalização 

dos sindicatos, partidos, movimentos sociais e, no limite, de qualquer forma de oposição à 

ditadura (ALVES, 1908). Na legislação vigente no período, toda a população estava sujeita 

a tornar-se suspeita e qualquer cidadão poderia ser qualificado como “inimigo interno” 

(ALVES, 1984). 

Uma discussão aprofundada sobre as relações entre Estado e sociedade civil pode 

ser encontrada em Alves, no livro Estado e Oposição no Brasil. A autora demonstra que a 

Doutrina de Segurança Nacional fundamentou a dinâmica que se estabeleceu entre o 

Estado e a sociedade civil, fornecendo os instrumentos teóricos para a formulação de uma 

legislação repressiva tanto aos movimentos sociais, quanto aos trabalhadores.  

Ao trabalhar com a temática da guerrilha do Araguaia é necessário recorrer à 

bibliografia sobre a ditadura militar, que é relativamente extensa. Podemos enumerar 

relatos de atores, tanto das oposições quanto vinculados aos militares, além de trabalhos 

                                                 
4 Denominação utilizada pelos moradores da região para designar os guerrilheiros. 
5 Em relatório de 1972, encontramos que: “Com o decorrer das ações chegou-se à conclusão de que o 

inimigo era muito de maior vulto, organizado em vários grupos e destacamentos, exigindo, destarte, um 

efetivo e ações de maior envergadura para destruí-lo”.  Cf.  MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Gabinete do 

Ministro. CIE. Relatório Especial de Informações. Distrito Federal, 1972, fl 20. 
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das ciências sociais e, mais recentemente, de historiadores. Essa bibliografia, conforme 

demonstrou Martins Filho se caracteriza, em grande parte, pelo “embate da memória” entre 

militantes e militares, pelo esforço dos militantes por manter viva a memória do período, 

em confrontação com a insistência dos militares na necessidade de “virar a página”. 

A crítica militar tem apontado a produção da esquerda6 como uma transgressão do 

princípio da Anistia, cujo fundamento seria o “esquecimento mútuo”. Entendendo que 

anistiar é esquecer, a apuração dos fatos seria, portanto, tal como a produção da esquerda, 

uma violação da Lei de Anistia (MARTINS FILHO, 2002). 

Cremos que em função do argumento do princípio da transgressão da Lei de Anistia 

e pelo vulto do evento, o tema da Guerrilha do Araguaia assume grande importância no 

mencionado embate. Durante muitos anos os militares, quando não negavam a existência 

da guerrilha, minimizavam-lhe o alcance, ao passo que o Partido Comunista do Brasil 

recorre freqüentemente ao tema da guerrilha na construção de sua memória7.  

Parte da imprensa também se interessou pelo desvendamento da história da 

Guerrilha. Em 1979 a primeira série de reportagens sobre o tema – que permaneceram 

únicas por muito tempo – foi veiculada pelo Jornal da Tarde e se intitulava Guerra de 

Guerrilhas no Brasil – a saga do Araguaia, de autoria do jornalista Fernando Portela, 

posteriormente reunidas em livro (PORTELA, 2002)8. Também contribuiu para o aumento 

do interesse pelo tema a publicação do livro de Taís de Morais e Eumano Silva: Operação 

Araguaia: os arquivos secretos da guerrilha, apoiado em farta documentação, grande parte 

inédita. Parte dessa documentação temos a pretensão de analisar na pesquisa. 

Exceção feita à alguns jornalistas, tais como Fernando Portela, Taís de Morais e 

Eumano Silva, as análises sobre a Guerrilha, mesmo aquelas não vinculadas organicamente  

ao PC do B, não  fugiram à matriz interpretativa estabelecida pelo partido. O exemplo mais 

significativo é do historiador Romualdo Pessoa Campos Filho, que produziu o livro 

intitulado A Guerrilha do Araguaia: a esquerda em armas (CAMPOS FILHO, 1997). Nele 

que o autor recompõe o conflito do Araguaia, numa análise profundamente marcada pela 

                                                 
6 A crítica se estende também ao esforço empreendido por entidades da sociedade civil que buscam 

esclarecer o desaparecimento de pessoas durante o período e, até mesmo órgãos ligados ao poder público, 

como é o caso da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada à Secretaria Especial de 

Direitos Humanos. No limite, a crítica se estende a toda e qualquer referência negativa ao regime, inclusive a 

produção acadêmica. 
7 O Partido Comunista do Brasil, vêm discutindo o tema da Guerrilha do Araguaia desde o seu trágico 

desfecho. Iniciado de forma clandestina no interior do partido, o debate em torno do tema da Guerrilha foi se 

avolumando, resultando em diversos artigos, livros e reportagens veiculados prioritariamente pelo partido 

através de seu site www.vermelho.org e da editora Anita Garibaldi. 
8 O livro recebeu sete edições entre 1979 e 1986, sendo reeditado em 2002.  

http://www.vermelho.org/
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construção feita pelo partido em torno do tema. Esta é, contudo, a única publicação 

historiográfica específica sobre o tema. 

 

 

 

A guerrilha e a Folha de São Paulo 

 

 

Em matéria intitulada “Sabe com quem está falando?”, que abordava a prisão de 

Edinho, filho do então Ministro dos Esportes Edson Arantes do Nascimento – Pelé, o autor 

construiu uma analogia entre o que se passava com Pelé e seu filho e o que acontecia entre 

Lula e seus mais próximos colaboradores. Argumentando a partir da afirmação dá péssima 

assessoria de ambos – Lula e Pelé – a reportagem apresenta José Genuíno Neto como uma 

das figuras perniciosas do governo porque sobre ele, segundo o jornal pairam, até hoje, 

suspeitas de que ele tenha delatado seus companheiros de guerrilha do Araguaia (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 2005). 

Em que pese José Genuíno Neto sempre ter negado que as informações que prestou 

ao Exército, sob tortura, não tenham afetado nenhum de seus companheiros – o que viria a 

ser comprovado com a divulgação de documentos militares – o jornal não titubeou em 

lançar mão da idéia de que o presidente da República têm, entre seus mais próximos 

colaboradores, um traidor, sem apresentar nenhum documento que comprovasse essa 

afirmação.   

A Guerrilha em si, não é objeto da reportagem. Ela aparece agregada à elementos 

emocionais, tais como caráter, postura, integridade, confiança, que objetivam provocar 

indignação no leitor frente à “bandalheira” do governo. Procura-se, assim, construir um 

perfil desqualificador dos que compõem o staff presidencial. 

A desqualificação, no entanto, procura fixar-se através da cristalização de uma 

memória à respeito das oposições à ditadura militar. Inúmeras são às referências à 

Guerrilha do Araguaia como uma tentativa de implantação de uma ditadura aos moldes 

chineses ou cubanos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003). 

. Da mesma forma, o jornal apresenta caricaturas dos posicionamentos ideológicos, 

atuais e passados, de grupos ligados ao campo que genericamente podemos chamar de 

esquerda.  
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A Folha de São Paulo não é o único veículo de comunicação da grande imprensa a 

promover essa associação entre o tema da guerrilha do Araguaia e a desqualificação geral 

da esquerda. Também a Revista Veja, conhecido periódico semanal do país, tem atribuído 

ao tema da guerrilha uma função semelhante. 

Ao comentar uma pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional das 

Indústrias junto ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) em que 

perguntou-se a 2.000 pessoas o que pensavam do socialismo, das quais 50% responderam 

ser favoráveis à sua implantação no Brasil, a revista assim se pronunciou, após nova 

pesquisa para identificar, na acepção popular, o significado de socialismo: 

 

Ouvidas 600 pessoas, representantes de todos os segmentos do eleitorado, 

chegou-se à conclusão previsível de que "socialismo", na acepção popular, nada 

tem a ver com marxismo, Mao Tsé-tung ou Che Guevara. Para os brasileiros 

ouvidos na pesquisa do Ibope, socialismo é sinônimo de "união", "amizade", 

"comunhão", "partilha", "respeito", "solidariedade" e "justiça". Da mesma forma, 

"revolução socialista" não tem nenhum parentesco com Cuba nem com a 

guerrilha do Araguaia (VEJA, 2001). 

 

A lógica construída no texto leva o leitor a concluir que aspectos como “união”, 

“respeito”, “solidariedade”, “justiça”, são elementos que não estariam presentes “em 

Cuba”, nem na “Guerrilha do Araguaia”. Novamente apresentam-se elementos emocionais 

(respeito, solidariedade) como incompatíveis ao socialismo. A Guerrilha novamente 

aparece de maneira marginal, já que o centro da reportagem é discutir a concepção de 

socialismo em si. 

Apesar da maioria das reportagens trazerem a Guerrilha de forma periférica, há 

matérias inteiras dedicadas à temática. Nelas a memória que o jornal procura cristalizar 

aparece de forma mais refinada, mas não isenta dos juízos de valor construídos pelo 

veículo. São, em geral, reportagens que discutem a questão da abertura dos arquivos da 

guerrilha, apresentação de “furos” a respeito das torturas, das mortes e desaparecimentos 

no Araguaia9. 

Quando o jornal muda de estratégia – a partir da condenação do Brasil na OEA pela 

guerrilha do Araguaia, foi paulatinamente desaparecendo do jornal referências ou 

                                                 
9 Por exemplo, a reportagem “Exército nega ter arquivos sobre o Araguaia”, Folha de São Paulo, 30 de 

dezembro de 2004. 
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associações perniciosas entre personagens políticos e a guerrilha do Araguaia. Ela passou a 

ser cada vez mais apresentada a partir das questões vinculadas aos pedidos de 

indenizações, às buscas e identificação das ossadas, a questão dos arquivos e da atuação da 

Comissão Nacional da Verdade.  Vejamos com a Folha atenuou sua visão sobre a guerrilha 

do Araguaia, com dois trechos, um de 2008 e outro de 2012:  

 

 

A guerrilha, iniciada no final dos anos 60 no sul do Pará por militantes do 

PC do B, pretendia derrubar a ditadura e instalar um governo comunista 

no Brasil (...)  A guerrilha do Araguaia foi o ponto alto do enfrentamento 

entre a esquerda armada e a ditadura militar (1964-1985). Em seu site na 

internet, o grupo de militares Ternuma (Terrorismo Nunca Mais) diz que 

"a guerrilha do Araguaia não passou de uma aventura de um grupo 

verdadeiramente pequeno e residual, sejam quais forem os ângulos por 

quais ela possa ser analisada. Pelo enfoque político, não passou do 

desvario de um partido ilegal e clandestino em engendrar a incoerência de 

uma guerra popular sem apoio do povo, para impor-lhe o socialismo. Do 

ponto de vista militar, foi ação de um bando quixotesco a infligir mais 

prejuízos a si mesmo, perdido na selva e no emaranhado dos próprios 

erros (FOLHA DE SÃO PAULO, 2008). 

 

  

A guerrilha do Araguaia foi um movimento armado ligado ao Partido 

Comunista do Brasil para enfrentar a ditadura e foi reprimida 

violentamente pelo regime (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012)  

 

 

De um movimento que pretendia derrubar o governo em 2008 passou a ser  um 

movimento para enfrentar a ditadura. Se em 2008 não se fez menção à repressão, em 2012 

a guerrilha do Araguaia foi “violentamente reprimida pelo regime”. Esses são elementos 

que denotam que uma investigação mais profunda sobre esse veículo é necessária. A já 

sabida colaboração da Folha de São Paulo com a repressão em São Paulo, o apoio ao golpe 

e o vínculo desse veículo com os setores mais conservadores da sociedade nos levam a crer 

que não um abandono do veículo em relação à desqualificação da esquerda, nem de 
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construção de uma memória distorcida dos militantes que combateram a ditadura. 

Entretanto, o momento não é propício para isso, com as diversas revelações – inclusive as 

que atingem o jornal, das atrocidades cometidas pela ditadura. 

 

 

Bibliografia: 

 

ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). Petrópolis,  

Vozes, 1984. 

BRASIL, Ministério Público Federal. Relatório Parcial da Investigação Sobre a Guerrilha 

do Araguaia. Janeiro de 2002 p. 3 

 

CABRAL, Pedro. Xambioá: guerrilha no Araguaia. Rio de Janeiro: Record, 1993. 

CAMPOS FILHO, Romualdo Pessoa. Guerrilha do Araguaia: a esquerda em armas. 

Goiânia, Editora. da UFG, 1997. 

D’ARAÚJO, M. Celina (Org.). Visões do golpe: a memória militar sobre 1964. Rio de 

Janeiro, Relume-Dumará, 1994. 

_______________. Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão.Rio de 

Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 2000. 

 

DÓRIA, Palmério et al. A guerrilha do Araguaia. São Paulo: Alfa-Omega, 1978. 

FICO, Carlos. Como eles agiam: os subterrâneos da ditadura militar: espionagem e 

polícia política. Prefácio de Jacob Gorender. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

__________________. “Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar”. Brasil: 

do ensaio ao golpe (1954-1964). Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 24, nº. 47, 

2004, p. 29-60. 

FOLHA DE SÃO PAULO, 04 de maio de 2003. 

 

________________, 30 de dezembro de 2004. 

 

________________, 10 de junho de 2005. 

 



 

Anais do V Simpósio Internacional Lutas Sociais na América Latina 
“Revoluções nas Américas: passado, presente e futuro” 

ISSN 2177-9503 
10 a 13/09/2013 

 

GT 2. Estado, ideologias e meios de comunicaçã 260 

__________________08de janeiro de 2008. 

_________________17 de novembro de 2012. 

FOGUERA. Diário da guerrilha do Araguaia. São Paulo, Alfa-Omega, 1979.  

GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à 

luta armada. 3. ed. São Paulo: Ática, 1987. (Coleção Temas, v. 3, Brasil contemporâneo).  

 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Gabinete do Ministro. CIE. Relatório Especial de 

Informações. Distrito Federal, 1972, fl 20. 

 

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Gabinete do Ministro. CIE/DF. Exposição para o Chefe 

do CIE. Brasília, [outubro de 1972?], fl. 02. 

PORTELA, Fernando . Guerra de guerrilhas no Brasil. 2. ed. São Paulo: Parma, 1979. 

POMAR, W. Araguaia: O partido e a guerrilha. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 

REIS FILHO, Daniel Aarão. A revolução faltou ao encontro: os comunistas no Brasil. São 

Paulo: Brasiliense; [Brasília]: CNPq, 1990.  

VEJA, edição 1707 de 04 de julho de 2001. 

 

RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolução Brasileira. São Paulo, Editora da UNESP, 

1993.  

SÁ, Glênio de . Araguaia: relato de um guerrilheiro. São Paulo: Anita Garibaldi, 1990. 

SALES, J. R. O PC do B e o movimento comunista internacional nos anos 60. História: 

Questões & Debates, Curitiba, n. 35, p. 275-303, 2001. Editora da UFPR. 

 

 


