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Prefácio
Daniel Aarão Reis 

Na madrugada do dia 11 de novembro de 1955 os tanques do exército 
brasileiro saíram às ruas para evitar um golpe de Estado em andamento, 
preconizado pelas direitas, então encasteladas na própria presidência 
da República.

A situação política não podia ser mais instável. 
Um pouco menos de um ano antes, suicidara-se Getúlio Vargas 

no contexto de uma crise política que se agravava, ameaçando o país 
com a possibilidade de conflitos imprevisíveis. O vice-presidente 
eleito, Café Filho, político do Partido Social Progressista/PSP, as-
sumindo o governo, logo se aproximara dos segmentos mais con-
servadores, politicamente representados pela União Democrática 
Nacional/UDN e por outras forças de direita existentes no Congresso 
Nacional e nas Forças Armadas. Entretanto, apesar das suas orien-
tações e tentativas, as eleições, realizadas em outubro de 1955, 
consagraram nas urnas a chapa formada por Juscelino Kubistchek, 
o JK,  e João Goulart, o Jango,  apoiados pelo PTB e pela maioria 
do PSD, além de outros partidos menores, entre os quais o Partido 
Comunista,  na ilegalidade. 

Os resultados exasperaram as direitas. Como dizia Carlos Lacerda, 
maior tribuno da UDN, JK não deveria ter sido eleito. Se eleito, não 
deveria ser empossado. E se empossado, não deveria terminar seu 
mandato.  Para ele e seus adeptos e correligionários, os eleitos repre-
sentavam o retorno das tradições, valores e propostas do varguismo. 

Café Filho compactuava com as articulações em curso, mas 
hesitava em liderar um golpe. Resolveu então, convenientemente, 
recolher-se a um hospital, passando o cargo ao presidente da Câmara 
de Deputados, Carlos Luz, vinculado a setores conservadores do PSD 
e a outras gentes ainda mais sinistras.
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Armava-se um bote contra a Constituição. 
Havia, no entanto, como diria o poeta, uma pedra no sapato 

dos golpistas: o então general Henrique Teixeira Lott. Ele exercia o 
ministério do Exército (então chamado de Ministério da Guerra) e se 
interpôs no caminho dos conspiradores. Articulado com outros ge-
nerais, apoiado pela maioria da sociedade, Lott liderou um verdadeiro 
contragolpe, fazendo os tanques saírem às ruas não para derrotar, mas 
para salvar a democracia. 

A partir de então, Lott tornou-se uma espécie de fiador do 
presidente JK nas Forças Armadas e, particularmente, no Exército. 
Garantiu-lhe a posse e foi seu fiel ministro, contornando e debe-
lando rebeldias e indisciplinas várias promovidas pelas direitas 
descontentes, inclusive duas tentativas armadas de golpe, em 1956 e 
em 1959, empreendidas por oficiais da Aeronáutica. Neste sentido, 
Lott se reafirmou como   um general legalista,  traço marcante de 
sua carreira, sendo prestigiado e celebrado pelas forças políticas 
progressistas – um líder militar.

Entretanto, ao longo dos cinco anos de JK, deu-se uma notável 
metamorfose. Em virtude de uma convergência surpreendente de 
interesses e circunstâncias, aquele oficial de tradição apenas legalista 
transformou-se numa liderança política  nacionalista e popular.  

Tornando-se incontornável, Lott foi escolhido candidato à pre-
sidência da República pela coligação formada pelo PSD (embora nem 
todos os pessedistas o apoiassem) e pelo Partido Trabalhista Brasileiro/
PTB, merecendo o apoio de quase todas as forças nacionalistas e de 
esquerda que participavam do jogo político, contra Jânio Quadros, 
candidato das direitas mas com grande capacidade de comunicação 
e de mobilização popular.

Não foi uma campanha fácil, porque contrariava poderosos 
interesses.  Nem isenta de contradições – Lott não tinha nenhuma 
simpatia pelos comunistas ou pelo comunismo. E também formulava 
sérias restrições à corrupção e a práticas clientelísticas toleradas por 
amplos segmentos das esquerdas trabalhistas.   

Derrotado nas urnas, embora com votação apreciável, Lott retirou-
-se à vida particular, permanecendo como uma espécie de reserva 
moral e política da nação.
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Como tal, foi acionado em agosto-setembro de 1961, por oca-
sião da renúncia de Jânio Quadros. Instaurou-se então uma nova 
crise política com o veto dos ministros militares à posse do vice-
-presidente eleito, João Goulart, ameaçando levar o país a uma 
guerra civil. Lott não hesitou: veio a público denunciar o novo golpe 
que se armava, deslegitimando-o aos olhos da opinião pública e das 
Forças Armadas. Teve que suportar prisão temporária, o que só lhe 
acrescentou prestígio, conferido pela coerência, não muito comum 
entre homens públicos. 

Em 1964, por ocasião da instauração da ditadura civil-militar 
que se prolongaria por muitos anos, Lott novamente apareceria de 
público para denunciá-la – o que lhe rendeu mais uma prisão. Mais 
tarde, já sob a ditadura, nas eleições estaduais de 1965 seu nome foi co-
gitado para ser candidato ao governo do então estado da Guanabara. 
Casuísmos legais, inventados pela ditadura, o impediriam, porém, 
de concorrer.

Em todos esses momentos, desde 1955, Lott não fugiu aos compro-
missos assumidos, arriscando, às vezes, a carreira, quando não a vida, 
suportando insultos à sua honra, comuns nas lutas políticas quando 
se tornam encarniçadas, enfrentando com serenidade e coragem a 
situação incômoda dos derrotados, obrigados a remarem contra a 
corrente, fiéis a suas convicções. 

Entretanto, apesar do papel que desempenhou em vários mo-
mentos – crucial – e da sua contribuição notável na luta pela defesa 
da democracia – inegável –, Lott morreu quase desapercebido. Pelas 
direitas – de quem foi adversário e, em certos momentos, inimigo;  
e pelas esquerdas – de quem foi líder, político e militar.  E até hoje 
permanece envolvido em densa nuvem de esquecimento.

Foi desse olvido, dessa memória do esquecimento, que o foi resgatar 
a autora deste livro – Karla Karloni. 

Ela nos conta, com linguagem simples e cuidada, com empatia, 
que não exclui a objetividade e a capacidade crítica, virtudes caras ao 
ofício de historiadora, a saga desse oficial do exército brasileiro, sua 
complexa trajetória, as metamorfoses por que passou, os ziguezagues, 
as zonas de sombra, as ambiguidades, as razões e as desrazões que 
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levaram esse oficial do exército ao proscênio da vida política e ao 
esquecimento de seus compatriotas.

Porque uma coisa é certa: direitas e esquerdas preferem silenciar 
sobre esse líder político e militar. As razões e desrazões desse silêncio 
estão expostas,  decifradas e discutidas na investigação que resultou 
neste livro que, na contracorrente, ousa desafiar o senso comum de 
um esquecimento que precisa ser enfrentado e  superado. 
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Introdução

Henrique Baptista Duffles Teixeira Lott (1894-1984) foi líder do con-
tragolpe militar que em 11 de novembro de 1955 garantiu a posse de 
Juscelino Kubitschek na presidência da República. Ministro da Guerra 
durante dois governos e candidato à presidência da República em 1960, 
o marechal foi sinônimo de nacionalismo e legalidade democrática. 
Como compreender a grande projeção pública e o esquecimento 
social de um militar que em um passado não muito distante cativou 
de maneira expressiva soldados e trabalhadores? Este é o principal 
objetivo do presente livro.

 As contraditórias memórias de civis e militares a respeito de 
diferentes momentos da atuação política do personagem e sua partici-
pação em importantes episódios da história da República brasileira são 
apresentadas no primeiro capítulo. Muitos são os adjetivos associados 
ao ex-ministro da Guerra: líder, salvador, nacionalista, esquerdista, 
golpista, legalista, inocente útil, comunista, conservador, traidor... 

Nos demais capítulos o desafio maior é indicar subsídios que 
possam ajudar na compreensão do personagem e seu mito e o con-
texto histórico no qual estavam mergulhados. A trajetória biográfica 
de Henrique Lott se entremeia com a história da República, nascida 
com um golpe militar, e com a história do exército brasileiro duran-
te o século XX. O jovem oficial sentou praça no início do século, e 
durante o Regime Militar, já em idade avançada, tentou sua última 
investida na vida política, mas esbarrou em antigos adversários como 
o general Castelo Branco, o primeiro presidente militar após o golpe 
civil-militar de 1964.

 Reconstruir a vida militar e política de Lott e dos que transitaram 
em sua órbita possibilita acessar o espírito de uma época e, sobretudo, 
a compreensão do período que antecede ao golpe. Foi na década de 
1950 que o marechal despontou na política brasileira e virou símbolo 


