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RESUMO: O presente trabalho visa realizar uma análise e estudo do histórico da Patrulha Nacional 

Cristã (PNC), como foi fundada, sua organização, seu contigente patrulheiro, seus juramentados, sua 

representatividade na sociedade alagoana e principalmente seus discursos anticomunistas. 

Realizando uma análise desde sua fundação em 1939 até o Golpe Civil - Militar de 31 de Março de 

1964. Sendo assim, o principal objetivo é apresentar a comunidade como se consolidou a PNC e toda 

sua organização anticomunista nesse período por meio de discursos, matérias, programas 

radiofônicos, palestras, comícios e ritos religiosos. Por fim, também entender figura do líder da 

organização Wanillo Galvão Barros. 
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Introdução 

 

Realizando uma análise da Patrulha Nacional Cristã (PNC), queremos entender o 

contexto histórico internacional, nacional e regional do período que é de 1939 a 1945, como a 

sociedade alagoana vai aceitar as ideias anticomunistas apresentadas pelaPNC, como foi sua 

articulação com a sociedade, como se organizava e como era seu comportamento na dinâmica 

social.  

O Brasil estava pressionado pelo combate internacional entre os Estados Unidos da 

América (EUA), que defendiam a lógica do capital,e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URRS), que defendia o socialismo. De um lado estavam os “vermelhos”, 

classificados com ateus, destruidores dos bons costumes e, principalmente, da lógica de 
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consumo do sistema capitalista, e do outro lado estavam os liberais, que defendiam o amor 

cristão, o livre mercado e, principalmente, a defesa do capital.  

De acordo com Hobsbawm (1995), o contexto de Guerra Fria era alimentado pelo 

medo de uma guerra nuclear entre duas superpotências: os Estados Unidos das Américas 

(EUA) e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). As duas superpotências 

procuravam, dentro de suas realidades, blindar territórios e achar aliados.  

O Brasil, geograficamente, estava no bloco capitalista, mas inúmeras vezes sua relação 

com esse bloco não foi muito amistosa. Junto a esse fator, asdivergências internas 

contribuíram para o acirramento da radicalização da políticabrasileira. O governo de Getúlio 

Vargas, na primeira metade da década de 1950,não resistiu à crise política e econômica. 

Juscelino Kubistchek assumiu um governo mais estável, mas deixou problemas para o 

próximo presidente, Jânio Quadros, que não se sustentou e renunciou com apenas oito meses 

de mandato e, logo depois, seu vice, João Goulart, assumiu com dificuldades. 

De acordo com Jorge Ferreira (2003), o país estava jogado a pressões vindas de todos 

os lados. A estratégia norte-americana possuía aliados no Brasil, como membros de partidos 

da direita, parte da classe média, membros das Forças Armadas, elites conservadoras e 

organizações anticomunistas. Por outro lado, as reformas sociais eram amplamente defendidas 

por grupos progressistas e de esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro (PCB), a Ação 

Popular (AP), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), organizações marxistas, ligas 

camponesas, setores militares de baixa patente e o movimento operário. Sobretudo nos anos 

1960, ambos os lados defendiam seus projetos políticos sem brechas para negociações. 

 Enquanto isso, o presidente João Goulart tentava manter uma política de conciliação, 

um esforço que não teve sucesso e acabou o isolando. De acordo com Alzira Alves de Abreu 

(2006), o principal mecanismo de expansão e fortalecimento do fantasma de infiltração 

comunista e que justificaria uma intervenção civil militar era a grande imprensa que divulgava 

o caos administrativo. 

Segundo Rodrigo Patto Sá Motta (2002), a ideia de comunização era latente desde 

1961 e imprensa principalmente católica ajudar a piorar essa situação de 1952 até 1964, o 

estabelecimento de relações com países socialistas com Cuba em 1961 e em novembro de 

mesmo ano, com a URSS piorou ainda mais a relações entre o presidente Jango com as forças 

políticas conservadoras, a defesa brasileira para com Cuba decidindo pela neutralidade e 

contra uma intervenção militar na ilha confundia tanto a direita como a esquerda. 

Com essa defesa as forças de direita atacavam o presidente e, fora, as forças de 

esquerda atacaram por meio de greves, por que ao mesmo tempo em que Jango defendia Cuba 



era a favor do isolamento econômico da Ilha. As organizações populares e políticas e 

partidárias eram: FMP (Frente de Mobilização Popular); PCB (Partido Comunista do Brasil); 

UNE (União Nacional dos Estudantes); CGT (Central Geral dos Trabalhadores); AP (Ação 

Popular) e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) por meio de sua Ala Radical. Criando um 

clima de estabilidade como uma das vozes atuantes do movimento era Leonel Brizola uma 

dos principais lideres políticos da época, que ajuda por meio de discursos a criar um clima de 

grandes movimentos grevistas em todo o país, eram liderados pelo CGT. 

As ações da extrema esquerda incluíam oficiais e não oficiais do exército, 

intensificando a ideia de clima de desordem e, em plena conjuntura de uma Revolução da 

Esquerda, ideia defendia pela direita. Com suas bases descontentes, Jango encaminhou todas 

as suas forças às reformas que tanto defendeu em toda sua trajetória política, era notório que 

as técnicas de reconciliação entre PTB e PSB estavam esgotadas. As agitações e novos 

movimentos radicais no campo e na cidade agravavam a situação. O isolamento presidencial e 

a falta de bases para governar fizeram com que a “Política de Reconciliação” terminasse e, 

pela primeira vez, Jango anunciou e começou suas políticas reformistas e nacionalistas, 

iniciando com a lei de metas e remessas de lucros.  

As forças conservadoras atacavam o presidente porque temiam suaaproximação com o 

comunismo. Para elas, eranecessário agir rapidamente a fim de se evitar uma suposta 

revolução proletária que mergulharia o Brasil na desordem e no caos.As agitações e os 

movimentos no campo e na cidade agravavam asituação. O marco para as direitas foi quando 

João Goulart optou poraproximar-se das esquerdas e anunciou, no Comício da Central do 

Brasil, o decreto das reformas de base, que fazia parte do seu plano de governo. Baseando-se 

no argumento da legalidade esoberania nacional, da defesa dos bons costumes e contra a 

comunização, osmilitares tomaram a frente de um movimento de conspiração contra o 

governo deJango. Em alagoas não foi diferente do restante do país, onde questões 

anticomunistas e luta por posições na política e sociedade aconteciam com frequência. 

 

Contexto alagoano 

 

Em Alagoas não foi diferente do restante do país, a PNC se utilizava de diversos meios 

de organização etambém dispunha de apoio da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR), do 



Governo Estadual e dos militares. Esse período, segundo Rodrigo Patto Sá Mota (2002), é 

marcado por um imaginário anticomunista, caracterizando a segunda onda
3
 anticomunista. 

 A Arquidiocese de Maceió da Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) utilizou de 

meio para o combate ao comunismo dando total suporte à sociedade alagoana conservadora, 

pois, fica claro que significativos setores da Igreja, desde a primeira metade do século XX, 

sustentaram uma postura anticomunista (MEDEIROS, 2001). Em Alagoas, há também um 

Governo Estadual comandado pelo Governado Luiz Cavalcanti, que direcionava Alagoas a 

decisões anticomunistas, como o empastelamento do jornal “A Voz do Povo”, o combate 

ostensivo à ideias comunistas e progressistas e total apoio à entidades de cunho ideológico 

conservador. 

Devemos lembrar que o jornal a “Voz do Povo” era do PCB, que, aos olhos de muitos, 

personificava a visão do mal vermelho, de acordo com Rodrigo José da Costa (2011). Em seu 

estatuto utilizaram dessa ferramenta de apoios inúmeras vezes, para confirmar seu papel de 

defensor da moral e dos bons costumes. Em declaração, em seu estatuto, deixa bem claro suas 

ligações com outros setores sociais. Primeiramente, analisemos o discurso da ICAR (Igreja 

Católica Apostólica Romana): 

Da Igreja Católica Romana 

Abençoamos a Patrulha Nacional-Cristã, emitindo votos para que os jovens que nela 

se alistem, formando bem o caráter, se tornem sempre úteis e dignos, perante a 

Pátria, a religião e a Sociedade Cristã. 

Maceió, 18 de abril de 1952. 

+ Runulfho, Arcebispo Metropolitano (Patrulha Nacional-Cristão Doutrina e 

Estatutos, Ano 1979, p 33). 

 

 

A Igreja Católica tomou como objetivo geral umas das principaiscaracterísticas das 

décadas de 1950 e 1960: o anticomunismo, de acordo com Fernando Mesquita de Medeiros 

(2007). Como principal líder da Ação Católica e responsável direto pelo fortalecimento do 

anticomunismo em Maceió, o Coadjutor Dom Adelmo da Arquidiocese da Igreja Católica 

Apostólica Romana (ICAR) também demonstra apoio à causa da Patrulha: 

A Patrulha Nacional-Cristã, nesta hora de indecisão em que todos sentimos que o 

mundo está mudando, é uma afirmação de jovens corajosos e cristãos, de respeito à 

pessoa humana, criada por Deus, para realizar a vida, em plano de nobreza e de 

amor e de ajuda fraterna a todos os homens. 

Uma grande benção a todos os Patrulheiros! 

Maceió, 27 de julho de 1962. 

+ Adelmo, arcebispo coadjutor de Maceió. (Patrulha Nacional-Cristão Doutrina e 

Estatutos, Ano 1979, p 33). 
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De acordo com Medeiros (2007), neste momento, a Arquidiocese de Maceió já havia 

assumido uma postura eminentemente anticomunista. E a PNC, por ser uma organização 

cristã e anticomunista, utilizou-se do mesmo discurso e a Patrulha passou a atuar num 

ambiente fértil para a propagação de suas ideias; além disso, fortaleceu a ideia de que a 

juventude cristã e principalmente católica deveria participar da luta contra o comunismo, pois 

ele ameaçava a família e principalmente a pátria. O estatuto da PNC continua mostrando os 

apoiadores da organização com a figura do Governador Luiz Cavalcante, governo de 1964 a 

1966. 

De acordo com Rodrigo José da Costa (2011), o Governo de Luiz Cavalcante foi 

resultado de apoio conservador e realizou principalmente atos de repressão e violência contra 

movimentos sociais considerados de esquerda. A Patrulha e seus aliados tentaram enraizar na 

mente dos alagoanos a necessidade de estar sempre alerta contra o chamado “perigo 

vermelho”. Quando pensamos nos desdobramentos da PNC nos anos de 1961 a 1964, o 

comportamento foi direcionado ao extremo combate aos movimentos de esquerda. De certa 

forma,diante de um clima de greves e de articulação de sindicatos e inúmeros movimentos 

sociais e estudantes maceioenses, o próprio Governo do estado assumiu uma postura de 

repressão apoiada por uma sociedade elitista e oligárquica sendo fundamentada por ideias 

anticomunistas, apoiadas principalmente pela imprensa e pela Igreja, assim aprofundando 

uma quebra de braço entre alas conservadoras e progressistas. É nesse contexto que a PNC se 

encaixa e se constrói historicamente.  

 

Histórico da PNC 

 

Entre 1939 a 1949, na narração do primeiro estatuto, a organização é renomeada várias 

vezes. São essas as fases: em 1° de maio de 1939 organizou a Patrulha Juvenil; com o passar 

do tempo foi reorganizada, em 30 de novembro de 1943 passa a se chamar de Centro Literário 

Esportivo Juvenil (CLEJ); em 5 de janeiro de 1949, com a reforma de estatuto, passa a se 

chamar Associação Gonçalves Dias (AGD); e em 1° de maio de 1949 é renomeada Sociedade 

dos Fraternistas (SF). Segundo narração do primeiro estatuto, em 15 de novembro de 1952, é 

fundada Patrulha Nacional Cristã
4
 no mesmo dia e apresentada a organização, o estatuto da 

organização que mostra os principais objetivos da organização: 
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A Patrulha não tem caráter político-partidário. É um Movimento patriótico-

espiritualista, uma “cruzada” que combate, tenazmente, o Comunismo-materialista e 

ateu, por se tratar de uma ideologia completamente falsa e errônea, que objetiva a 

destruição de nossa convicção doutrinária. 

O Patrulheiro não se deve impressionar com as futilidades do mundo, e sim com a 

capacidade dos grandes homens, as virtudes dos santos e a glória do Senhor. 

O Patrulheiro fará de Deus a luz que guiará no meio das trevas, e da Virgem Maria, 

a espada que destruirá Satanás (Patrulha Nacional-Cristão Doutrina e Estatutos, Ano 

1952, p 4). 

 

 A Patrulha, desde o primeiro momento, vai na contramão das organizações 

anticomunistas tradicionais que apareceram em grande quantidade, principalmente entre 1960 

e 1964, com um único objetivo: desequilibrar o Governo de João Goulart. A PNC, desde sua 

fundação, defendia um embate constante contra o comunismo. Se analisamos com mais 

esmero o primeiro parágrafo, ele afirma que não está ligado a nenhum partido, que faz parte 

de uma cruzada anticomunista. No próximo, ele continua citando indiretamente a doutrina do 

homem integral do integralismo, que é o equilíbrio entre corpo e alma, e encerra que os 

patrulheiros estão guiados e iluminados para o combate contra Satanás, que é outra figura de 

linguagem sobre o “perigo vermelho”, o comunismo. Além disso, essas figuras criadas para 

demonizar o comunismo são comuns no discurso do líder da organização e de seus 

patrulheiros. É necessário sinalizar que somente esses discursos vindos dos patrulheiros no 

seio da sociedade alagoana não seriam suficiente para criar uma atmosfera de medo e de 

organização contra os comunistas, o que aconteceu foi um ajuntamento de forças. 

Em seu estatuto, a principal preocupação é que, no primeiro momento que um novo 

patrulheiro adentre na organização, ele tenha um compromisso de aceitar sua Doutrina e 

cumprir seus Estatutos (Patrulha Nacional Cristã: Doutrina e Estatutos, 1979, p. 20). O 

comprimento do estatuto era sustentado por dispositivos departamentais, diretorias próprias, 

líderes de batalhões e reuniões semanais, apoiado por uma sólida rede de chefias de 

patrulheiros juramentados. Além disso, há outros símbolos que ajudaram na construção da 
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disciplina, como, por exemplo: dentro das fileiras dos patrulheiros a saudação que um 

patrulheiro deve fazer no encontro com outro patrulheiro, na rua e em reuniões
5
. 

Os patrulheiros eram recrutados em campanhas anticomunistas e eram avaliados por 

30 dias. Logo após, esses patrulheiros com menos de 15 anos, eram organizados em turmas e 

entregues aosseus comandantes e seus subtenentes, onde começavam a serem treinados e 

doutrinados na Turma de patrulheiros juvenis (TPJ), sendo que, nesse tempo, esses 

patrulheiros regulares já podiam se articular em um dos 21 departamentos dentro de 8 núcleos 

da PNC. Tais departamentos eram: ação doutrinária e ação apostólica no núcleo religioso; 

educação cívica, estudos políticos, sociais e econômicos no núcleo doutrinário; campanha 

cívica, pesquisa e informação na turma de patrulheiros especializados (TPE) no núcleo de 

ação; biblioteca e literários no núcleo cultural; divulgação e recepção no núcleo de relações 

públicas; médico, jurídico, educativo e filantrópico no núcleo de relações públicas; atletismo, 

jogos esportivos e jogos de salão no núcleo de esportes; e música e teatro no núcleo artístico. 

Nesse momento estou falando em âmbito da sociedade alagoana. 

 

Os Patrulheiros Juramentados 

 

Para fazer a máquina patrulheira funcionar, foi necessário a criação desse grupo seleto, 

os Patrulheiros Juramentados. Sua primeira aparição foi em 15 de novembro de 1952, com os 

Patrulheiros Juramentados Originais (PJO): Dalckson Rosa e Silva, Altair Libardi, Milton 

Medeiros de Sant’ana, Antônio Aureo Melo e Osvaldo de Morais Sarmento. A principal 

distinção desses juramentados para os outros patrulheiros era que eles foram convidados por 

Wanillo Galvão e passaram por ritos de iniciação. Tais ritos nos primeiros anos da 

organização são difíceis de analisar por causa de dois motivos: pouca documentação e pelo 

fato de que todos os patrulheiros juramentados entrevistados não estavam ainda na Patrulha 

nesse período. Esse foi o marco de fundação dos Juramentados que, posteriormente, se 

tornariam, para a PNC, protagonistas e que iriam encabeçar todas as posições de liderança 

dentro dos departamentos e no Estado Maior Patrulheiro. Com isso, Wanillo Galvão criou a 

nata da organização e reforçou a ideia de disciplina, ordem e honra em suas fileiras. 
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 Para se tornar patrulheiro juramentado havia todo um processo. O Corpo de 

Juramentado (CJ) tinha uma constituição própria e não estava abaixo da legislação comum da 

organização. Primeiramente, o patrulheiro tinha que ter no mínimo de 2 a 4 anos de 

organização sem ter cometido nenhum ato de desobediência à autoridade patrulheira; depois, 

o patrulheiro tinha que ser apadrinhado por um patrulheiro juramentado (PJ), que entregava 

uma carta de apresentação para o Corpo de Juramentados (CJ)
6
. 

Encontramos no acervo documental, processos em que os patrulheiros enviaram 

pedidos de entrada de dois, três, até o máximo de oito patrulheiros de uma vez. Obviamente 

não havia limites de apadrinhamento e esses poderiam até mesmo enviar requerimentos em 

conjunto. Depois de análise do Corpo de Juramentados (PJ), o documento era entregue ao 

líder patrulheiro Wanillo Galvão Barros, que tinha poder de aceitar a aprovação do corpo ou 

não. Depois de sua aprovação, o Diretor da Patrulha chamava os candidatos e os informava 

sobre a possibilidade de entrada para os Juramentados. 

Os candidatos tinham que produzir, individualmente ou coletivamente, um 

requerimento de entrada, que era entregue ao diretor, que, por sua vez, entregava ao Corpo de 

Juramentados (CJ) e, esse,julgava o processo aprovando ou negando. Além disso, havia a 

possibilidade de ser negado ou não pelo líder patrulheiro que, segundo o conjunto de regras da 

PNC e do Corpo de Juramentado (CJ), tinha poder total de negar ou aprovar qualquer decisão 

relacionada à organização em qualquer nível da Patrulha. Analisando a documentação de 

processos dos juramentados, portarias e atas de reunião da PNC, não encontramos decisões 

contrárias vindas de Wanillo Galvão Barros. 

Após aprovação, era marcado um encontro com o(os) candidato(s) a juramentado(os) 

com o CJ, que definiam três provas para testar fidelidade, honra e fibra moral. Depois 

desseteste era marcado o rito de iniciação, que, segundo Fernando Lôbo, ex-patrulheiro 

juramentado, demorava de 2 a 4 horas de joelhos e orações repetitivas. Todos os membros que 

administravam os ritos usavam túnicas com símbolo da organização.
7
 Depois disso, 

normalmente ás 18 horas, na biblioteca da Organização acontecia o juramento “Usque ad 
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mortem”
8
 e, com isso, era contado o segredo dos Juramentados, que permanece escondido até 

hoje.  

 

Sobre o Líder da PNC 

 

Wanillo Galvão Barros, nascido em 14 de setembro de 1927, filho de Natalício 

Marques da Silva Barros e Maria Hortência Galvão Barros, foi o líder e idealizado da 

organização, teve sua educação pautada nos ideais católicos romanos, passando um período 

da sua vida interno em um mosteiro situado em Apipucos – PE, pertencente à Congregação 

Marista
9
. Essa formação durou de 1945 a 1949, realizando seus votos iniciais para se tornar 

frade da congregação. Por algum motivo, Wanillo desistiu da vocação, assim, não realizou os 

votos perpétuos, não se tornando irmão Marista e voltou para Maceió em 1945. Wanillo, 

então integralista, professor de francês do Linceu alagoano, importante escola da época, é 

considerado por seus comandados o principal motivo da luta contra o comunismo. De acordo 

com Girardet (1987), figura de símbolo, salvador, chefe que absorve as dificuldades e 

enfrenta as situações, é o principal motivo do destino coletivo e o elo unificador em torno de 

algo. Esse algo era o comunismo defendido por ele e o principal programa apresentado pela 

PNC. 
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