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Este trabalho insere-se na pesquisa mais ampla que visa à construção da biografia política do 

militante de esquerda Flávio Koutzii, de 1943 – data do seu nascimento – à sua volta do exílio em 

1984, pretendendo analisar tal trajetória a partir de sua formação, seu envolvimento na luta contra 

as ditaduras de segurança nacional no Brasil e na Argentina, sua experiência na prisão e no exílio, 

e sua atuação no momento inicial da redemocratização política brasileira. Durante o final da 

década de 60 e início da década de 70, Koutzii militou no POC (Partido Operário Comunista) até 

viajar para o Chile e posteriormente Argentina. O POC se reivindicava como a continuação da 

POLOP (Política Operária), fundada em 1961 e que posteriormente sofreu uma cisão originando 

os grupos de luta armada VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) e COLINA (Comando de 

Libertação Nacional). Após a cisão os remanescentes da POLOP se fundiram com a Dissidência 

Leninista do Partido Comunista no Rio Grande do Sul, articulada por Flávio, dando origem ao 

POC em 1968. A organização atuou no movimento estudantil e no movimento operário até 1969 

quando se dividiu em um grupo chamado POC-Combate estreitando relações com outras 

organizações armadas, e um grupo que retomou o nome POLOP reivindicando a manutenção das 

teses desta organização. Em 1971 a repressão prende a maior parte destes militantes, e os 

remanescentes passam a atuar principalmente fora do país. A partir de documentos pesquisados 

no Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP) – Acervo Brasil Nunca Mais e em entrevistas orais 

com ex-militantes do POC, a presente proposta enfoca a militância de Flávio no Partido, 

pensando a inserção do POC dentro da luta armada brasileira, sua atuação em conjunto com 

outros grupos e a experiência específica do personagem no âmbito da organização. 

 


