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No último dia 27 de setembro, participei da exibição do documentário “Marighella”, de Isa 

Grinspum Ferraz, no auditório do SINJUSC. A apresentação do filme em Florianópolis teve apoio 

do Sinjusc, Sinergia, Fazendo Escola, FUNJAB, CESUSC, TV Floripa e União Catarinense de 

Estudantes. 

 

O filme faz um resgate da história do Brasil a partir de um de seus personagens mais corajosos e 

atuantes em defesa da igualdade social. A história de Carlos Marighella é contada nesse 

documentário de uma forma leve e carinhosa por sua sobrinha, autora e diretora da obra, mas sem 

esconder as dificuldades de viver na clandestinidade e de ser um representante da esquerda política 

brasileira. 

 

Carlos Marighella (1911-1969) foi o inimigo número um da ditadura militar brasileira. Preso em 

1964, o comandante da ALN (Ação Libertadora Nacional), autor do famoso “Mini-Manual do 

Guerrilheiro Urbano” escrito em 1969. Foi um líder na luta armada brasileira contra a ditadura, e 

após muitas batalhas sofreu uma emboscada onde foi assassinado, pelo não menos famoso delegado 

do DOPS de SP, Sérgio Fernando Paranhos Fleury,mesmo após a sua morte o nome Carlos 

Marighella se tornou maldito, e ficou guardado nas lembranças apenas daqueles que conviveram 

com ele. 

 

A memória do político, poeta e guerrilheiro baiano, vêm aos poucos sendo resgatada, como muitos 

gostam de afirmar Marighella foi o nosso “CHE GUEVARA” brasileiro, homem de ação e não de 

discurso e assim foi até a sua morte pelos algozes da ditadura no Brasil. Simbolizou acima de tudo a 

luta pela liberdade, aliando o discurso a prática, pois ele preferiu morrer lutando pela liberdade, a se 

render aos torturadores e opressores. Assim foi o seu destino, morrer por aquilo que acreditava: 

“DEMOCRACIA E LIBERDADE PARA TODOS”. 
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