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Resumo 
 
A instauração de um governo militar no Brasil, em 31 de março de 1964, provocou o 
deslocamento de muitos brasileiros para o exterior. Muitos sairam devido a 
perseguições as suas convicções políticas consideradas subversivas. Outros foram 
banidos do Brasil devido à participação em ações protagonizadas por organizações da 
esquerda armada. No exterior, foram editadas diversas publicações que, embora fossem 
heterogêneas, representavam uma estratégia de preservação de identidades e de 
confronto, ainda que simbólico, com o governo militar. Este trabalho pretende analisar 
coleções de periódicos que foram editadas entre 1964 e 1979 para assim compreender a 
circularidade de informações e o impacto da experiência do exílio na atualização dos 
projetos políticos da esquerda brasileira. 
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Corpo do trabalho 
 
Introdução 

 Após a instauração do governo militar em 31 de março de 1964 muitos 

brasileiros foram obrigados a deixar o país e, com isso, se tornaram exilados. Muitos 

deles cruzaram as fronteiras por discordar de um governo que gradualmente restringia 

as liberdades individuais. Outros foram compelidos a deixar o país devido às 

perseguições a suas convicções políticas que eram consideradas subversivas. Ainda 

houve aqueles que foram banidos pelo governo devido à participação em ações 

praticadas pelas organizações de vanguarda. Nestes casos o militante saía do país sem 

os seus documentos oficiais e se transformava em um apátrida. 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Intercom Junior, na Divisão Temática de Jornalismo, do XIV Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Sudeste. 
2 Thatiana Amaral é graduanda do curso de Comunicação Social da UFRJ e também cursa história na UNIRIO. 
3 Profa. Dra. Ana Paula Goular Ribeiro é formada em jornalismo pela Universidade Federal Fluminense (1990), tendo 
também cursado história na mesma instituição. Fez mestrado (1995) e doutorado (2000) em Comunicação e Cultura 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora adjunta da Escola de Comunicação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, onde coordena o curso de jornalismo. Faz parte do corpo docente do Programa 
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 No território estrangeiro estes brasileiros mantiveram o espírito de oposição 

aceso através do desenvolvimento de estratégias de preservação de uma identidade 

fragmentada pelo processo do exílio e que confrontavam, ainda que simbólicamente, o 

governo militar. São exemplos de tais iniciativas as organizações de amparo aos 

exilados , as campanhas contra as arbitrariedades cometidas pelo governo militar e uma 

imprensa editada no exterior. 

O acervo consultado possui mais de 50 coleções poduzidas por grupos de 

distintas concepções políticas em 17 países diferentes, sendo que houve maior 

concentração no Chile, com 10 títulos, e na França, com 13 coleções. Estes textos foram 

produzidos entre 1964, ano em que houve o golpe civil-militar, e 1979, quando a 

Anistia foi aprovada.  

O material é heterogêneo, há desde publicações escritas com o objetivo de 

discutir as ideologias das organizações que as produziam, como textos de caráter 

artísticos que visavam divulgar as produções culturais de brasileiros no exterior. Da 

mesma forma, a elaboração deste material seguiu diversas trajetórias. Alguns jornais e 

revistas foram produzidos a partir de informações enviadas do Brasil pelo correio. 

Outros foram elaborados por colaboradores ou pelos próprios militantes no país em que 

a comissão editorial do veículo esteve sediada. 

Esta imprensa contribuiu ainda para a aglutinação da esquerda asilada em terras 

estrangeiras. A partir destes textos podem ser acompanhados os diversos temas que 

circulavam no exterior, a alteração do projeto político destes brasileiros em todas as 

fases do exílio e os diferentes papéis que o militante exilado exerceu no exterior.     

A dificuldade em obter coleções completas e a ausência de informações sobre 

este material – como a tiragem, o alcance e o expediente - deixaram algumas lacunas 

que tentaram ser preenchidas com a coleta de depoimentos seguindo a metodologia de 

história oral. Estas entrevistas foram guiadas por um roteiro constituído por perguntas 

abertas sobre a militância no Brasil, as diferentes trajetórias seguidas por eles, as 

estratégias de resistência ao regime militar e o processo de elaboração destas 

publicações.   

Este trabalho pretende explorar como esta imprensa se formou no exterior 

enfocando as motivações presentes na produção dos textos jornalísticos, a circularidade 

de informações entre o grupo estudado, o processo de edição do periódico e sua 

distribuição entre a colônia de exilados.  Também foi analisada como a escolha dos 
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fatos e acontecimentos que eram veiculados estava diretamente relacionada ao projeto 

político dos grupos que conduziam os periódicos. 

 Neste sentido, foram entrevistados dois militantes do PCB. Francisco Inácio de 

Almeida era um dos jornalistas que contribuiram para a distribuição do jornal oficial do 

Partido, A voz operária. Ele deixou o país por determinação do PCB, em 1973, com o 

apoio de redes responsáveis por retirar os militantes do Brasil. Já Arthur José Poerner, 

foi um jornalista e militante do PCB que desempenhou um importante papel no 

movimento estudantil, durante a década de 1960. Após a invasão da redação do jornal 

onde Poerner trabalhava, O Correio da Manhã, e a sua prisão por três meses nas 

dependências do DOI-CODI, o jornalista e escritor decidiu ir para a Alemanha, em 

1971.  

 Além disso, foram analisados os exemplares da Resistência, Reflexo da 

Realidade Brasileira, Fragmento da Cultura Brasileira, Brasil Socialista, Brasil mês a 

mês na Imprensa e Correio Braziliense. Estas coleções atualmente se encontram 

disponíveis para consulta no Arquivo da Memória Operária do Rio de Janeiro 

(ASMOB), localizado no edifício do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

Refugiado, Exilado e Migrante 

Expulsar da pátria, degredar, banir, desterrar, extraditar, deportar. O vocábulo 

exílio encerra complexas e multifacetadas significações que trazem em comum a 

violência que o acerca. O exilado sofre, primeiramente, a violência de ser expulso de 

seu país de forma que o seu retorno é inviabilizado pelos riscos a sua integridade física. 

Ele é arrancado de suas raízes, retirado do espaço onde estão presente os quadros de 

referências que contribuem para a edificação do sentimento de permanência e de 

coerência consigo mesmo.  

O mesmo não ocorre com o imigrante já que ele geralmente cruza as fronteiras 

seguindo uma escolha pessoal vinculada a motivações de cunho econômico. Isto 

determina uma maior propensão a se adaptar à nova realidade4. O exilado geralmente se 

recusa a pertencer ao novo território, nutrindo um sentimento de orfandade em relação a 

sua cultura e território de origem.  

                                                 
4 ROLLEMBERG, Denise. Exílio: entre raízes e radares. Rio de Janeiro: Record, 1999,p.42. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Rio de Janeiro – 7 a 9 de maio de 2009 

 

 4

Edward Said5 contribui para a discussão entre os limites que distinguem exilados, 

refugiados, expatriados e imigrados. Para o autor, o exílio tem origem nas antigas 

práticas de banimento que conferiam ao indivíduo o sentimento de ser um forasteiro no 

país que o acolhe. Enquanto que o estatuto de refugiado foi criado no século XX pela 

Convenção de Genebra. Este termo visa formalizar uma condição que se originou a 

partir dos grandes deslocamentos humanos que foram motivados por razões sócio-

políticas e que demandaram a intervenção internacional.  

Já os expatriados residem no exterior voluntariamente. Embora também sofram 

com a solidão, eles não possuem as rígidas interdições presentes nas demais condições 

citadas. Por fim, os emigrantes são indivíduos cujas partidas foram definidas por uma 

decisão pessoal.  Estes conceitos não possuem definições estanques e o indivíduo pode 

vivê-los de diferentes formas durante o período em que se mantém no exterior. Por 

exemplo, um refugiado pode migrar para outros países que lhe ofereçam melhores 

oportunidades de emprego e, com isso, se tornar um imigrante. 

A idéia de deslocamento, que a palavra “exílio” traz consigo, está alinhada ao 

sentimento de pertencimento a uma comunidade e a um território aos quais se é 

originário. Isto garante ao indivíduo a estabilidade necessária à existência plena. No 

entanto, este conceito, além do enfoque geográfico, também pode assumir uma 

conotação temporal devido à sensação de privação dos acontecimentos transcorridos no 

país durante o período em que o asilado passou no exterior. Estes elementos confluem 

para a conformação de uma vivência marcada pela perda do contato com as referências 

culturais da terra natal, pelo desejo de voltar e pela nostalgia em relação a este lugar e 

tempo deixados para trás6.  

Durante a década de 1960 e 1970, alguns militantes que se opuseram ao governo 

civil-militar brasileiro foram obrigados a deixar o país. Denise Rollemberg7 distingue 

duas gerações presentes na comunidade de exilados brasileiros. A primeira foi a geração 

de 1964, formada por personalidades e intelectuais de destaque no cenário político 

daquele momento que já possuíam formação profissional especializada. Esta geração se 

identificava com o projeto de reformas de base proposto por João Goulart e com a 

militância por meio da representação partidária legal.  

                                                 
5 SAID, Edward.  Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. São Paulo: Companhia das letras, 2003, p.54. 
6 VOLPE, Miriam.Geografias de Exílio. Juiz de Fora: Ed. da UFJF, 2005, pp. 78-82. 
7 ROLLEMBERG, op. cit., pp.50-51. 
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A segunda, a geração de 1968, era formada, em sua grande maioria, por jovens 

provenientes das fileiras do movimento estudantil ou de grupos clandestinos que 

atuavam na  luta armada. Muitos deles estiveram exilados quando ainda não possuíam 

formação acadêmica completa. Nestes casos, a definição profissional ocorreu no 

exterior. Apesar das diferenças na faixa etária entre estas gerações, uma característica 

comum entre elas foi a dificuldade em aceitar o exílio, muitas vezes, percebido como 

um abandono da luta e da causa defendidas no Brasil.  

Outro aspecto que aproxima as gerações de 1964 e 1968 foi a própria razão de ser 

do exílio. Para ambas, a extradição se configurou como uma “iniciativa 

governamental”8 direcionada a afastar ou eliminar os grupos que contestavam a ordem 

vigente, tal como as prisões e torturas efetuadas nos porões da ditadura. Tal iniciativa 

também representou uma tentativa de anulação da identidade política destes sujeitos, 

uma vez que promoveu a sua retirada de um contexto no qual eram valorizados por suas 

ações para uma posterior reinserção no anonimato.  

Nesta disputa pela memória, a tentativa de eliminar a presença física da oposição 

no cenário político brasileiro expressou a intenção de suprimir a representação dos 

dominados e de suas ações de resistência. A relação de força implícita nesta dinâmica 

visava tanto silenciar as vozes dissonantes, como criar uma imagem de conformação em 

relação à ordem imposta. 

Miriam Volpe e Denise Rollemberg distinguem três fases presentes neste processo 

de desterritorialização. O primeiro momento é marcado pela mudança brusca no quadro 

de referências mantido no contexto anterior e o exilado “afastado do que é seu, fica 

condenado a viver de sonhos”9. Fechado em seu exílio interior, o asilado se recusa a 

fazer parte da realidade do país de acolha, já que imaginava um retorno breve e a 

reinserção na luta em curso no Brasil. Como as organizações de vanguardas não 

identificavam o exílio como lugar de luta, os militantes afastados da prática não tinham 

o direito de opinar nas decisões coletivas10.  

O segundo momento no exílio foi inaugurado pela diáspora dos brasileiros pela 

Europa devido à instauração de ditaduras por toda a América Latina, o que causou a 

falência do projeto que previa um retorno breve ao Brasil. Com isto, a estada forçada no 

exterior aos poucos se transformou em um espaço de reconstrução que possibilitou a 

                                                 
8 Idem,  p.47. 
9 VOLPE, op. cit., p. 103. 
10 ROLLEMBERG, op. cit., p.140. 
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expansão da visão de mundo destes brasileiros por meio do contato com distintas 

realidades no exterior.  

A última fase no exílio tem como característica o processo de adaptação a nova 

realidade. Ao longo dos anos estes brasileiros amadureceram, reconstruíram suas vidas 

e identidades. Muitos adquiriram empregos estáveis, tiveram filhos, constituíram 

famílias. A incorporação dos diferentes códigos de valores estrangeiros aos seus 

próprios tornou estes indivíduos seres híbridos entre duas culturas ou, como na imagem 

descrita por Volpe, um litoral que separa a terra e o mar, o ontem e o hoje11. 

A última fase do exílio foi acompanhada pela erupção das lutas pela Anistia com a 

retomada dos movimentos de massa e mobilização de amplos setores sociais. O 

resultado destas ações, contudo, celebrou um pacto coletivo para esquecer, anistiando 

tanto os que participaram de ações revolucionárias, como os integrantes das Forças 

Armadas que promoveram a repressão. Com a conclusão deste processo, no final da 

década de 1970, houve o início do retorno da comunidade de exilados. 

 Se a saída do país de origem foi uma decisão forçada, tomada em um contexto de 

grande violência empreendida pelos aparelhos de repressão estatais, o retorno seria uma 

decisão pessoal condicionada pelas vivências no Brasil e no exílio.  Após a retirada da 

barreira que impedia o retorno, alguns se depararam com a difícil decisão entre um 

suposto compromisso com os anos de luta pela Anistia e o desejo de não voltar. 

Como pode ser observado, as diferentes fases do exílio são marcadas por um 

processo mais ou menos intenso de adaptação a realidade encontrada no país de acolha. 

No entanto, o próprio perfil do grupo estudado condicionou que esta tenha sido 

acompanhada por uma luta pela preservação da identidade por meio do 

desenvolvimento de inúmeras iniciativas que procuravam manter aceso o espírito de 

oposição. Podem ser citadas como exemplos destas ações de resistência as campanhas 

contra a violação dos direitos humanos pela ditadura, a criação de inúmeros 

organizações e de comitês pela Anistia, assim como as diferentes formas de apropriação 

dos meios de comunicação como esttratégia transformadora.  

 

A Imprensa do Exílio 

A estruturação de uma imprensa no exterior se configurou como uma estratégia 

utilizada na preservação de uma identidade fragilizada pelo processo do exílio. Nestor 

                                                 
11 VOLPE, op. cit., p.104. 
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García Canclini afirma que as inscrições espontâneas - podendo também ser inclusa 

nesta categoria a mídia analisada - se manifestam em momentos nos quais os meios 

oficiais já não são suficientes para expressar a conectividade entre passado e presente. 

Para o autor, diante da inviabilidade de se reestruturar a ordem vigente, buscam-se as 

vias diagonais como estratégias transformadoras12.  

Tal imprensa se constituiu, portanto, como uma via diagonal que procurava 

estabelecer uma ligação entre o antigo e o novo contexto. A reunião de notícias que 

abordavam fatos paralelos no tempo e espaço contribuiu para o reforço do sentimento 

de pertencimento a uma comunidade e para a preservação dos laços de coerência entre 

os exilados. O compartilhamento destas informações fornecia o material necessário para 

as discussões sobre a redefinição das estratégias de luta a serem desenvolvidas no Brasil 

após o retorno, mantendo, assim, acesa a identidade vinculada à militância política. 

Uma das formas de você se manter ligado ao Brasil era saber o que 
estava ocorrendo no país, era você estar sempre a par das lutas e das 
coisas que aconteciam aqui, para poder se posicionar em função disso 
e lutar contra as violências. Cada um reunia o que tinha de 
informação, juntava e procurava passar para os outros. (...) A 
circulação da informação era fundamental para a gente, era uma coisa 
que não poderia faltar de jeito nenhum. Todo mundo tinha essa 
consciência e ajudava a mostrar, também, que éramos um grupo que 
continuava fiel às suas lutas, dos seus ideais13. 
 

Esta via alternativa de informações permitia repercutir no exterior aquilo que era 

proibido de circular na imprensa nacional, como por exemplo, os nomes de 

desaparecidos políticos, os casos de tortura e outras formas de repressão policial. 

Contribuindo para a mobilização da comunidade internacional em relação às 

arbitrariedades cometidas pelo governo militar brasileiro, cujas provas estavam 

registradas nas marcas das torturas nos corpos dos militantes.  

O Correio Braziliense
14,por exemplo, tinha como um de seus princípios 

contribuir para a articulação de asilados políticos em diferentes países e para a 

mobilização da opinião pública internacional contra “o odioso e anti-humano regime de 

terror, de tortura e de crime que se instalou no Brasil”15.  

                                                 
12 Idem, pp. 8-11. 
13 Entrevista concedida por Francisco Inácio de Almeida à autora, em 07 de junho de 2008. 
14 O Correio Braziliense foi  publicado no México, entre junho e outubro de 1964, por representantes do 
movimento sindical da Organização dos Exilados Brasileiros no México (OEBM). Tal organização foi 
fundada com o objetivo de promover as formas mais adequadas da luta pela restauração da legalidade 
democrática no Brasil. 
15Caderno Especial - Fisionomia de uma Nação traída, In. Correio Braziliense, México: 1964, p.1. 
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Muitos de seus editores eram integrantes da “geração de 1964”  que eram 

favoráveis a restauração da legalidade por meios pacíficos e partiram para o exílio tão 

logo ocorreu o golpe devido a sua expressiva atuação no cenário político do país.Neste 

momento, havia a percepção do exílio como um espaço transitório que permitiria a 

organização de um breve retorno ao país para que fossem retomadas as lutas.   

Na edição que encerrou as atividades deste periódico foi publicado um caderno 

especial que dedicava um grande espaço para as denúncias casos de torturas ocorridos 

no Brasil. Uma das matérias reunidas pela publicação foi o Quadro incompleto do 

terror e da tortura que fazia um levantamento das torturas realizadas pelo governo em 

cada estado da federação visando “(...) proporcionar uma visão conjunta dos crimes 

monstruosos que se estão praticando no Brasil em nome da família, de Deus e da 

liberdade”16. Esta reportagem também pretendia mobilizar a opinião pública 

internacional “que só vagamente tem notícia de tais crimes”, em especial a Comissão 

dos Direitos do Homem das Nações Unidas. 

Do mesmo modo, esta imprensa divulgava a falência da política econômica 

brasileira que se baseava na concentração de renda e no incremento das desigualdades 

sociais. A Revista Brasil Socialista
17

 discutia, em muitos de seus artigos, a política 

ecônomica adotada pelo governo militar. Um destes textos apontava para o esgotamento 

de um ciclo, já nos primeiros meses do governo Geisel. O endividamento externo, a 

inflação e a escassez de recursos estariam demonstrando que o crescimento econômico  

havia ultrapassado o limite de segurança, o que teria reservado ao novo presidente a 

responsabilidade de implantar medidas de contenção. 

Alguns destes periódicos foram produzidos em português, mas também 

existiram aqueles editados no idioma do país onde a comissão editorial esteve 

estabelecida. O jornal Resistência
18

 foi publicado em espanhol - no Chile em 1972 –o 

que demonstrava o interesse de ampliar o seu público de leitores para toda a América 

Latina. Característica que também está de acordo com as prerrogativas defendidas pelo 

jornal direcionadas à defesa de uma luta revolucionária de caráter global. 

                                                 
16 Idem, p.47. 
17 A Brasil Socialista era uma publicação teórica-política, editada trimestralmente na Suíça entre os meses de janeiro 
de 1975 e de 1977, com o objetivo de construir a linha política de tendência operária da esquerda brasileira e 
propunha a formação de uma coalização entre a esquerda proletária brasileira. 
18 Resistência foi publicado, entre 1969 e 1972, como um órgão oficial do Movimento Revolucionário 8 de outubro 
(MR-8) e da Ação Libertadora Nacional (ALN), organizações que empreenderam inúmeras ações armadas no Brasil 
durante as décadas de 60 e 70. 
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Embora algumas publicações tenham sido elaboradas de forma artesanal, com 

fotografias e recursos gráficos feitos manualmente, outras foram impressas por gráficas 

utilizando ilustrações produzidas por profissionais destas áreas. A revista Reflexo da 

cultura brasileira no exílio possuia o número do ISBN, enquanto que a Brasil Socialista 

publicou o nome da gráfica e da Editora Nouvelles Editions Populaires , estabelecido 

em Lousanne, na Suíça. Este apoio fornecido pelas gráficas, provavelmente, contribuiu 

para a maior regularidade de publicação, diferente de outras produções editadas no 

exterior cuja ausência desta ajuda condicionou uma existência fugaz   

As motivações para a organização destes periódicos eram tão diversas quanto às 

associações que os produziram. Em um primeiro momento, este material expressava um 

maior comprometimento com o projeto político vinculado à luta armada, por meio da 

divulgação do progresso das ações de vanguarda e o incentivo ao retorno dos militantes 

ao Brasil.  

A revista Resistência, por exemplo, divulgou uma matéria que contava a história 

de Aderbal, um militante que foi banido do país após o sequestro de um embaixador. 

Como dele não se podia esperar menos, retornou ao Brasil para cumprir seu dever 

revolucionário e morreu durante um cerco policial no Rio de Janeiro, “mas a luta 

continua”. Este periódico reproduzia uma imagem distorcida da luta armada no Brasil, 

tendo em vista que já estava em curso a desagregação de grande parte das organizações 

revolucionárias devido à prisão, assassinato, desaparecimento e exílio de muitos dos 

seus quadros. 

Com a sucessiva instalação de regimes autoritários na América Latina, estes 

brasileiros foram obrigados a mais uma vez organizar suas partidas. O ponto ápice deste 

processo foi o golpe militar contra Allende no Chile. Diante da recusa de muitos 

governos latino-americanos em receber os exilados, o território europeu se transformou 

no destino para muitos deles. A chegada no Velho Continente marca o processo de 

reconstrução de identidades para uma parcela destes militantes que apenas na Europa 

percebeu o início do exílio. A imprensa produzida naquele momento também reflete o 

pessimismo e a alteração do projeto político devido ao afastamento em relação ao 

Brasil. 

 Com o passar dos anos, verifica-se que os temas relacionados à luta armada e ao 

confronto direto do regime militar foram substituídos gradualmente por denúncias sobre 

as violações dos direitos humanos cometidas pelo governo brasileiro e pela divulgação 

do progresso na luta pela redemocratização com a liderança dos partidos políticos de 
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oposição neste processo. A revista Brasil mês a mês na Imprensa
19

, por exemplo, a 

partir de 1978 constata a retomada dos movimentos de massa com as greves no ABC 

paulista que expressavam “o nível de combatividade dos trabalhadores e a sua iniciativa 

e capacidade de romper o cerco em que foi colocado, nos últimos 14 anos, pela 

ditadura”20. 

A reunião do conteúdo para compor as páginas destas publicações também 

seguiu diversas trajetórias. Há desde notícias desatualizadas sobre o Brasil – Resistência 

-, textos de caráter cultural e artístico que foram produzidos pela colônia de exilados – 

Refexo da Realidade Brasileira e Fragmento da Cultura Brasileira
21

 -  e, até mesmo, 

matérias retiradas da imprensa brasileira mediante o acompanhamento diário destes 

veículos – Brasil mês a mês na Imprensa.  

As revistas de caráter cultural surgiram de forma mais contudente nos últimos 

anos do exílio. Elas permitem que sejam observadas as contribuições fornecidas pelo 

contato com a cultura estrangeira para a atualização da esquerda brasileira exilada. Os 

textos reunidos na publicação conferem um novo olhar para questões relacionadas aos 

antigos tabus brasileiros, como o papel social da mulher, a sexualidade e preconceitos 

raciais. O que se buscava, naquele momento, era reforçar a luta pela reinserção social de 

grupos tradicionalmente discriminados e pelas exigências no âmbito econômico. 

Freqüentemente, a produção desta imprensa envolveu pessoas que 

permaneceram no Brasil. Francisco Inácio de Almeida - um dos integrantes do PCB que 

produziu o periódico Brasil mês a mês na Imprensa, em Moscou entre 1975 e 1979 - 

destaca em seu depoimento a importância da ação da irmã de Prestes, Lygia Prestes, na 

coleta do material empregado para a elaboração da revista. Ela periodicamente enviava, 

para contatos de Preste no exterior, envelopes contendo notícias retiradas da imprensa 

nacional que poderiam interessar os exilados22.  

O recebimento de notícias sobre o Brasil por correspondências era comum, pois 

as publicações brasileiras atingiam preços elevados no exterior. Em alguns casos, os 

brasileiros também recorriam aos aeroportos e terminais da Varig para obter 

informações contidas nas revistas e jornais disponibilizados nestes locais. No entanto, 

                                                 
19

 O jornal Brasil Mês a Mês na Imprensa foi editado em Moscou, entre agosto de 1975 e junho de 1979, por 
integrantes do Partido Comunista Brasileiro e tinha como objetivo fornecer aos leitores “um resumo documental e 
crítico do que se publica dentro do Brasil e no exterior”19 para atualizar estes grupos sobre as mudanças em curso no 
país, possibilitando assim a redefinição das estratégias de luta quando se processasse o retorno.   
20 Entrevista concedida por Francisco Inácio de Almeida à autora, em 07 de junho de 2008. 
21 Ambas revistas foram publicada na Suécia, em 1978 e 1979, com o objetivo de registrar a diversidade 
das produções artísticas elaboradas por exilados brasileiros. 
22 Entrevista concedida por Francisco Inácio de Almeida à autora, em 07 de junho de 2008. 
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esta forma de acesso às notícias era dificultada pela necessidade de deslocamento, tendo 

em vista que este serviço nem sempre era oferecido nas cidades nas quais os exilados 

residiam. 

Com a reunião desses fragmentos de informações obtidas através da imprensa 

editada no exterior, da família, de amigos e de outras fontes, os exilados formavam um 

mosaico da imagem do Brasil e dos acontecimentos ocorridos no território nacional. 

A gente complementava as notícias. Havia notícias que o meu irmão 
achava importante que eu soubesse; outras, os amigos. O Brasil mês a 

mês na imprensa era um trabalho mais político, era o que o Partido 
Comunista achava importante. (...) De várias fontes, você procurava se 
informar, também das instituições que ali se preocupavam e se 
ocupavam com a América Latina. Então, a gente juntava tudo isso e 
dali tirava as suas conclusões a partir de informações de diferentes 
áreas.23 
 

As revistas e jornais produzidos pela colônia brasileira eram distribuídos, 

geralmente, entre a rede de relacionamento da equipe editorial que os publicavam, mas 

há relatos de que este material tenha sido colocado à venda em bancas de jornal e 

livrarias freqüentadas por brasileiros. O Brasil mês a mês na imprensa, por exemplo, 

possuía uma lista de destinatários que foi formada pelo contato direto com os 

interessados durante as viagens realizadas pela equipe editorial e por indicações de 

nomes por outros membros do partido. Estima-se que esta lista chegou a reunir entre 

1500 a 2000 nomes de exilados sediados em diferentes países na América Latina e 

Europa24.  

Esta imprensa representa os esforços da colônia brasileira em superar o obstáculo 

da desinformação no exterior. Através destas notícias eram fornecidos os meios para 

que fossem acompanhadas as transformações em curso no cenário político brasileiro. A 

divulgação das alterações na dinâmica de um país deixado para trás, em alguns casos 

por quase 15 anos, tinha como objetivo promover a atualização das estratégias de luta e 

facilitar a reinserção no Brasil quando se processasse o retorno.  

A importância [da revista Brasil Mês a Mês na Imprensa] era imensa 
por causa do isolamento de informações. Como é que nós 
retomaríamos o nosso trabalho no país sem ir acompanhando como os 
fatos iam se dando. Como por exemplo teríamos um diálogo entre nós 
se... Tenho certeza que quem recebia a revista repassava para outra 
pessoa ler e isso ia criando um círculo de pessoas que analisavam 
aqueles eventos, aqueles fatos, cada um pelo seu ângulo de observação 
sobre a realidade brasileira. Cada um que lesse aquilo era um 

                                                 
23 Entrevista concedida por Arthur José Poerner à autora, em 29 de abril de 2008. 
24Entrevista concedida por Francisco Inácio de Almeida à autora, em 7 de junho de 2008.  
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instrumento de discussão sobre o que estava acontecendo  no Brasil e 
ia dando margem para que as pessoas fossem se imbuindo de que 
estava havendo um processo de mudanças no país, estava vendo que 
passos estavam sendo dado no sentido de liberar mais as atividades 
das pessoas. Então foi um instrumento importantíssimo.   25 
 

Outra importante função do material analisado está relacionada ao reforço da 

identidade vinculada à militância, uma vez que as discussões suscitadas por eles davam 

continuidade à luta iniciada no Brasil. Em alguns casos, até mesmo as informações 

obtidas por meio do contato com organizações revolucionárias clandestinas brasileiras 

eram incorporadas aos debates entre grupos de exilados.  

Através da estruturação destas redes de comunicação espontâneas e da 

organização de reuniões para discutir as notícias que chegavam do Brasil, eram 

reafirmados os laços de coesão entre brasileiros provenientes de distintas organizações, 

transformando a busca pela informação em uma linguagem comum entre eles. Isto pode 

ser constatado em uma entrevista de uma ex-militante que preferiu não se identificar. 

Quando ela foi questionada sobre o motivo pelo qual participava da produção destas 

revistas no exterior, respondeu de forma singela que o fazia para ficar feliz, 

provavelmente se referindo ao bem-estar proporcionado pela interação com os demais 

brasileiros ou, até mesmo, por se sentir produtiva diante do resultado final do trabalho. 

O conjunto das atividades jornalísticas analisadas por esta pesquisa permite 

ainda que seja observado o impacto do contato com diferentes culturas para a expansão 

da visão de mundo e para a atualização dos projetos políticos entre a colônia de 

exilados. Isto pode ser observado por meio da incorporação de questões pouco 

valorizadas na pouta de discussões da esquerda brasileira, como o feminismo, a questão 

racial, o respeito ao homossexualismo e a proteção ao meio ambiente. 

De acordo com Francisco Inácio de Almeida, o contato com outras realidades 

permitiu a revisão de algumas diretrizes do PCB e a incorporação de uma orientação 

política direcionada a promover alianças, o que de certa forma se opunha ao 

exclusivismo que determinou o isolamento da esquerda ao longo da década de 1970. 

Como nós estávamos em diferentes países, diferentes realidades 
econômicas, sociais e políticas, isso fez com que ao voltarmos ao país 
se refletisse em uma linha política que aprofundava aquilo que nos já 
havíamos discutido em 1958: Uma visão de maior intervenção na 
sociedade e considerando que a questão democrática não é só um fim, 
ela é um meio e um fim de um projeto nosso (...). Foi um cadinho de 
informações e também uma experiência muito bonita de ter estado por 
dentro de países socialistas vendo as dificuldades no plano 

                                                 
25 Idem. 
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democrático. Então era uma coisa delicada para a gente porque 
começamos a ver.26 
 

Portanto, a sanção da lei da Anistia em agosto de 1979, durante o governo do 

general João Figueiredo, e o desenvolvimento do processo de abertura política alteraram 

mais uma vez o projeto de militância promovido pelos exilados. Com o retorno dos 

brasileiros, a tarefa que passou a se impor a estes grupos foi a reorganização da 

esquerda brasileira, mediante a incorporação das experiências adquiridas por eles 

através do contato com diferentes culturas durante todo o período de exílio. 

 
Conclusão 

A pesquisa foi concluída em um momento histórico bastante interessante. Às 

vésperas de se completarem os 30 anos do decreto da Anistia, este trabalho pretendeu 

resgatar a trajetória de alguns militantes políticos que mesmo após terem sido expulsos 

do país pelo regime civil-militar brasileiro, não deixaram que suas vozes fossem 

silenciadas e utilizaram a imprensa como instrumento de uma resistência, ainda que 

simbólica, à ditadura e de preservação de identidades. 

Para este trabalho, foram analisadas seis coleções de jornais e revistas 

publicadas por exilados brasileiros no período compreendido entre 1964, ano em que 

houve o golpe civil-militar, e 1979, quando foi decretada a Lei da Anistia. Este material, 

mais do que permitir o acesso a parte dos temas que eram discutidos pela colônia de 

exilados, demonstra as alterações dos projetos políticos destes grupos durante diferentes 

momentos desta dolorosa experiência que é o exílio.  

Este movimento de deslocamento e perda das referências possui grande 

relevância quando pensado em relação ao grupo estudado. Estes mantinham uma 

identidade vinculada a projetos políticos que previam o estabelecimento de uma 

sociedade igualitária e o combate as desigualdades sociais. Para estes ativistas, o exílio 

significou a tentativa de anulação de sua atuação política. 

Como resistência a estas violentas e traumáticas rupturas causadas pela 

extradição, algumas iniciativas para a preservação de identidades foram desenvolvidas 

no exterior. Podem ser citadas como exemplos de tais estratégias, as associações 

formadas entre os exilados para discutir temas diversos, desde o feminismo até a 

manutenção do quadro de referências entre os filhos de exilados, passando pelas 

campanhas a favor da Anistia e contra a violação dos direitos humanos pelo governo 

                                                 
26 Idem. 
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civil-militar. Somam-se a estas iniciativas, a utilização da mídia estrangeira como uma 

ferramenta que possibilitava a discussão da situação político-social da América Latina e 

a realização de denúncias contra as arbitrariedades cometidas pela ditadura brasileira. 

A elaboração destas publicações criava espaços de sociabilidade que 

contribuíam para o reforço das identidades entre a colônia de exilados. Ao escrever 

notícias que denunciavam a violação dos Direitos Humanos e que propunham 

alternativas ao sistema político-econômico vigente no Brasil, estes militantes 

conseguiam manter aceso o espírito de oposição. As reuniões organizadas para discutir 

o material que poderia ser publicado também os aproximavam afetivamente do Brasil e 

estreitavam os laços de coesão entre eles. 

O presente trabalho pretendeu demonstrar como a imprensa produzida por 

asilados políticos brasileiros demonstra a alteração do projeto político entre tais grupos 

em diferentes momentos do exílio. Embora estas publicações tenham sido produzidas 

por organizações com orientações diversas e até mesmo divergentes, os seus integrantes 

possuíam um perfil semelhante e também compartilharam esta traumática experiência 

que aproximava diferentes grupos, apesar dos distanciamentos provocados pelas 

distintas concepções políticas. 

O tema abordado pela pesquisa está longe do seu esgotamento e a vastidão do 

acervo desta imprensa dos exilados é uma prova concreta disso. No entanto, um dos 

temas que se demonstra relevante para futuros trabalho é justamente as contribuições do 

contato com a cultura estrangeira para a reconfiguração da esquerda brasileira no pós-

anistia. 
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