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Prefácio
Marcos Napolitano 

Os 50 anos do golpe de estado de 1964 estimularam inúmeros eventos aca-
dêmicos, fomentando revisões e novos campos historiográficos de pesquisa. 
Neste caso, o historiográfico não se limita à historiografia de oficio, mas à con-
vergência de pesquisadores de diversas áreas que ajudam a adensar o conhe-
cimento histórico. O livro que ora se apresenta, O Golpe de 1964 e a Ditadura 
Militar em perspectiva, é um dos exemplos desse encontro de diversas áreas 
do conhecimento para compreender eventos e processos históricos que estão 
entre os mais impactantes da vida republicana brasileira. Não seria exagerado 
dizer que o golpe e o regime que se seguiu foram divisores de água da história 
brasileira, alterando de maneira profunda estruturas, valores e instituições em 
vários campos da vida social.

Organizado a partir das intervenções de uma “Jornada Multidisciplinar” 
que faz jus ao nome, este livro reúne textos de historiadores, cientistas políti-
cos, sociólogos, filósofos, jornalistas e comunicólogos para tentar elucidar os 
impactos daquela experiência autoritária. Os textos foram agrupados em três 
grandes áreas – política, comunicação e cultura –, mas dentro delas abarcam 
um conjunto muito maior de temas, alguns deles pouco explorados pela pes-
quisa. Obviamente, também há temas mais canônicos, voltados para a com-
preensão da vida política, identidade nacional, das instituições em crise, dos 
movimentos sociais e da imprensa. além destes, os textos abordam futebol, 
humor gráfico, vida cotidiana. 

No primeiro grupo de textos, o leitor encontrará análises focadas na vida 
política. O texto que abre o volume, do cientista político Cicero araujo, propõe 
um exame crítico sobre a maneira com que amplas parcelas da esquerda, in-
telectual e militante (ou ambas), veem a “atualidade” da ditadura no contexto 
democrático brasileiro do início do século XXi, indagando-se sobre a coerência 
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e a pertinência de tais proposições, reveladoras de uma experiência do tempo, 
na qual a esperança de um futuro democrático parece sucumbir às contradi-
ções e aos paroxismos da vida política brasileira. O texto seguinte, de Jefferson 
Goulart, um dos organizadores do evento que está na origem do livro, retoma 
um tema muito discutido nas crônicas, mas ainda pouco disseminado entre 
os estudiosos do período: a relação tensa entre a vocação autoritária e centra-
lista do regime e o sistema federativo brasileiro, que acabou por propiciar um 
protagonismo dos governantes subnacionais que, não raro, alimentava-se das 
próprias demandas por democracia da sociedade civil. O texto de Misael do 
Vale sintetiza a política educacional da ditadura, para o ensino básico e supe-
rior, demonstrando pelos dados e argumentação o quanto essas reformas ainda 
impactam a estrutura da vida escolar e universitária brasileira atual, apesar de 
muitas justificativas e valores pedagógicos da ditadura terem sido superados 
pelo regime democrático. Luiz Fernando da Silva apresenta a trajetória históri-
ca que vai da crise do regime pré-1964 à consolidação da ditadura, articulando 
os eventos políticos e as questões econômicas que ajudaram a consolidar o re-
gime, mas também revelaram suas grandes contradições. O argumento geral 
é que a conjugação de uma crise política com um ciclo de mobilização social 
no pré-1964 ensejou uma ação reativa que, uma vez conquistado o poder, tor-
nou-se proativa na construção de uma nova ordem. Luiz Motta desloca o foco 
analítico para os discursos de posse dos presidentes FhC e Lula, desvelando 
o imaginário neles contido sobre o Brasil, propondo conexões com as vicissi-
tudes da construção da identidade nacional, exacerbadas ao longo do regime 
militar. Fechando o primeiro bloco, eduardo Noronha e ivan ervolino revisi-
tam o papel das greves e do “novo sindicalismo”, que se consolidou no final dos 
anos 1970, para compreender a dinâmica da transição, indo além da perspec-
tiva “eleitoral” ou “institucional” sublinhada por muitos cientistas políticos.

No segundo bloco, a comunicação dá o tom para pensar, fundamentalmen-
te, o papel da imprensa como produtora e repercutente de discursos e repre-
sentações sobre o regime militar. abrindo o bloco, o historiador Marcos Silva 
analisa o humor gráfico de henfil no Fradim, revista que foi fundamental na 
construção de uma consciência crítica sobre o regime, propondo uma crônica 
social da vida sob a ditadura a partir de um humor político que recusava os 
clichês e soluções – estéticas e ideológicas – fáceis e complacentes, como as que 
monumentalizam e idealizam a “rebeldia” daqueles anos. Os jornais Correio da 
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Manhã e Folha de São Paulo são analisados a partir de suas representações sobre 
momentos cruciais da ditadura. Maria ribeiro do Valle analisa o movimento 
estudantil de 1968 nas páginas do Correio da Manhã, jornal contraditório, que 
se notabilizou pela resistência ao regime, embora tenha sido um dos que mais 
acaloradamente tenha pedido o golpe contra Goulart. erika Moraes analisa a 
relação entre a Folha de São Paulo e a campanha das diretas Já, cuja tessitura 
vai muito além de mera repercussão dos acontecimentos, posto que o jornal foi 
um dos articulares da campanha, a qual ajudou a redefinir a própria identida-
de do periódico. a original abordagem de como a imprensa do interior paulis-
ta analisou o golpe, neste caso da cidade de Bauru, aparece no texto de Célio 
Losnak e Marina Fontanelli, propiciando ao leitor conhecer pontos de contato 
e de especificidade com o discurso dominante proposto pelos grandes jornais 
nacionais, via de regra, golpistas. Os aniversários do golpe de 1964, momentos 
de balanço, síntese e reflexão que receberam especial atenção dos editoriais dos 
jornais brasileiros é o tema de dois textos elaborados por Maximiliano Vicente 
e Beatriz Kushnir. O primeiro foca o caso do jornal conservador O Estado de 
São Paulo, que apesar do seu conservadorismo entrou em choque com o regime. 
Kushnir analisa o outro polo da imprensa, denominada “alternativa”. a relação 
articulada entre propaganda e censura durante o regime é analisada por Car-
lo Napolitano, Caroline Luvizotto e Lucilene Gonzales, cujo capítulo revela as 
duas principais estratégias de legitimação do regime que, diga-se, não chegou a 
cumprir totalmente seus objetivos, pois dependiam fundamentalmente de um 
ambiente repressivo para lograr êxito, insustentável no longo prazo.

No terceiro bloco de textos, a cultura se torna o eixo articular para tangen-
ciar diversos temas. Marcelo Coelho, influente e atuante no jornalismo cultu-
ral desde os anos 1980, analisa a relação da literatura com a experiência do au-
toritarismo, oscilando entre a expressão naturalista do choque e a tentativa de 
penetrar nas estruturas mais profundas da realidade social. O futebol é tema de 
dois capítulos, abordado de maneiras diferentes. a lendária seleção de 1970 é o 
tema do capítulo escrito por José Marques e tatiana Ushinorama, enquanto o 
capítulo de Claudio Bertolli e ana talamoni propõe uma criativa relação entre 
o lugar simbólico e lugar social da mulher a partir da análise de filmes voltados 
para os jovens, produzidos no começo dos anos 1980. Cesar Bolaño analisa o 
lugar da cultura popular no processo de construção e clivagens de hegemo-
nias antes e depois do golpe de 1964, em meio ao processo de modernização 
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da indústria cultural brasileira. O cotidiano sob a ditadura, analisado a partir 
de memórias de pessoas “comuns”, é o foco do capítulo de Verônica Pereira, 
abrindo uma senda ainda pouco explorada pela sociologia e pela antropolo-
gia de recorte histórico: o que pensava o indivíduo atomizado sob o regime, 
e como aquela experiência formatou uma determinada memória. Por fim, o 
ensino de filosofia nas escolas durante o regime – ou melhor, sua ausência – é 
analisado por Maria angélica Martins e José antônio Leandro Filho em todas 
as suas consequências para a (de)formação de uma consciência reflexiva dos 
jovens que viveram durante o regime.

Compreender um período tão determinante para calibrar as visões de pas-
sado e expectativas de futuro em nossa sociedade, rico em experiências utópi-
cas e traumáticas, exige um esforço integrado de várias disciplinas, articulando 
o panorama macro e a escala microscópica, analisando eventos e estruturas. 
essa abrangência, que em nenhum momento perde o foco ou deixa de lado o 
detalhe importante, é uma das principais faturas do livro que ora se apresenta.



Política, história e a questão
da atualidade do golpe de 1964

Cicero Araujo1

este breve artigo, talvez ambicioso demais pelo que pretende abarcar, a 
despeito de sua brevidade e das poucas referências em que se ampara, preten-
de simplesmente demarcar uma questão. trata-se de indicar e problematizar 
sentimentos e opiniões em voga sobre a ‘atualidade’ do golpe de 1964 e do que 
sucedeu no país a partir de então. 

O texto supõe que o leitor tenha familiaridade com os poucos fatos a que fará 
alusão. ao contrário de esmiuçá-los, busca a bem dizer um distanciamento, para 
discutir, primeiramente, certas apreensões teóricas no âmbito das relações entre 
política, regime político e história. Visões abstratas, nem por isso irrelevantes às 
práticas sociais, particularmente para compreender atitudes difusas em relação 
aos eventos do passado. depois de dar essa volta, o autor retornará à nossa con-
temporaneidade para engajar o debate sobre como possíveis inflexões naquele âm-
bito repercutem no olhar retrospectivo dos brasileiros sobre o golpe e a ditadura. 

em outro lugar, este autor aventurou-se a discutir a profunda e intrínseca 
relação entre conceitos de constituição e certas maneiras de pensar a estrutura 
do tempo e o conflito social.2 este pensar, por sua vez, remete a determinada 
concepção de história, que se tornou marca registrada daquilo que chamamos 
de ‘modernidade’ – uma concepção, melhor dizendo, que até se confunde com 
a ideia mesma de modernidade.

de que se trata? da relação entre a forma política moderna e a estrutura de 
tempo aberta, voltada para o futuro, característica do conceito de história univer-

1 O autor agradece aos organizadores da Jornada Multidisciplinar “O Brasil e o Golpe de 1964: 
Retrospectivas e Perspectivas” (Unesp/Bauru), em especial ao prof. Jefferson Oliveira Gou-
lart, não só o convite ao evento mas também pela oportunidade de escrever este artigo.

2 Araujo (2013), em particular o Capítulo IV.

Política 
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sal, a história com h maiúsculo, que ao longo da era Cristã veio a se sobrepor às 
“histórias” (no plural) da cultura clássica antiga. Como diz Marcel Gauchet, entre 
outros, mas numa fórmula lapidar, é justamente essa história universal, aberta e 
voltada para o futuro que vai constituir um dos eixos da política secular, a política 
“cá embaixo”, que desembocará nas democracias constitucionais que vivemos hoje:

O processo de saída da religião passou [...] pela reviravolta da 
orientação temporal da atividade coletiva. No lugar da obediên-
cia incondicional ao passado fundador e da dependência em re-
lação à tradição, a historicidade dos modernos projeta adiante a 
humanidade na invenção de seu futuro. No lugar da autoridade 
da origem, fonte da ordem imutável que deve reinar entre os ho-
mens, se põe a autoconstituição do mundo humano no tempo, 
rumo ao futuro. (GAUCHET, 2007, p. 5-6)

Vazada de tantos modos, essa temática já se tornou familiar entre nós. O que 
talvez ainda careça de melhor compreensão é seu impacto na maneira como se 
concebe a forma política, em particular o estado soberano e o constitucionalis-
mo moderno. e isso porque a forma política não é apenas uma questão de definir 
um conjunto de instituições, isto é, uma estrutura de regras e procedimentos. 
ela envolve também modos de conceber a sociedade, vale dizer, sua estrutura 
de tempo e espaço e os valores político-morais que poderiam ser realizados, ou 
praticados, nessa estrutura. a ‘possibilidade’ dessa realização é o que define o 
campo de sentidos da ‘república’. a república, portanto, não é algo perfeitamen-
te tangível, decantado, seja como um estatuto legal ou como uma organização 
social; antes, é uma certa disposição para agir em coletividade, que pode estar 
aí ou não, independentemente de existir, aqui e agora, um estatuto legal ou uma 
organização que reclame para si aquele nome tão honorável da tradição. ainda 
que a organização ou o estatuto legal existam de fato, disso não se segue aquela 
disposição para agir que faria dessas coisas uma república propriamente dita. a 
crítica da tendência a confundi-las, aliás, é o que dá tanta fecundidade ao con-
ceito de “reificação”, e que por isso mesmo bem poderia ser mobilizado para o 
debate sobre o republicanismo, tão recorrente hoje em dia. 

O que se quer dizer com isso é que a forma política sempre envolve a questão 
da república, simplesmente porque a forma se constrói na tensão entre o que é, o 
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que deve ser e o que poderia ser. Ora, essa tensão se expressa num feixe de expec-
tativas, a ser articulado de diversas maneiras, inclusive na dimensão temporal. e 
a história, ou as histórias, entendidas como o espetáculo da experiência humana 
disposto ao longo de um tempo, são tantas matérias disponíveis para que a forma 
política elabore as expectativas engajadas em sua construção. É o que faz o tópico 
da filosofia da história tão importante no pensamento político moderno.

Mas quando se fala que a história tem “épocas” – por exemplo, a “era Clás-
sica”, a “era Cristã” ou a “era Moderna” –, subentende-se que uma época é um 
período finito e delimitado da história humana, geralmente estruturado a partir 
de um fato aglutinador ou desencadeador: o advento de Jesus Cristo ou da re-
forma Protestante, da revolução Francesa ou da Primeira Guerra Mundial, etc. 
isso envolve uma crença: a crença de que a história, ou que nós chamamos de 
‘história’, é uma sucessão de eventos, porém suscetível à ‘descontinuidade’. a 
sucessão do tempo histórico condiz com a ideia de um encadeamento ordenado 
de eventos, livre de sobressaltos; mais complicada é a racionalidade do descon-
tínuo, ao introduzir justamente a ruptura, que parece impor um vazio descon-
certante à sucessão. Mas é o que temos de admitir em nossa apreensão do tempo 
vivido, quando aceitamos que a história humana é estruturada em ‘épocas’: uma 
época é separada de outras exatamente por uma descontinuidade, condensada 
num fato desencadeador, que marca um antes e um depois, uma separação ra-
dical. Por isso se diz que a revolução Francesa ou a Primeira Guerra Mundial 
são fronteiras de época: são eventos que fazem pensar que o mundo antes deles 
acontecia dessa ou daquela maneira e passa a não mais sê-lo; ultrapassadas essas 
fronteiras, o mundo “tal como costumávamos percebê-lo” (vejam a mistura de 
objetividade e subjetividade que tais expressões trazem consigo) como que se 
esvai, e em seu lugar se ergue um outro modo de acontecer. O fato desencadea-
dor é o signo por excelência de uma nova época. Contudo, exatamente por causa 
da descontinuidade que assinala, nunca sabemos de antemão ou de imediato se 
um fato é ou não um demarcador de época: só podemos sabê-lo a posteriori, e 
não sem o recurso a um juízo avaliativo, isto é, não isento de controvérsia, pelo 
menos durante um bom tempo depois que aconteceu.

Falou-se aqui de um conceito “moderno” de constituição, ao qual se poderia 
adicionar outras categorias – por exemplo, o conceito “moderno” de estado, de 
representação política, etc. – estreitamente vinculas umas às outras. Quer dizer, 
estamos atrelando o conceito de uma forma política a uma época, ou, para usar o 
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jargão característico, estamos “historicizando” a forma política. e quando assim 
se faz, diz-se que, tal como a própria época, a forma política não existe desde 
sempre, mas “adveio”, eclodiu no tempo por meio de um salto, de uma ruptura. 
h. arendt  (2003) emprega o termo “nascimento” para falar dessa eclosão. Mas 
como ela nunca se desembaraçou da noção clássica da imortalidade, sua ênfase 
no “nascimento” deixa obscurecida a questão de que todo nascimento implica 
necessariamente a morte. Na discussão sobre a república, esse ponto traz à tona 
o tema da corrupção da forma política. 

Mas há entre nascimento e morte uma assimetria, cheia de consequências: 
se o nascimento é conhecido, tem data e local fixados, o mesmo não se dá com a 
morte. isso faz uma grande diferença – uma diferença “existencial”, se quiserem 
– e com um dado a acrescentar, se considerarmos a analogia entre a vida indivi-
dual e a vida de uma república. É que o tempo médio da primeira é mais ou me-
nos conhecido – mesmo que não saibamos a hora exata de cada um (o que em si 
já é muito importante) – enquanto o da segunda é uma grande incógnita. Sabe-se 
da morte, que ela é inevitável, mas não quando ela virá e nem por quanto tempo 
pode ser postergada: sobre isso recai uma questão de responsabilidade humana. 
essa angústia, que se pode dizer universal, ganha um efeito ainda mais agudo 
quando se vincula a forma política à ideia de época: se uma época “adveio”, até 
quando ela persistirá? impossível sabê-lo previamente, porque não se trata de 
uma sequência contínua, ordenada e calculável. Épocas são separadas por saltos, 
como se viu. daí a compulsão a avaliar, com toda a carga de subjetividade que 
carrega, a pertinência da passagem de uma época para outra. a angústia que 
concerne à vida de uma república, se pensada como parte de uma época, esten-
de-se à controvérsia acerca do próprio esvaimento dessa época. Índice eloquente 
de que a questão não isenta a responsabilidade humana: pelo contrário, a aguça.

 toda essa especulação rebate numa discussão, como se sabe bem atual, 
que leva ao tema do declínio da modernidade e o advento de algo que, na falta 
de uma caracterização mais positiva, simplesmente se deixa denominar pelo 
acréscimo de um “pós” ao termo questionado. Mas esse mesmo “pós” expressa, 
curiosamente, senão uma hesitação, pelo menos uma falta de originalidade, em 
vista de sua dependência nominal ao que é supostamente negado. de qualquer 
modo, é um questionamento que desencadeia tantos outros, inclusive sobre a 
persistência ou não da forma política historicizada. assim, é possível continuar 
falando, ainda hoje, de um conceito “moderno” de constituição, de estado, de 
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representação política? e se continua ou não, como sabê-lo? tais perguntas, na-
turalmente, vão junto com a discussão mais geral sobre se ainda faz sentido falar 
de uma época moderna e, portanto, de uma certa concepção de história. 

*  *  *

Um preâmbulo mais ou menos óbvio da resposta às perguntas sobre a ul-
trapassagem de uma época é definir um esquema geral que descreva as condi-
ções de reprodução dessa época, e então apontar sua subversão. Vários autores 
que se aventuraram na especulação esboçada acima trilham, de diferentes ma-
neiras, esse caminho.

Vamos nos ater à abordagem de um autor brasileiro, que interessa aqui não 
só por sua rica e brilhante exposição, mas pelo fato de remeter diretamente 
ao problema concreto que dá razão de ser ao presente artigo – a atualidade 
do golpe de 1964 e da ditadura. trata-se do livro de ensaios de Paulo arantes 
(2014), publicado pela editora Boitempo. aqui se fará um sucinto resgate da 
obra, acompanhado de uma crítica, inevitavelmente limitada em vista dos mo-
destos propósitos deste artigo.

No ensaio de maior fôlego que abre o livro, arantes apoia-se no esquema 
de r. Koselleck3, autor que começa a ficar conhecido entre nós, para discorrer 
longamente sobre a ultrapassagem dos tempos modernos e suas implicações so-
ciais, culturais e políticas. O ensaio recebe o sugestivo título de O novo tempo do 
mundo, aliás, o mesmo do livro. O título parecerá ao leitor um tanto bombástico. 
Mas há certa ironia nele, pois o “velho tempo” que está no subtexto nada mais é 
do que o “moderno”, termo que sugere exatamente o oposto – frescor e novidade. 

Cabe recapitular a parte do esquema de Koselleck destacada por arantes, 
com desculpas prévias pela inevitável simplificação. O autor alemão trabalha 
com uma dupla conceitual que opõe, de um lado, o “espaço de experiência” e, 
de outro, o “horizonte de expectativa”. Como um conceito de época cujo senti-
do se volta para um futuro ascendente – isto é, sempre esperado como melhor 
do que o passado e o presente –, a modernidade instaura a máxima decalagem, 
ou, se quiserem, a máxima tensão entre a experiência atual e a expectativa de 
algo novo (e melhor) mais à frente. O que significa dizer que estar na moder-

3 Cf., entre outros, Koselleck (2006), especialmente caps. 13 e 14.
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nidade é vivenciar continuamente essa distância: um horizonte de expectativa 
que é sempre fugidio, sempre deslocado do presente. Pensar sua superação, diz 
arantes, é pensar exatamente o colapso dessa distância, que se traduz na ideia 
da fusão do horizonte de expectativa com o próprio espaço de experiência – 
colapso que lembra o esquema de uma época anterior (Medieval? antiga?), mas 
que ganha outro sentido depois que se vivencia a modernidade. Pois a fusão 
significa agora o bloqueio da expectativa previamente construída de um futuro 
ascendente. daí que arantes tente aproximar o sentido desse “novo tempo do 
mundo” à ideia de uma “época de expectativas decrescentes”, expressão cunha-
da anos atrás pelo ensaísta norte-americano Christopher Lasch (1979).

Pertinente ou não, a essa leitura do esquema koselleckiano, Paulo arantes 
acrescenta sua glosa peculiar, que mobiliza uma bibliografia gigantesca, capaz 
de ligar, numa ponta, a serenidade de um filósofo da história alemão ao catas-
trofismo de uma sociologia como a de immanuel Wallerstein4, na outra pon-
ta. Mas vale explicitar uma consequência de seu raciocínio, que nos interessa 
aqui. Ocorre que vincular a forma política a uma época, a época moderna no 
caso, leva-nos a modular a interpretação dessa forma, no presente, às expecta-
tivas comuns que se tem sobre essa época. assim, por exemplo, a constituição 
moderna, sendo ela mesma uma prática de interpretação, sofre desde já, aqui 
e agora o impacto da maneira como concebemos o futuro da sociedade e do 
regime político que ela (a constituição) pretende ordenar. Mais ou menos como 
o historiador moderno sabe que tem de modular sua interpretação do passado 
com as flutuações das percepções comuns sobre o presente e o futuro. Se o 
presente e as expectativas de futuro mudam, o resultado disso é uma mudança, 
mais ou menos concomitante, da própria interpretação sobre o passado. 

É curioso, porém, que arantes destaque apenas uma das variantes do le-
que de possibilidades que o esquema de Koselleck oferece. Sem dúvida, esse 
destaque converge com seu interesse de explicar um certo sentimento, nada 
incomum em nossos dias, mas que ele transforma em marca registrada do que 
se poderia chamar de “época contemporânea”. ainda assim, é preciso dizer 
que a fusão do espaço de experiência com o horizonte de expectativas embute 
pelo menos mais duas alternativas, porém nada estranhas à supostamente ul-
trapassada “época moderna”. a ressaltada por arantes é o que alguns chamam 

4 Sobre Wallerstein e seu “catastrofismo”, ver Araujo (2003).
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de ‘presentismo’. Na medida em que o futuro aparece bloqueado, o espaço de 
experiência sofre uma modificação tal a ponto de saturar o presente. Por quê? 
Como que para compensar a perda de horizonte (o futuro), é o passado que 
acaba penetrando nesse espaço, embaçando a diferença entre o já vivido e o 
que se vive: “o passado torna-se contemporâneo”. isso nos sugere uma imagem: 
como se a história fosse um trem programado para avançar continuamente 
e de repente encontrasse uma parede adiante, obrigando-o a frear. e então o 
freio fizesse os vagões traseiros do trem, ainda movidos pela inércia, a prensar 
no vagão da frente (o presente), empilhando-se sobre ele. Note-se que nesse 
caso o passado retorna, ou se presentifica, com um toque de vingança, pois 
em registro modernista o passado (mais ainda do que o presente) é o lugar dos 
problemas não resolvidos, à espera dos tempos dianteiros. Com o bloqueio do 
futuro, portanto, acaba surgindo o senso de uma acumulação de problemas 
que nunca se resolvem. e seu efeito social é uma disposição para a “urgência”, 
ou para restringir-se à mera “administração de danos”. daí o advento do que 
o autor chama de uma “era da emergência”, uma vez que o futuro não estaria 
mais disponível como um recurso excedente para consertar aquele acúmulo de 
problemas. Mas disso se falará a seguir. antes, falemos de outras duas variantes 
não devidamente distinguidas nessa interpretação.

Uma delas é uma consequência possível do sentimento de “expectativas 
decrescentes”. Se o futuro será mais e mais ruim, o presente é melhor por com-
paração, e o passado melhor do que presente, e assim por diante. inverte-se o 
juízo de valor sobre a sucessão do tempo e as próprias expectativas: em vez de 
idealizar o futuro, idealiza-se o passado. É o que se poderia chamar de ‘pas-
sadismo’, o exato oposto do ‘futurismo’ ou ‘progressismo’. Mas essa imagem 
social do tempo e as atitudes correspondentes não são de modo algum desco-
nhecidas e inéditas na modernidade. São a reação típica do conservadorismo, 
desde que a revolução Francesa passou a propor à experiência ocidental uma 
filosofia da história progressista. recorde-se, por exemplo, a compulsão do 
conservadorismo aristocrático do século XiX de idealizar o mundo feudal, a 
partir de uma visão decadentista da economia industrial (o capitalismo moder-
no) e da cultura burguesa.5 Mas o tempo conservador não é uma imagem que 
subsiste por si mesma, desde que requer e se nutre da imagem oposta. É como 

5 A esse respeito, ver Nisbet (2010).
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se a modernidade, ao produzir a divisão e a polarização social em sua busca 
do futuro ascendente, produzisse também duas temporalidades em disputa, 
próprias de cada polo.

a alternativa da fusão do horizonte de expectativas com o espaço da ex-
periência é, ao contrário da conservadora, hiper-revolucionária. a imagem su-
põe não a frenagem do trem da história, mas sua aceleração vertiginosa. isso 
significa o sentimento de que o futuro subitamente se aproxima do presente. 
Mas dessa vez é o futuro positivo, promissor e redentor, em vez de futuro ne-
gativo. É a variante moderna do milenarismo, a visão apocalíptica da história. 
O interessante é que ela supõe, como na escatologia cristã-medieval, a ideia de 
uma catástrofe iminente, um negativo necessário que antecede a redenção.6 em 
outras palavras, essa visão desenha logo adiante um obstáculo terrível no qual 
o trem da história, carregado de males, vai e deve se chocar; obstáculo que, no 
entanto, também é um filtro que poderá permitir sua passagem para o outro 
lado, depurando seus males. Por isso essa imagem social não teme a violência, 
por mais extrema que seja; na verdade, ela faz parte do filtro. a possibilidade re-
dentora dependeria, então, de um grupo de inspirados, uma vanguarda – versão 
secularizada dos santos medievais – que pudesse conduzir a humanidade, ou 
sua parte sã, pelos meandros desse filtro/obstáculo.

É notável que nessa terceira variante tenhamos também a imagem de um 
bloqueio catastrófico. Mas, ao contrário da versão que arantes quer destacar 
– supostamente válida para os tempos atuais –, o bloqueio é uma boa-nova, mo-
tivo de esperança e pré-requisito da necessidade de superação revolucionária, e 
não um beco sem saída. Por aí se vê que o milenarismo revolucionário também 
evoca um sentido de urgência, curiosamente vizinho e porém distinto daquele 
que arantes vincula à sua era da emergência. Naquele, a urgência significa um 
chamamento para a salvação da humanidade em seu conjunto. em tese, ela não 
só é otimista, mas “inclusiva”, digamos assim, apontando para uma solução boa 
e plena. Na era da emergência, essa saída estaria fora de questão, uma vez que a 
catástrofe que se aproxima é tão inevitável quanto insolúvel. resta, portanto, a 
estratégia da “administração de danos” – vale dizer, sua redução na medida do 
possível –, para a qual o autor emprega a imagem do serviço de emergência de 

6 Sobre a “tradição da profecia apocalíptica” na cultura judaica e no Medievo, ver o clássico de 
Cohn (1970).
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um hospital: algo para salvar quem puder ser salvo, sabendo-se que boa parte 
não o será. Sim: ele admite que pode haver, e há, versões de esquerda e de direita 
para a estratégia da administração de danos, mas a diferença entre elas é, no 
essencial, insignificante, em vista do pano de fundo compartilhado.7

Mas o leitor poderia se perguntar: faz sentido falar de direita e esquerda 
numa época em que o progressismo mesmo (logo, seu anverso conservador) su-
postamente perde sua razão de ser? Como ainda tematizar essa oposição se as 
condições históricas de sua vigência teriam se esvaziado? É curioso que, mesmo 
manifestando seu desdém pela esquerda que embarca na estratégia do pronto-so-
corro hospitalar, arantes pareça continuar reivindicando uma posição crítica de 
esquerda. Mas como fazê-lo se já estivermos todos embarcados numa nova época 
– “o novo tempo do mundo” –, a era da emergência? de fato, embora numa cer-
ta passagem o autor insinue (salvo engano) estar fazendo, inspirado em Walter 
Benjamin, uma “filosofia da história redescoberta na rua”, é difícil perceber uma 
diferença essencial de conteúdo com outros diagnósticos de tempo em voga hoje 
em dia. O livro mesmo remete a filosofias da história com traços semelhantes, 
inclusive à famosa e polêmica tese de F. Fukuyama, a qual arantes enriquece com 
uma glosa curiosa, na qual o mundo aparece dividido entre uma região “histó-
rica” e outra “pós-histórica”. Só que a primeira, ao contrário do que se poderia 
supor na própria elaboração de Fukuyama, em vez de ser uma sobrevivência da 
época moderna, é transformada numa instância da “era da emergência”. a rigor, 
estamos perante duas “pós-histórias”: uma, radiante – certamente uma utopia de 
direita – e a outra, distópica, aparentemente sem sinal ideológico. Sem sinal mes-
mo? O autor não o diz mas… não seria justamente nessa segunda que poderia al-
gum dia incubar uma alternativa “de esquerda” (por falta de um termo melhor)? 
Mas onde estaria a demarcação entre esta e as versões pós-modernas de direita? 
difícil encontrá-la nos próprios diagnósticos de tempo, que afinal convergem, a 
não ser no fato de arantes recusar seu nihil obstat, algo que as versões adversárias 
não têm nenhum problema em fazer nas suas. 

7 Seria o caso de perguntar como alguém, sinceramente imbuído dessa imagem do tempo, po-
deria suportar impassível o pensamento de estar caminhando, inexoravelmente, ao encontro 
dessa catástrofe “negativa”, isto é, um completo beco sem saída. Não seria tentado a transpor-
tar-se, extraindo de si uma última reserva de esperança, para a imagem de tempo vizinha – o 
da urgência apocalíptica? Urgências distintas, sim, mas muito propícias à mútua interação.
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Por isso, se crítica ‘política’ há na reflexão, ela pode ser encontrada antes 
no sinal negativo que dá a seu diagnóstico, intensificado pelo tom e estilo do 
texto – pontuado de ironias, sarcasmos, frases ácidas – do que no conteúdo 
propriamente dito da perspectiva que oferece para compreender o ‘fluxo’ das 
realidades descritas. este permanece ao longo de toda elaboração um objeto 
incontroverso, como se estivesse de antemão resolvido como fato bruto e ir-
resistível. Mas nada poderia ser incontroverso nesse terreno se voltarmos a 
pensar, como já indicado na discussão sobre “épocas”, na impossibilidade de 
separar a apreensão de um objeto que é ao mesmo tempo fluido e descontínuo 
da perspectiva histórica que o ‘interpreta’. a crítica, mesmo quando centrada 
no sinal negativo, ou no tom e no estilo, ainda é a crítica de um sujeito que não 
se reconhece no objeto: sendo, porém, uma crítica mais oblíqua, apenas revela a 
hesitação do autor em assumir também seu lugar de ator. Vale dizer: a questão 
da responsabilidade humana que esse debate está fadado a suscitar.

*  *  *

Cabe agora dar um giro na exposição, deslocando-a para um terreno mais 
concreto e familiar: o golpe de 1964 e sua sequência autoritária. Mas o que isso 
tem a ver com o que foi discutido até aqui? Não há como deixar de recorrer, ou-
tra vez, ao livro de Paulo arantes para nos aproximar desse ponto. Num outro 
ensaio da mesma obra, escrito em momento diferente do primeiro ensaio, cujo 
título é 1964, o autor começa assim: 

Tudo somado, o que resta afinal da Ditadura? Na resposta fran-
camente atravessada do psicalinista Tales Ab’Saber8, simples-
mente tudo. Tudo menos a Ditadura, é claro. Demasiada retó-
rica? Erro crasso de visão histórica? Poderia até ser, tudo isso e 
muito mais. Porém, nem tanto [...] O fato é que ainda não acusa-
mos suficientemente o Golpe. Pelo menos não o acusamos na sua 
medida certa, a presença continuada de uma ruptura irreversível 
de época. (ARANTES, 2014, p. 282-3) 

8 O autor remete aqui a uma coletânea de artigos, organizada por Telles & Safatle (2010), que 
incluiu seu ensaio, intitulada justamente O que resta da Ditadura.
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e segue o autor a discorrer sobre as tantas evidências de continuidade da di-
tadura em nosso tempo: nas polícias militares, na impunidade, nas políticas eco-
nômicas prevalecentes, na própria Constituição Federal, para não falar, é claro, da 
virtual ausência de controle civil das Forças armadas. Mais do que uma análise, o 
texto busca o tom de uma denúncia irreverente. e, porém, há que notar na citação 
acima um possível elo com a reflexão do ensaio anterior, especialmente na ideia de 
que a ditadura é a sequência de uma “ruptura de época”, que mais à frente o autor 
também aludirá como um “novo tempo” do país. Sem dúvida, “época” nessa pas-
sagem refere-se à temporalidade nacional, brasileira, mas que na linha narrativa 
do ensaio vai aos poucos convergindo para a nova temporalidade universal, quase 
no mesmo compasso em que a ditadura vai neutralizando seus instrumentos mais 
repressivos e dando início a uma transição que abrirá o caminho para um regime 
constitucional e democrático. Como se o “novo tempo” da ditadura fosse algo 
como uma experiência-piloto, em nível periférico e latino-americano, do “novo 
tempo do mundo”. isso vai fazer com que, naquela mesma linha narrativa, a pas-
sagem da velha ditadura para a nova democracia pareça tudo menos descontínua; 
até pelo contrário, uma sequência consistente sob diversos pontos de vista – do 
político ao jurídico, do social ao econômico. digamos que o processo começa com 
um estado de exceção de fato (a ditadura tout court), que então se transmuta num 
“estado de exceção em sentido econômico” (na forma de choques anti-inflacio-
nários), que se torna “permanente” no mesmo passo em que um estado de exce-
ção de jure é incorporado ao formato democrático-constitucional, até finalmente 
chegarmos ao regime contemporâneo da urgência. a verdadeira descontinuidade, 
portanto, é o pós-1964 e não o pós-1985 (quando os militares saem de cena) ou o 
pós-1988 (quando a Constituição Federal é promulgada). No fundo, o que arantes 
está dizendo é que o projeto “de época” que se inaugura com o período ditatorial 
teria ao fim e ao cabo prevalecido, embora a ditadura propriamente dita tivesse de 
sair de cena no meio do caminho. 

em si mesma, a tese parece muito interessante e rica de possibilidades. 
Contudo, valendo-se do fato de que a “época” referida começa com um regis-
tro negativo, isto é, um golpe de estado acompanhado de um regime autori-
tário e altamente repressivo, o autor busca contaminar a história de todos os 
períodos subsequentes, inclusive o democrático, com a mesma negatividade. 
dessa perspectiva, a época se apresenta estruturalmente homogeneizada, tor-
nando secundária a diferença entre regimes políticos. 
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Sabemos que, descontadas suas importantes variações, inclusive a que se 
acabou de resumir, o núcleo dessa posição tem se tornado, nos anos recentes, 
bastante persuasivo para uma parcela (talvez não desprezível) da esquerda bra-
sileira, embora nem um pouco popular entre os cientistas políticos. estes, ao 
contrário, buscam valorizar as conquistas democráticas do Brasil contemporâ-
neo. Mas não é preciso nutrir qualquer simpatia pela tese continuísta para res-
gatar um significado mais amplo da questão que, agora sim, nos fará remeter 
diretamente ao que se discutiu antes. O próprio arantes parece não ter se dado 
conta disso no momento em que escreveu o ensaio sobre o golpe de 1964 e a 
ditadura. Mas depois, em outro lugar9, ele se permitirá ligar o debate sobre o 
assunto com o diagnóstico de época que expõe no primeiro ensaio do livro. a 
ligação é feita por uma espécie de “metatese” à sua própria tese da continuidade 
da ditadura em nossa vigente democracia. eis então, diz ele, que o debate aca-
lorado sobre esse capítulo da história brasileira revela um mal-estar coletivo, 
que contamina todos os polos da discussão: é como se o golpe de 1964 tivesse 
acontecido agora pouco, “anteontem”, e não há cinquenta anos. Mas essa per-
cepção nada mais seria do que um sintoma da própria época em que vivemos.

Vale ter em mente esses dois registros em que se move o autor. ele parece 
deslocar-se com facilidade entre um e outro, mas, a rigor, sua combinação é 
questionável. assim, no primeiro, ele se faz partícipe de um processo político, 
ajuizando-o, e flerta com o discurso de que a ditadura – formalmente encerrada 
há três décadas – de fato ainda continua entre nós, “exceto pelo nome”. No ou-
tro, o mesmo autor (mas poderia ser outro) toma distância daquele processo, e 
procura explicar, graças a um diagnóstico de época, por que ele e tantas outras 
pessoas estariam hoje dispostas a assumir um juízo tão drástico. Mas isso se faz 
ao preço de relativizar a posição inicial, como se agora dissesse: de fato, as coisas 
podem não ter sido bem assim, mas os tempos instigam as pessoas a pensar 
desse jeito. de modo que o movimento entre os dois níveis não é tão suave como 
se poderia supor. É tentador, aliás, jogar um registro contra o outro. Vejamos.

Quando contemplamos as várias rememorações e manifestações públicas 
contra ou a favor do golpe de 1964 dos últimos anos, inclusive o atual, em que 
o evento completa cinquenta anos, é possível sentir exatamente o que está indi-

9 Ver o debate que se promoveu sobre o livro, com a participação do autor, e publicado no 
YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=6Hq6VPYQ_-0).



21Política, história e a questão da atualidade do golpe de 1964 – Cicero Araujo

cado no segundo registro: que a ditadura parece ter sido trazida para mais per-
to de nós do que nos tempos imediatamente posteriores ao esfacelamento do 
regime autoritário. assim, por exemplo, os anos 1985-1988, período em que foi 
elaborada a atual Constituição, pareciam estar mais longe da ditadura do que 
estamos agora. Como isso é possível? inevitável admitir um dos pontos em que 
se fixa o diagnóstico de tempo de Paulo arantes: observando esse fenômeno, 
parece que vivemos uma época de expectativas decrescentes. Ou, para adaptar 
a imagem empregada parágrafos antes à história brasileira recente: é como se 
o vagão dianteiro da democratização do país tivesse freado, deixando que os 
vagões traseiros se empilhassem sobre ele. e seu efeito concreto é produzir uma 
sensação de pressão tão forte do tempo passado sobre o presente, a ponto de 
fazer o primeiro intrometer-se no segundo como um morto-vivo. 

de novo: o problema não está exatamente na relação entre o presente e o 
passado, mas numa inflexão na expectativa de futuro que então contamina 
toda a linha do tempo. É bem plausível que essa inflexão esteja ocorrendo em 
certos espaços de nossa sociedade (daqui a pouco se explicará a importância 
desta cláusula), afetando o modo como se avalia a trajetória da democratização 
no Brasil e a própria forma política que ela foi produzindo no processo, com 
suas instituições, suas praxes, seus valores e a Constituição que procurou sin-
tetizá-los num único texto legal. assim, mudanças significativas no horizonte 
de expectativas desse processo estariam causando, naqueles espaços, impactos 
inusitados no campo da experiência, afetando não só o balanço do passado, mas 
o modo como se faz a interação com a forma política e a estrutura constitucio-
nal que são suas herdeiras. Quando a democratização brasileira se apresenta na 
perspectiva de um futuro amplo e ascendente, não só o presente mas o passa-
do é elaborado e vivido de uma certa maneira. Porém, quando esse horizonte 
se fecha e o futuro da democracia aparece bloqueado, toda a linha temporal é 
reelaborada correspondentemente, produzindo o pathos da presentificação do 
passado – vale dizer, da ditadura. 

 assim, tendo em conta a aplicação do diagnóstico de época que o próprio 
autor aqui comentado faz ao caso brasileiro, compreende-se por que em 1985-
1988 o golpe que levou a essa ditadura poderia parecer mais distante, e seus 
traumas mais fáceis de superar: simplesmente porque o futuro do que se come-
çava a construir – supostamente o oposto do passado – apresentava-se amplo, 
róseo e promissor. Mas se hoje aquele mesmo evento parece mais próximo, e 
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suas sequelas mais difíceis de superar, a ponto de dar audiência a um debate 
(quiçá absurdo em outros tempos) sobre a persistência da ditadura, então é 
preciso reconhecer pelo menos o efeito contagiante daquele diagnóstico: que 
o futuro de nossa democratização e de nossas práticas constitucionais já não é 
mais tão róseo e promissor; que, ao contrário, já parece um tanto gasto antes 
mesmo de desdobrar todas as suas promessas, emperrando a dinâmica política 
e social do presente.

Mas veja o leitor que pensar desse modo a questão da atualidade do golpe 
e da ditadura é bem diferente de afirmar, taxativa e unilateralmente, que tais 
eventos não foram realmente superados, que eles continuam a vigir entre nós 
– nas práticas institucionais e extrainstitucionais, nas leis, na própria Consti-
tuição, etc. – mesmo que disfarçados com outro nome. Chama a atenção, em 
particular, essa sua unilateralidade, desde que o juízo poderia admitir seria-
mente a hipótese de um processo mais ambíguo e nuançado, misturando con-
tinuidades autoritárias e novidades genuinamente democráticas. Mas qual o 
sentido de rejeitá-la assim, in limine? É nesse ponto que a mistura pouco atenta 
dos registros antes mencionados se revela fatal. Porque o primeiro registro (a 
do autor engajado num processo político concreto) vai mesmo além de uma 
simples tentativa de compreender – própria do segundo registro – um senti-
mento mais ou menos difuso em nosso presente histórico. Mesmo que haja nele 
um exagero retórico proposital (próprio do engajamento), seu foco parece ser 
antes o reforço e a confirmação daquele sentimento, numa empresa de fazer 
fundir uma “interpretação” de época com a própria realidade. Ou seja, recrutar 
o segundo registro para confirmar o primeiro.

tomemos, para deixar claro o que está em jogo, uma instância concreta 
dessa discussão, talvez a mais polêmica, não necessariamente a mais impor-
tante: a questão dos torturadores e da anistia que os livrou dos tribunais. Se há 
um caso de continuidade da ditadura, ele está posto ostensivamente aí. arantes, 
evidentemente, menciona-o e faz incidir nele os dois registros, porém sem a 
devida discriminação. No ensaio aqui comentado, é o primeiro registro que pre-
valece quando, por exemplo, em certa passagem, ajuíza que a Lei da anistia, de 
agosto de 1979, foi pura e simplesmente uma iniciativa “de autoabsolvição dos 
implicados [os agentes da repressão] em toda a cadeia de comando da matança” 
e ponto final. É evidente que tal juízo reflete uma posição política mais ampla, 
no sentido de que em nossa transição para a democracia prevaleceu o conluio 
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das elites, e que o embate pela anistia foi cúmplice disso. desse juízo não escapa 
nem mesmo a campanha das Diretas Já (1984), classificada a seco como um 
“engodo de massas”. Contudo, essa posição pode ser outra vez relativizada em 
vista das diferentes perspectivas de época consideradas pelo próprio autor, não 
nesse ensaio sobre a ditadura, mas no primeiro ensaio do livro. de fato, é o que 
ele mesmo começa a fazer para analisar a história brasileira recente, não no livro 
propriamente, mas em outro lugar.10 e o resultado é bem interessante, porque 
obriga a contrastar diferentes atitudes e sentimentos sobre a questão, dependen-
do do “presente” em que o sujeito que ajuíza se identifica, mais ou menos assim:

Se tomarmos o horizonte de expectativa, por suposto predominante, no pe-
ríodo da assim chamada “transição” e logo depois – digamos, entre 1979 e 1988, 
da Lei da anistia à promulgação da nova Constituição – fica evidente a força da 
disposição dos atores, inclusive à esquerda, de encaminhar as coisas do modo 
como foram encaminhadas. Na verdade, o imbroglio todo da Lei da anistia po-
deria ser formulado assim: para os opositores da ditadura, o ponto crucial não 
era a absolvição ou a punição dos torturadores, mas o destino dos presos e ba-
nidos desde o golpe de 1964. tanto que se podia defender a bandeira da “anistia 
ampla, geral e irrestrita” sem que se fizesse polêmica sobre os detalhes semânti-
cos dessa expressão. Sabia-se perfeitamente, desde antes da aprovação da lei, que 
a anistia produziria uma ambiguidade, desde que ela tenderia a igualar os dois 
lados da contenda, inclusive no que se refere aos crimes de tortura. Mas não foi 
essa a ênfase que se deu à questão, que fluiu para o lado de quem seria libertado 
e repatriado, e não para o lado de quem permaneceria livre e deveria, ao con-
trário, ser julgado e preso. e essa ênfase permaneceu mesmo depois, no tempo 
em que a atual Constituição foi elaborada. Prova de que não se tratava apenas 
de uma questão de “correlação de forças”, certamente mais desfavorável para as 
posições democráticas em 1979 do que em 1987-1988, mas também de atitudes e 
sentimentos. É que havia a perspectiva otimista de uma democracia a construir, 
introjetada na grande maioria dos atores de todas as matizes ideológicas, inclu-
sive naqueles que faziam fortes objeções ao caráter ou à velocidade da transição 
democrática. O que dava motivo e disposição para superar o passado mais ou 
menos recente, enfim, de virar aquela página de nossa história.

10 Idem.
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Outra poderia ser a perspectiva de hoje, de quem estivesse situado no atual pre-
sente e contemplasse o horizonte temporal a partir desse ponto. Mas é um equívoco 
afirmar que a perspectiva predominante anterior tenha se esvaído: na verdade, ela 
apenas se encontra mais fraturada. O problema é que, passados 25 anos de vigência 
da Constituição Federal, a democratização do país, na ordem das expectativas, sus-
cita menos entusiasmo do que no período de seu amanhecer. Logo, torna-se bem 
plausível que, em não poucos espaços da sociedade brasileira, a perda de entusias-
mo já se tenha transformado em um bloqueio do próprio horizonte temporal, con-
vergindo, portanto, com o diagnóstico da contemporaneidade feita por arantes. 
Mas isso só faz acentuar o componente subjetivo implícito de empreitadas dessa 
natureza, algo que sugere a hipótese de que, num mesmo período, diferentes pes-
soas, em diferentes espaços sociais, possam estar sintonizadas em “épocas” distin-
tas, com seus sentimentos e atitudes correspondentes. O que nos previne da ideia de 
que, ao se fazer um diagnóstico de virada de época como o descrito nestas páginas, 
só nos restaria fazer a constatação, como se a questão já estivesse resolvida, quer di-
zer, como se todos nós já tivéssemos sido tragados para um “outro tempo” por uma 
força incontrolável. está claro que para alguns será muito forte o sentimento – a ser 
transformado, como vem sendo, numa corrente articulada de opinião – de que a 
ditadura, afinal de contas, permanece insuperada não só em termos institucionais, 
mas como fato em carne e osso: e aí estão os torturadores e seus cúmplices ainda 
vivos, que não deixam mentir. Mas não importa se mais anos tenham se passado 
desde que a questão foi posta pela primeira vez. Porque o problema não é de tempo 
corrido, mas de disposição para agir, aqui e agora, dessa ou daquela maneira.

Pois bem: para certos promotores (mas não todos) dessa corrente de opi-
nião, será muito tentador justificar sua insistência no passado dizendo que, 
enquanto não for feito um “pleno” acerto de contas com a herança da ditadu-
ra, da política à polícia à violência à economia, etc., passando, é claro, pelos 
torturadores (e seus cúmplices), o país não conseguirá trilhar o caminho de 
uma “verdadeira” democracia.11 Contudo, os assassinados pela ditadura esta-
riam mais assassinados hoje do que há trinta, quarenta ou cinquenta anos? Os 
desaparecidos mais desaparecidos, ou os torturados e todas as outras vítimas 

11 Mas repare o leitor que para outros, dentro dessa mesma corrente, tal expectativa parecerá 
um tanto ingênua, pois a questão já teria sida resolvida definitivamente bem antes, e a favor 
do status quo, no embate de 1964.



25Política, história e a questão da atualidade do golpe de 1964 – Cicero Araujo

da repressão? estiveram então errados os que, na aurora do atual regime po-
lítico e da atual Constituição, preferiram um caminho alternativo, buscando 
virar aquela página? deixaram de enxergar no passado algo objetivo que agora 
conseguimos ver mais claramente? Por certo, não temos o registro de nenhum 
fato do passado, recentemente descoberto, que possa explicar esse deslocamento 
de pontos de vista. Mais uma vez, se algo se modificou significativamente para 
os que engrossam essa corrente, não foi o passado como um conjunto de fatos 
brutos, mas a perspectiva do futuro, que por outros caminhos vai afetando a 
interpretação desses fatos. talvez a punição dos torturadores – mas também os 
seus cúmplices? Quem são e até que extensão deveriam ser assim considerados? 
– possa finalmente trazer a justiça para os diretamente atingidos e aliviar o peso 
de consciência que toda a sociedade brasileira ainda carrega desses crimes. Bem 
mais duvidosos são seus supostos efeitos benéficos – como se houvesse aí uma 
simples relação de causa e efeito – para o futuro de nossa democracia. 

O mesmo poderia ser dito de quaisquer outras iniciativas que visassem ao 
“pleno” acerto de contas com o passado ditatorial. Porém, o que mais se de-
veria duvidar não é da verdade dessas relações, e, sim, da suposição de que os 
defensores de tal acerto estejam de fato querendo superar o passado. Porque é 
justamente a perspectiva de época na qual se posicionam, e não o peso em si do 
passado, que os fazem não meramente presentificá-lo, mas encalacrar-se nele. 
ao ver seu futuro bloqueado, acabam congelando toda a linha do tempo ante-
cedente. e um tempo que não pode fluir, diria arantes, significa simplesmente 
que “o passado não pode passar” – que é, de resto, o que concluem os diagnós-
ticos pós-alguma-coisa aludidos neste artigo. Mas o ponto que se elabora aqui é 
precisamente o de não resignar-se a essa constatação: também visa à sua crítica. 

enfim, ao fazer um esboço dessa crítica, buscou-se ressaltar que um diag-
nóstico de tempo não é uma mera contemplação de um objeto perfeitamente 
decantado. Não é, pelo menos, uma contemplação inocente, da qual se possa 
deixar de lado, sem mais, a questão da responsabilidade humana. isso quer 
dizer que podemos, senão devemos, fazer juízos sobre eles, o que necessaria-
mente inclui um juízo sobre as atitudes que tendem a acarretar. Neste artigo, 
incitado pela questão da atualidade dos cinquenta anos do golpe de 1964, seu 
autor teve a oportunidade de analisar uma família dessas perspectivas, iden-
tificando-lhe no final um pathos que, mais do que análise, é passível de uma 
crítica politicamente orientada. Pois o que está em jogo é efetivamente um em-
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bate em torno da afirmação ou esvaziamento da expectativa positiva de nossa 
trajetória democrática. e se for verdade que a democracia, mais do que qual-
quer outro regime político conhecido, é um “regime de tempo” – para usar a 
expressão de Nadia Urbinati (2006) – então é mesmo a questão de sua defesa 
que estamos lidando aqui.
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Crônica de uma centralização 
anunciada: concentração de 
poder e dinâmica federativa 

sob a ditadura
Jefferson O. Goulart

a longa noite que se seguiu ao golpe de 1964 castigou duramente o país: 
ceifou vidas, aterrorizou a sociedade, atrasou o desenvolvimento na nação, en-
rijeceu o estado e não incidiu sobre pontos de estrangulamento estruturais, 
muitos dos quais já figuravam na agenda das reformas de base. há desafios 
novos, mas é preciso aprender com a história.

e a história ensina que não há conquista sem luta; que democracia, justiça 
e igualdade social são requisitos para a civilidade; que os dias sombrios pre-
cisam ser lembrados para que seu esquecimento não represente o retorno às 
trevas. a compreensão de manifestações totalitárias não exprime perdão, mas 
significa uma reconciliação “com um mundo em que tais coisas são definitiva-
mente possíveis” (areNdt, 1993, p. 39). revisitar o arbítrio, portanto, tem um 
duplo significado pedagógico: aprender com suas tragédias para dimensionar 
o alcance da ação humana e expor às novas gerações os obstáculos que ainda 
conspiraram contra o aperfeiçoamento da democracia, enfim, pensar e repen-
sar como se estruturam as relações de poder.

analisar a concentração de poder e os conflitos federativos daqueles tempos 
se inscreve nessa perspectiva crítica e generosa da história. agora a pergunta não 
é mais se o golpe de 1964 poderia ser evitado, e, sim, quais foram suas consequên-
cias e o que elas nos ensinam. a universidade (ainda) tem muito a dizer sobre isso.

Mas é preciso dar destaque a um ponto fundamental: a concentração de po-
der imposta pelos militares não foi resultado de um capricho ou mesmo de uma 
aversão moral à democracia. a rigor, as Forças armadas cultivam uma com-
preensão do exercício do poder que se ampara doutrinariamente, antes de qual-
quer outra exigência, na hierarquia. essa valoração impõe obediência absoluta ao 
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comando e requer um acurado senso de devoção à nação e ao estado, orientação 
que se manifesta em estruturas tecnocráticas centralizadas e verticais.

Nesse sentido, a intervenção militar na política sempre se revestiu de um 
espírito de salvação nacional, justificativa invariavelmente discutível de uma 
perspectiva democrática. O fato é que os militares que lideraram o golpe de 1964 
não só se orientavam por tais propósitos como há fortes evidências de que culti-
vavam profundo desprezo e desconfiança pelas elites civis, tidas como ineptas e/
ou corruptas, enfim, incapazes de conduzir o processo de modernização do país 
e elevá-lo à condição de potência. tais ingredientes estarão presentes perma-
nentemente no comportamento dos militares à frente do estado, daí a obsessiva 
concentração decisória e a rejeição de quaisquer formas de contestação. ao fim 
e ao cabo, deveriam prevalecer a autoridade e o comando.

Regime político e democracia

Para que não pairem dúvidas, o regime político que se estabeleceu em 1964 e 
durou até 1985 no Brasil foi uma ditadura sob a hegemonia militar. a afirmação 
poderia soar dispensável ou meramente retórica, mas tem o sentido de delimitar 
conceitual e historicamente a natureza desse regime e rechaçar categoricamente 
qualquer hipótese que conteste sua essência, sobretudo as vozes acadêmicas ou 
midiáticas que, levianamente, advogam a tese da ‘ditabranda’ para qualificar 
um período supostamente mais ‘brando’ ou ‘menos autoritário’.1 evidente que 
o regime não seguiu um curso linear ao longo de seus vinte e um anos, mesmo 

1 Seria desonesto omitir do leitor que a inspiração para este ensaio tem origem na exposi-
ção de Marcos A. Silva na seção de abertura da XVI Jornada Multidisciplinar, quando esse 
historiador argumentou de forma axiomática que tivemos uma ditadura no Brasil, e que 
denominações análogas prestavam um desserviço à historiografia porque (voluntariamente 
ou não) diluiriam o peso e as consequências de um período efetivamente ditatorial. Para a 
linguagem jornalística e mesmo da luta política, o uso da expressão ditadura é suficiente 
para caracterizar governos pautados pelo abuso do poder e pela tirania. Não obstante, da 
perspectiva da ciência política, uma apreciação mais criteriosa desse regime político e de 
suas nuances e contradições requer o uso de conceitos e categorias de maior complexidade 
que até podem convergir na nomenclatura, como se poderá constatar mais adiante.
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porque “qualquer organização militar é naturalmente afetada pelo equilíbrio 
de poder das classes dentro do qual se encontra” (StePaN, 1986, p. 16), e seu 
endurecimento refletiu tanto as cisões internas (e sua capacidade de acomodá
-las) quanto as pressões externas – endógenas (da sociedade civil e do sistema 
político) ou internacionais (de estados, da mídia e de organismos multilaterais).

a origem do engano analítico e conceitual provavelmente possa ser locali-
zada em conhecida análise de Juan Linz (1973), que caracterizou o regime bra-
sileiro como “situação autoritária” em razão da baixa institucionalização de seu 
ciclo inicial, em larga medida associado ao governo Castello Branco: naquele 
curto período nem todas as instituições democráticas foram sacrificadas e se 
tornou possível conviver com algum grau de tolerância e contestação.2 incapaz 
de institucionalizar os instrumentos e mecanismos autoritários, o regime seria 
mais flexível e seu caráter autoritário, circunstancial. Uma análise mais abran-
gente, porém, revela que o regime autoritário brasileiro, além de um dos mais 
longevos da américa Latina e do Cone Sul, destacou-se justamente pelo alto 
grau de institucionalização, ou seja, se notabilizou por um complexo conjunto 
de normas (constitucionais e infraconstitucionais), pela criação de uma podero-
sa rede de agências estatais, pela imposição de regras coercitivas, pela supressão 
de liberdades democráticas e pelo profissionalismo das estruturas militares que 
tutelaram o aparelho de estado (StePaN, 1986).

além disso, a moldura institucional do regime não prescindiu de instru-
mentos de legitimidade e legalidade para seus atos. essa característica é mar-
cante em todo o período ditatorial, embora se revele mais aguda em determina-
dos momentos, o que pode ser explicado, de um lado, pela tentativa simultânea 
de gerir e acomodar seus próprios conflitos internos e impor uma regulação 
apropriada ao sistema político e à sociedade e, de outro, pelo imperativo de 

2 A influência da análise de J. Linz não ficou restrita ao mundo acadêmico e sua reflexão ga-
nhou notável incidência polícia: “dentro das condições políticas e sociais do país, o regime 
não teria condições de institucionalizar-se. O general Golbery do Couto e Silva, principal 
arquiteto do regime, leu o artigo grifando-o. Anos mais tarde, um estudioso da biografia de 
Golbery declarou que a análise de Linz havia convencido o general. Recentemente, Fernando 
Henrique Cardoso confessou a Linz: ‘Você tem muito a ver com a evolução política brasilei-
ra’” (AVELAR, 2001, p. 203). O conceito de “situação autoritária” também foi incorporado e 
reproduzido pela Revista Veja àquela época (ROCHA, 2013, p. 34-35).
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conquistar consentimento e submissão de outros atores e instituições (araU-
JO, 2013). Não se trata aqui de explorar a polêmica sobre o ‘déficit de legitimi-
dade’, que teria sido determinante para o ocaso do regime e a transição rumo 
à democracia que depois se seguiu, mas apenas de realçar a perseverança com 
que o regime lidou com o tema da legitimidade. tais preocupações não são des-
prezíveis se se considerar, mesmo para um país de baixa tradição democrática, 
que o regime se instituiu mediante autêntica ruptura da ordem: a presidência 
foi declarada vaga com o mandatário da república em solo nacional. Mais ain-
da: à época do golpe, o estamento militar não havia construído um consenso 
sobre o alcance, a profundidade e a extensão de sua intervenção3, restando di-
versas dúvidas, inclusive, se se tratava de mais uma das tantas interferências 
pontuais que marcavam a história política republicana, enfim, se seria uma 
quartelada a mais, ou se uma intervenção duradoura e estrutural.4 Não obs-
tante, a ditadura brasileira construiu elevado patamar de institucionalização.

Na tipologia rigorosa da teoria política, contudo, talvez a expressão di-
tadura não fosse a melhor denominação para caracterizar o regime político. 
embora formule uma comparação ideologicamente dirigida a justificar suas 
preferências e a desqualificar outras postulações quando distingue teorias 
“descritivas” de “prescritivas”, Sartori (1997) pode ser uma referência valiosa 
nesse debate na medida em que sua reflexão sobre a democracia postula um 
rigor metodológico que distingue distinções de classe e de grau:

A meu ver, ‘o que é (democracia)?’ e ‘quanta (democracia)?’ 
são ambas questões corretas e complementares, não questões 
mutuamente exclusivas. Penso também que essas perguntas de-
vem ser feitas nessa ordem, pois, sem dizer primeiro o que uma 
coisa é (e não é), não podemos estabelecer em que grau ela é o 

3 Embora não desaparecessem em outros governos, as divergências internas quanto aos ru-
mos do regime foram especialmente agudas na gestão de Costa e Silva. A esse respeito, ver 
os trabalhos jornalísticos sobre as acirradas contendas em torno de sua sucessão (GASPARI, 
2002; CHAGAS, 2014), com fartas e detalhadas menções às disputas internas e conspirações 
entre militares, culminando com a edição do AI-5 e a ascensão do Gal. Médici.

4 Para uma análise da influência militar, ver Stepan (1986) e Ferreira (2007). Sobre a transi-
ção, ver especialmente Sallum Jr. (1996) e Stepan (1988).
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que se declara ser. Assim, minha posição é que as variações no 
interior da democracia, ou de democracia (em relação a mais 
ou menos democracia) requerem que estabeleçamos primeiro a 
que se aplicam, isto é, que decidimos primeiro o que é e o que 
não é uma democracia. (SARTORI, 1997, p. 250)

esse autor se inscreve na tradição pluralista da teoria democrática que a 
qualifica estritamente como método de tomada de decisões com base na escolha 
de uma minoria dirigente por uma maioria votante. Mais ainda: essa minoria 
tem um poder limitado e revogável, de modo que a concessão do exercício do 
poder possa ser sempre regrada e condicionada.

democracias não são todas iguais, variam conforme a especificidade dos sis-
temas de governo (presidencialista ou parlamentarista ou eventualmente misto), 
do período histórico, do peso e do alcance das instituições, da cultura política 
de determinado país, do grau de controle exercido pela sociedade civil e assim 
por diante. a despeito das diferenças e variáveis, seja qual for o critério a que se 
recorra para apurar intensidades ou particularidades, a democracia designa um 
conjunto de procedimentos políticos consubstanciados em processos decisórios.

tal proposição deriva da noção de que traduzimos democracia genericamen-
te como governo do povo, poder exercido através da representação por uma deter-
minada transferência de autoridade, enfim, por uma delegação de prerrogativas. 
este poder é exercido em nome do e para o demos. em acepção weberiana, o 
poder não é uma coisa nem algo de que se apropria; antes, é o exercício de uma 
relação, de modo que não pertença a ninguém e esteja relacionado a uma deter-
minada concessão. em resumo, o “axioma democrático é que o poder do homem 
sobre o homem só pode ser concedido por outros”, de sorte que invariavelmente 
se concretize “numa base revogável (de outra forma, as pessoas que concedem o 
poder renunciaram, ao mesmo tempo, ao seu poder)” (SartOri, 1994, p. 277).

tomada em perspectiva oposta – no sentido do que não é –, a democracia se 
antagoniza tipologicamente com a autocracia, porque esta representa um siste-
ma que prescinde da legitimidade no sentido de os governantes representarem 
a si próprios. Na democracia a legitimidade reside na transferência de poder, 
enquanto na autocracia, inversamente, o poder é exercido de forma incondi-
cional e ilimitada. em outros termos, enquanto na democracia prevalecem a 
condicionalidade, a limitação e o controle – as regras que determinam quem e 
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como se governa –, na autocracia vigora o oposto: concentração de um poder 
ilimitado. Nesses termos, “quando a democracia é definida em contraposição à 
autocracia, obtemos imediatamente uma demarcação precisa de onde a demo-
cracia começa (ou termina)”, e assim podemos estabelecer com maior precisão 
“um foco claro onde reside sua identidade positiva” (SartOri, 1994, p. 279).

a democracia, portanto, afirma-se na transferência de prerrogativas do demos 
(soberano) para o governante (príncipe). essa característica não encerra o proble-
ma, pois a distância entre governantes e governados não desaparece com a conces-
são. Críticos da democracia, os teóricos do elitismo têm razões e argumentos de 
difícil contestação: à medida que o exercício do poder é protagonizado por reduzi-
dos grupos de pessoas, aumenta o fosso que os separam de quem lhes delega poder. 

a proposição de que as instituições políticas comportam dirigentes e dirigi-
dos não é inédita, pois todos os pensadores que se ocuparam da política com um 
enfoque realista chegaram à mesma constatação. ademais, uma observação em-
pírica sobre a história das instituições políticas seria suficiente para confirmá-la. 
da mesma forma, inexiste precedente societário em que o poder e a dominação 
estejam ausentes. Como, então, enfrentar o poder de poucos? Como interpretar 
o elitismo sem que a isto corresponda uma negação peremptória da democracia?

a resposta a tal questão não repousa na negação da existência das elites 
como fenômeno inerente à política, mas, antes, em tomá-la como expressão de 
interesses. respondendo à questão se a dominação da minoria seria inevitável, 
dahl (1989) admite que as desigualdades no exercício do poder vigoram em to-
dos os sistemas democráticos e reconhece tratar-se de um sério problema para 
a teoria e a prática da democracia, mas argumenta que os teóricos do elitismo 
tiveram escasso convívio com sistemas democráticos, razão pela qual não con-
sideraram adequadamente seu caráter mais aberto. dahl sustenta que o erro 
elementar de Michels e da maior parte dos elitistas é que não tiveram expe-
riência com países dotados de sistemas partidários competitivos nem puderam 
analisá-los sistemática e evolutivamente.

diferentemente de autocracias e aristocracias, em sistemas democráticos as 
elites se apresentam abertas e amplas, são suscetíveis a controles externos – em 
última instância, o poder de que desfrutam pode ser revogado em razão da exis-
tência de sistemas nos quais há intensa competição entre partidos políticos. em 
poliarquias há regras restritivas, sanções, instituições de controle (Parlamento, 
Judiciário, etc.) e, no limite, novas eleições para eleger novos governantes.
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embora não tenha poupado esforços no sentido de conquistar legitimida-
de em bases pretensamente legais (vide o uso abusivo de atos institucionais, 
mudanças constitucionais e outras normas), o regime autoritário brasileiro foi 
claramente uma autocracia porque: (i) tomou o poder à força e não admitiu 
limites ao seu exercício; (ii) não tinha representação societária para governar 
(ainda que em diversas ocasiões contasse com adesão de amplos segmentos 
sociais); e (iii) inexistia uma base de revogabilidade do ‘mandato’ governamen-
tal. Precisamente com base em tais critérios, podem ser arrolados incontáveis 
ataques às instituições democráticas: fechamento do Parlamento, cerceamento 
do Judiciário, limitação à ação dos partidos, suspensão de eleições, institucio-
nalização da censura e da tortura, etc.

em síntese, a autocracia é uma não-democracia. afora essa diferença de 
classe, outra variação de nomenclatura também pode ser admitida. historica-
mente, a expressão ditadura se confunde com a noção de tirania, no sentido 
específico de designar um governo despótico que excede sua autoridade política 
e jurisdicional, enfim, como um poder não constitucional, isto é, politicamente 
ilegítimo e juridicamente ilegal porque “os governantes desrespeitam uma cons-
tituição preexistente e escrevem uma constituição que lhes dá o poder de, na 
prática, fazer o que quiserem” (SartOri, 1994, p. 276).

Não é casual que essa definição abstrata guarde enorme poder explicativo 
para descrever empiricamente a ditadura brasileira: invariavelmente as ditadu-
ras profanam as instituições da democracia, concentram poder e desprezam os 
procedimentos democráticos. embora o conceito de autocracia seja efetivamen-
te mais abrangente e completo para definir um regime político não democrá-
tico porque capta sua essência e seus princípios antagônicos, para os propósi-
tos limitados deste ensaio, tomar a ideia de ditadura5 em sentido minimalista e 
como enunciado não compromete o sentido subjacente de tipificar um sistema 
autocrático. Nesses termos, autocracia e ditadura serão utilizadas em sentido 
análogo para se referirem ao mesmo objeto: o regime político.

5 Na ciência política, este conceito é reconhecidamente mais controverso, tanto mais por suas 
múltiplas acepções históricas. Para tanto, basta observar as diferenças entre o sentido origi-
nal que assume em Roma Antiga ou na literatura de orientação marxista. A esse respeito, ver 
o verbete de Sttopino (In: BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G., 1995, p. 368-379) 
ou mesmo Sartori (op. cit., p. 273-285).
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Ditadura, centralização e dinâmica federativa

em retrospectiva histórica, o golpe de 1964 refletiu basicamente dois conjun-
tos de fatores que se complementam. O primeiro deles se refere à influência da 
ordem internacional no ambiente político-ideológico do país, isto é, o cenário da 
Guerra Fria inspirou fortemente parcelas das elites nacionais (civis e militares) a 
evitar a possibilidade de replicação de quaisquer modelos socialistas de sociedade. 
Não porque esse risco pudesse ser real sob o governo moderado de João Goulart, 
mas porque a hipótese de uma ruptura não era de todo descartada, bastando lem-
brar a política externa agressiva dos eUa em relação aos seus ‘satélites’ e o fascínio 
da revolução cubana nos corações e nas mentes da esquerda latino-americana.

O segundo conjunto de explicações remete à crise do populismo como mo-
delo de dominação política. em meados dos anos de 1960, o país assistiu à mais 
vigorosa movimentação societária de sua história: greves, mobilizações, agenda 
das reformas de base, e tudo parecia indicar um novo padrão nas relações esta-
do/sociedade em que a tutela estatal pudesse ser finalmente ultrapassada, enfim, 
um cenário que representasse a superação do modelo de cidadania regulada 
(SaNtOS, 1979) e uma modernização autenticamente democrática.

O populismo sempre limitou a autonomia da sociedade civil, mas nunca foi 
uma fórmula política rígida ou tampouco estanque. e é precisamente a trajetória 
que sinalizava a emancipação das organizações civis que choca e apavora o esta-
blishment. Nesse sentido, o golpe é uma resposta autoritária a esse movimento de 
descolamento da tutela estatal buscado pela sociedade civil, ainda mais porque 
justificado ideologicamente como salvação do comunismo. Para uma sociedade 
altamente polarizada como era o Brasil naquele momento, a aliança civil-militar 
em torno da ruptura com a democracia populista sinalizou a afirmação de um 
caminho não só autoritário, mas também de exaltação nacionalista.

O regime autoritário que aqui se instalou apresentou algumas particulari-
dades. em primeiro lugar, juntou o alto comando das Forças armadas e elites 
civis em torno de um projeto ambíguo tanto em sua configuração institucional 
quanto em seu cronograma; logo essas contradições seriam percebidas, dentro 
e fora do regime, nos processos sucessórios e no alcance da ‘abertura’. em se-
gundo lugar, sempre buscou alguma base legal para justificar sua autoridade, ou 
seja, a legitimidade foi uma preocupação permanente em sua agenda. decorrên-
cia disso, em terceiro lugar, institucionalizou-se, e para tanto basta relembrar a 
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sucessão de atos institucionais e as reformas constitucionais operadas em si-
tuações mais críticas. Por último, foi um regime que não só conservou como 
aperfeiçoou o modelo desenvolvimentista herdado dos tempos do populismo, 
além de manter uma relação permanentemente tensa com as estruturas descen-
tralizadas próprias do sistema federativo.

inequivocamente autocrático, uma vez instalado, o regime autoritário (ou 
a ditadura) encontrou um adversário poderoso e avesso aos seus enunciados: 
o sistema federativo. No plano normativo, desde sua gênese moderna, o fede-
ralismo se destacou como um modelo político-institucional caracterizado pela 
existência de múltiplos polos de poder, ou seja, uma engrenagem pautada por 
controles recíprocos entre os diferentes níveis do sistema governativo, cuja sín-
tese consiste em promover determinada pulverização decisória regulada por 
freios e contrapesos. Nesse sentido, o regime autoritário (a ditadura) se opôs ao 
federalismo, e assim teve que buscar formas progressivas e por vezes mitigadas 
de evitar o compartilhamento decisório e neutralizar quaisquer controles.

Os fundamentos do federalismo (como um tratado sobre o governo) não se 
confundem com uma teoria da democracia (como sistema de tomada de decisões), 
mas é lícito admitir que seus postulados encontram amparo na tradição liberal-
democrática inaugurada nos estados Unidos da américa. em outras palavras, os 
sistemas federativos não são exclusivos de arranjos institucionais democráticos 
(cuja prova empírica contrária pode ser o próprio regime autoritário brasileiro), 
mas foram pensados para vigorar em poliarquias e tendem a ser mais democráticos 
precisamente porque supõem compartilhamento decisório e múltiplos controles.

O federalismo, contudo, não é sinônimo simplificado de descentralização 
de poder e de recursos de governo, mesmo porque desde sua origem o pionei-
rismo norte-americano reside em um aspecto bastante complexo: ao contrário 
de edificar um poder federal estritamente autônomo e sobreposto às unidades 
subnacionais, gesta-se um sistema no qual o governo federal é apenas uma das 
partes. Para além da criatividade dessa engenharia institucional, tal estrutura 
somente foi possível em razão do credo nos controles, isto é, na doutrina se-
gundo a qual o poder deve ser repartido e limitado entre múltiplas instituições 
e na prerrogativa fundamental de que diferentes atores e instituições possam (e 
devam), reciprocamente, fiscalizar uns aos outros. em arranjos federativos, o 
poder central não desaparece, pelo contrário, pode ser forte. ademais, as fac-
ções tendem a se neutralizar reciprocamente.
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toda a teorização dos checks and balances está vinculada à linhagem da tra-
dição jusnaturalista segundo a qual, além da celebração de um contrato, a socie-
dade política só pode prosperar com a limitação do poder. John Jay, alexander 
hamilton e James Madison não pensaram o paradigma federalista apenas por 
suas vantagens descentralizadoras intrínsecas – mesmo porque nutriam pro-
funda desconfiança da natureza humana, irremediavelmente propensa a usur-
par o poder –, mas porque aquele modelo representaria a melhor maneira de 
evitar paralisia decisória em um cenário institucional povoado por múltiplos 
polos de poder (facções). Curiosamente, a primeira Constituição republicana 
brasileira, de 1891, é largamente influenciada pelo modelo federativo norte-a-
mericano, fruto do tipo de liberalismo que emergiu em nossas paragens.

desde sua gênese, a trajetória federativa brasileira esteve fortemente associada 
ao poder dos estados e dos governadores, resultado também das agudas clivagens 
regionais que sempre caracterizaram o país. Para se ter ideia do poder dos gover-
nadores (não por acaso denominados ‘presidentes’ na i república), estes não só 
tinham controle absoluto do processo político como podiam contrair empréstimos 
internacionais sem prévia autorização do Senado ou de outras instituições federais. 
tais prerrogativas não só confirmavam seu vasto poder como consolidavam as as-
simetrias regionais em favor das unidades mais fortes, de tal modo que os estados 
econômica e politicamente mais frágeis permaneciam em posição subalterna.

essa situação sofreu alterações com o movimento de centralização perpe-
trado pela revolução de 1930 e, depois, durante o estado Novo. durante esse ci-
clo, os governos estaduais foram exercidos por interventores nomeados pelo go-
verno central, esmaecendo a influência dos estados mais poderosos em troca do 
fortalecimento do governo federal. tal período é rigorosamente coerente com 
o padrão centralizador imposto por Vargas à formatação do estado brasileiro.

Não obstante, no período democrático inaugurado pela Constituição de 
1946, o poder dos estados e de governadores volta à cena com toda força, ainda 
mais por se tratar de um momento em que o populismo faz sua pioneira e única 
experiência democrática. e, com as notáveis exceções do gal. dutra e de Jango – o 
primeiro eleito presidente sob o apoio devastador de Vargas e o segundo ocupan-
te da vice-presidência da república –, todos os presidentes e postulantes ao mais 
alto cargo político do país passaram por governos estaduais. Observe-se, pois, o 
cenário político pós-64: tanto do lado da ditadura e do campo conservador (Car-
los Lacerda, Magalhães Pinto, adhemar de Barros, Jânio Quadros, dentre outros) 
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quanto da oposição e do campo democrático (Leonel Brizola, Juscelino Kubits-
chek, Miguel arraes, dentre outros), os principais líderes do país se destacaram 
em governos estaduais, nos quais forjaram sua liderança e projeção nacional.

Para levar a cabo seu projeto político, a ditadura precisaria neutralizar os go-
vernadores e a força dos governos estaduais. e assim o fez. essa operação comple-
xa se consumou em duas dimensões complementares: nos âmbitos da política e 
da organização institucional (financeira e administrativa). No plano político, as 
principais ações do regime autoritário foram o cerceamento do Legislativo (che-
gando ao limite da suspensão de suas atividades em alguns momentos mais ‘crí-
ticos’), o término do sistema partidário pluripartidário originário de 1946 e sua 
substituição por outro bipartidário limitado, a interrupção de eleições diretas para 
governadores de estado e, finalmente, a proibição de eleições diretas também para 
prefeitos de capitais e de municípios localizados em ‘áreas de segurança nacional’. 
esse conjunto de medidas consubstanciou-se em procedimentos autenticamente 
autoritários, tais como os atos institucionais (notadamente o ai-2 e o ai-3, sem 
falar do ai-5, que conferiu poderes imperiais à presidência da república).

Já na segunda dimensão as medidas também foram claramente orientadas 
para a concentração de recursos de poder. Vejamos alguns exemplos emblemá-
ticos. O primeiro foi a centralização de receitas tributárias, de modo a fortalecer 
o governo central e esvaziar o poder dos níveis subnacionais de governo, espe-
cialmente dos estados, política centralizadora que ganhou forma institucional 
com as mudanças constitucionais de 1965, 1967 e 1969 e a aprovação do Código 
tributário Nacional. O segundo exemplo foi a subordinação das Polícias Mili-
tares estaduais às Forças armadas – precedente herdado do estado Novo –, o 
que implicava tanto a indicação dos titulares dessas pastas pelo governo federal 
quanto a adequação dessas corporações à doutrina da segurança nacional, vale 
dizer, a priorização do combate ao inimigo interno.

essa tendência centralizadora também se estendeu a outras esferas das po-
líticas públicas associadas direta ou indiretamente ao equilíbrio federativo, tais 
como no esvaziamento de instituições originalmente orientadas para enfrentar 
a ‘questão regional’, caso sintomático da Superintendência do desenvolvimento 
do Nordeste (COLOMBO, 2012), na política de ocupação do território nacional 
e no direcionamento dos investimentos estratégicos do país, cujo exemplo mais 
forte talvez seja o ii Plano Nacional de desenvolvimento (PNd), no qual se pode 
identificar a consolidação do paradoxo entre um polo avançado (Centro-Sul) e 
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o restante do país (atrasado) em um governo obcecado pelo desenvolvimentis-
mo, pois em seu horizonte estava a concretização de “uma sociedade industrial 
moderna e um modelo de economia competitiva. essa economia moderna, com 
seu núcleo básico no Centro-Sul [...]” (SOUZa, 2004, p. 117).

apesar do esvaziamento do poder dos governadores e da concentração ter-
ritorial do desenvolvimento, “os governantes subnacionais foram grandes legi-
timadores do regime e contribuíram para formar as coalizões necessárias à sua 
longa sobrevivência” (SOUZa, 2005, p. 108), afinal, as eleições indiretas gera-
vam uma forte relação de interdependência entre aqueles e o governo central.

essas observações remetem a uma constatação aparentemente vulgar, po-
rém, central: o arranjo federativo esteve diretamente associado à evolução da 
política e da economia durante o regime autoritário. Não por acaso, as me-
didas mais agudas de concentração de poder se situam nos governos Costa e 
Silva, Médici e Geisel (1967-1979). estas não só foram as gestões mais ‘duras’ 
como concentram a agenda decisiva do regime: do endurecimento e os ‘anos de 
chumbo’, passando pelos louros e depois pelo rescaldo do ‘milagre’ até chegar à 
agenda da abertura e ao apogeu e crise do desenvolvimentismo, esses governos 
foram impelidos a fazer as escolhas estratégicas do regime, incluindo o tipo 
de arranjo federativo necessário à sua própria estabilidade. Se não há dúvida 
quanto à concentração de poder, isso só foi possível em razão de uma sólida 
aliança entre o comando militar e as elites civis. assim:

O regime autoritário tinha como diretriz básica a maior centra-
lização possível do poder político e das decisões econômicas e 
administrativas na esfera do governo federal, e dentre deste nas 
mãos do presidente da República. Dessa maneira, o regime mi-
litar seguiu o padrão varguista de organização do poder, carac-
terizado pela hipertrofia do Poder Executivo federal e pelo for-
talecimento da presidência da República como o centro político 
do sistema, acentuando mais seu caráter autoritário. (ABRUCIO, 
1998, p. 62-63)

há, porém, uma originalidade importante que requer a devida qualificação. 
Se parece correta a analogia com o ciclo varguista em termos de concentração 
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decisória e de poder6, o regime militar operou uma mudança institucional im-
portante e inovadora. Se, no ciclo varguista, a centralização foi uma marca dis-
tintiva porque tal estilo se revelou intrínseco ao padrão populista de dominação, 
isso também se fez por meio de estruturas corporativas segmentadas, como re-
velam os casos das políticas de previdência e de habitação social materializadas 
nos institutos de aposentadorias e Pensões (iaPs).

No regime autoritário inaugurado em 1964, contudo, tais arranjos institu-
cionais foram substituídos por grandes agências centralizadas. alguns exem-
plos: o instituto Nacional de Previdência Social (iNPS) e o Banco Nacional de 
habitação (BNh). O iNPS foi instituído por decreto-lei, em 1966, e o BNh 
criado a partir de lei ainda em 1964, portanto, ambos instalados ainda no pri-
meiro governo militar de Castello Branco. afora o caráter autoritário do de-
creto-lei, estava em pauta a supressão do legado populista corporativo, o que 
não apenas reforça o caráter centralizador dessas medidas como evidencia a 
preocupação governamental com o poder das corporações – traço marcante 
do período populista. Portanto, a postura inovadora repousa precisamente no 
esfacelamento de estruturas segmentadas concorrentes do poder central.7 Mais 
ainda: pretendia-se destruir quaisquer instituições que pudessem de alguma 
forma fortalecer a organização dos trabalhadores.

evidente que previdência e habitação social não encerram a agenda do pacto 
federativo – infinitamente mais complexo na medida em que envolve confli-
tos e disputas por recursos, soberania e alcance decisório, litígios fiscais, etc. 
–, mas esses eram temas bastante sensíveis e com larga incidência social em 
um país que, na década de 1960, finalmente se tornava predominante urbano e 
industrial, e no qual estados e municípios já eram sistematicamente cobrados a 
implantar políticas públicas nessas e em outras áreas. O importante a destacar 

6 Na literatura especializada, o processo decisório diz respeito basicamente às relações entre 
Executivo e Legislativo, no caso, com esvaziamento do segundo. Mas essa assimetria tam-
bém se estende a outras instituições e sistemas de controle: Judiciário, mídia, Ministério 
Público, governos subnacionais e assim sucessivamente.

7 Para uma análise da produção habitacional de caráter social e suas instituições no período 
precedente ao golpe de 1964, ver Bonduki (2005). Sobre o papel do BNH, o Sistema Financei-
ro de Habitação e a política habitacional no regime autoritário, ver Maricato (1987).
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é o movimento centralizador do regime e a progressiva tentativa de destruição 
do legado populista.

a centralização decisória se generalizou e uma das medidas mais importan-
tes nesse sentido foi o esvaziamento das prerrogativas do Legislativo, que assim 
ficou impossibilitado de alterar o orçamento proposto pelo executivo (nos três 
níveis de governo), limitando-se a chancelá-lo. essa e outras ações atingiram o 
objetivo principal de aumentar as receitas tributárias da União em troca da per-
da dos estados, em claro jogo de soma zero. assim, em uma década (1965-1975), 
a União ampliou sua receita tributária líquida de 39% para 50.3%, ao passo que 
a participação dos estados regrediu de 48.1% para 36% (aBrUCiO, 1998, p. 68).

O esvaziamento dos potenciais focos de conflito da estrutura federativa 
– notadamente dos governos estaduais, em razão do histórico poder que es-
tes desfrutaram na tradição republicana brasileira – revelou-se tão importante 
quanto o controle sobre outras instituições, tais como o Parlamento, os parti-
dos políticos e o Judiciário.

Nesses termos, a formatação do arranjo federativo é inseparável das dinâmi-
cas política e econômica, e assim a segunda metade da década de 1970 é marcada 
por novos eventos que obviamente redirecionam os rumos do regime. No plano 
econômico, foi um período que já anunciou uma crise sem precedentes na déca-
da seguinte, vale dizer, tratava-se não só de uma crise conjuntural que se traduziu 
em fragilidade fiscal, mas de indicadores (só depois percebidos) de uma autêntica 
crise do modelo de desenvolvimento. as reorientações do sistema financeiro in-
ternacional e as crises do petróleo impuseram um cenário de aguda crise fiscal 
que só aumentou suas proporções nos anos seguintes. em suma, o regime perdeu 
a antiga capacidade de liderar o processo de desenvolvimento porque não havia 
mais condições internas e externas para financiá-lo. em fins dos anos 1970, o 
panorama socioeconômico já se revelava uma bomba-relógio prestes a explodir.

a outra face da crise é estritamente política. Como resposta às eleições de 
1974 (quando a oposição alcançou resultados tão expressivos quanto inespera-
dos, conquistando 16 das 22 vagas de senador em disputa), ao pleito municipal 
de 1976 e à nova correlação de forças que se configurava em favor do campo 
oposicionista, o regime atacou novamente o equilíbrio federativo ao impor no-
vas regras para o sistema representativo proporcional. assim, o “pacote de abril” 
de 1977 elevou a representação dos estados do Norte e do Nordeste na Câmara 
dos deputados, regiões onde o partido governista (arena) tinha seu melhor de-
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sempenho, além de reduzir as bancadas do Centro-Sul, região mais populosa, 
urbanizada e moderna economicamente, na qual o MdB sabidamente era mais 
forte social e politicamente.8

Na sequência, se a escolha do gal. João Figueiredo já sinalizava fissuras no in-
terior do regime, estas seriam ampliadas em uma gestão inepta que teria como 
desdobramento crucial o descolamento de uma parte de sua antiga base de sus-
tentação. Mas a oposição institucional também intensificou seus ataques, e nem 
mesmo a revogação do ai-5 e a reforma partidária que restabeleceu o pluripar-
tidarismo em 1979 foram suficientes para domesticar o ímpeto oposicionista. a 
esse movimento de contestação foi agregado um ingrediente inteiramente novo na 
política brasileira: uma poderosa articulação de forças sociais originárias da socie-
dade civil que, impulsionada pelo ‘novo sindicalismo’, imporia um xeque-mate ao 
regime com a maior campanha de massas da história política do país, as diretas Já.

tais acontecimentos e inovações sociais e políticas, somadas ao cenário de 
desagregação econômica, obviamente influíram sobre a estrutura política e, por 
consequência, sobre o movimento de centralização político-institucional e à en-
grenagem federativa. e essa mudança se anuncia com o calendário das eleições de 
1982, quando, enfim, os governadores voltariam a ser eleitos pelo voto popular. 
Naquele ano – em um país já com mais da metade da população instalada nas 
cidades e com um aumento de quase 50% do eleitorado comparativamente aos 
primórdios da década de 1960 – o Brasil foi às urnas sob uma dupla inspiração: 
fazer do pleito um plebiscito do regime em crise (mesmo que a eleição presidencial 
não estivesse formalmente na pauta) e, ainda que sob eleições, transformar o pro-
cesso de abertura iniciado no interior do regime em autêntica democratização9.

O ocaso do regime, portanto, é resultado dessas duas fontes simultâneas e 
complementares. em primeiro lugar, da pressão interna ao sistema político, no 

8 Além de submeter o Congresso a um recesso forçado, o Executivo usou o AI-5 como escudo 
‘legal’ para promover alterações constitucionais por meio de emendas, novos artigos e decre-
tos-leis que, dentre outras medidas, criaram os ‘senadores biônicos’ (eleitos indiretamente), 
ampliaram o mandato presidencial para seis anos, impuseram restrições à propaganda elei-
toral (Lei Falcão), etc.

9 Sobre essa dialética das influências recíprocas entre regime e sociedade civil, ver o artigo de 
Eduardo G. Noronha e Ivan Ervolino, “O Poder sindical na ditadura e na transição política 
brasileira”, nesta edição”.
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qual a oposição (MdB) não só tinha assento como aumentava seu poder tanto 
pelos resultados eleitorais quanto pelo desgaste governista em razão da degrada-
ção econômica do país. a contradição dessa ordem de coisas é que o regime se 
viu obrigado a admitir frestas nas quais imaginava buscar legitimidade. tanto foi 
assim que, não obstante o seu caráter autoritário, manteve as eleições municipais, 
restabeleceu eleições para governadores, aceitou promover a anistia (nos seus ter-
mos), reintroduziu um sistema pluripartidário (primeiro, de forma disfarçada 
com a sublegenda, e depois com a extinção da arena e do MdB). Óbvio que o 
regime não promoveu tais mudanças por convicções democráticas, mas precisou 
fazê-lo para buscar governabilidade.

a segunda fonte de mudanças tem lugar na sociedade civil. exposto pelo 
menos desde meados da década de 1970, o ‘renascimento’ da sociedade civil se 
revestiu de múltiplos temas e reverberou sob vasta polifonia. e assim ganhou 
forma e expressão nos movimentos urbanos (saúde, educação, habitação, den-
tre outros), nas grandes campanhas civis como contra a carestia e pela anistia 
e pelos direitos humanos, nos setores médios e intelectualizados (universida-
des, movimento estudantil), na base da igreja Católica por meio da difusão das 
ideias da teologia da Libertação, na reorganização partidária de oposição e, so-
bretudo, no surgimento de um vigoroso movimento sindical, cujas principais 
e originais características eram sua politização e o desatrelamento do estado. 
Formam-se, assim, redes de mobilizações, articulações e instituições que, em 
razão de sua fecunda capilaridade social, abalam profundamente a autoridade 
estatal. Caso paradigmático: a insistência nas greves como principal instrumen-
to de luta social e pressão política e a não aceitação da tutela do Ministério do 
trabalho. Nunca antes no país se assistiu a tanta ousadia.

Nesse contexto – incapaz de prolongar a combinação bem-sucedida de êxi-
to econômico do período do ‘milagre’ com endurecimento político –, o regime 
precisou descomprimir-se e conduzir sua própria transição. Como a história é 
imprevisível, (o regime) perdeu o controle do processo político porque a socie-
dade e as ruas (e as eleições) mudaram a agenda e o cronograma da transição. 
Nenhum dos polos (regime e oposição) foi categoricamente vitorioso, e assim 
nos encaminhamos para uma transição pelo alto que pariu um governo civil 
no Colégio eleitoral em 1985 e que só aceitou a manifestação soberana do povo 
depois de um Congresso investido de poderes constituintes.
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essa transição intricada se fez ainda mais difícil porque faltou uma hege-
monia capaz de formular um novo projeto para o país e de forjar uma nova 
maioria política, o que só aconteceria na década de 1990, então sob a inspi-
ração neoliberal.

Transição e ocaso da ditadura

dois movimentos são marcantes para os rumos dos processos de (des)con-
centração de poder e de pactuação federativa no ciclo derradeiro da ditadura: 
de um lado, o restabelecimento de eleições diretas para os governos estaduais 
e o consequente protagonismo político assumido pelos governadores; e, de 
outro, os impactos da distribuição de recursos decorrentes da aprovação da 
emenda Passos Porto. Vejamos.

as eleições de 1982 não só recolocaram os governadores no centro do cená-
rio político regional-estadual e nacional, também produziram uma sensação de 
esquizofrenia política pela duplicidade de fontes de legitimidade de poder que 
concorriam naquele momento. de um lado, eles próprios eleitos diretamente 
pela vontade popular, o que não é pouco se se considerar que a oposição elegeu 
governadores em dez estados, incluindo os três mais populosos, econômica e po-
liticamente mais fortes (SP, MG e rJ).10 de outra parte, permanecia toda a rede 
institucional edificada pelo regime autoritário, incluindo suas estruturas, autori-
dades e respectivas políticas públicas. teríamos, assim, o que Lamounier (1988) 
denominou de diarquia, ou seja, essa ambiguidade entre sistemas, valores e ins-
tituições que também opunham, de um lado, uma ordem mais democrática e 
um país moderno (urbano e oposicionista) e, de outro, diversa ordem autoritária 
correspondente a um país arcaico (rural e conservador). a evolução do eleitorado 
sinalizava preferência para a primeira opção.

Fato é que a própria convocação do pleito revela o enfraquecimento do re-
gime, instado a responder às demandas democráticas da sociedade civil. eleitos 
pelo voto popular, os governadores reassumiram posição de destaque no cenário 

10 Além disso, o partido governista (agora PDS, em substituição à Arena) perdera maioria na Câma-
ra dos Deputados, cenário que será decisivo para os rumos da transição e a rejeição das eleições 
presidenciais diretas com a manutenção do processo sucessório através do Colégio Eleitoral.
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político nacional, especialmente nos estados mais fortes e mais influentes. essa 
inflexão acelerou o definhamento do regime, colocando-se ao lado de outras 
mobilizações sociais e articulações político-institucionais protagonizadas pelos 
atores e instituições mais tradicionais como o Parlamento e os partidos políticos.

embora assumissem já em um cenário de crise fiscal e espiral inflacionária, os 
novos governadores puderam manejar os recursos e instrumentos disponíveis nas 
estruturas administrativas estaduais, o que não era pouco em muitos casos. Pude-
ram, por exemplo, transformar os bancos estaduais em verdadeiras máquinas de 
financiamento de projetos e políticas públicas – opção nem sempre defensável, e 
que mais tarde se transformaria em enorme fardo à política de estabilização. em 
suma, os governadores dispunham de máquinas administrativas poderosas.

ademais, os governadores também reocuparam um papel de liderança nas 
bancadas estaduais/regionais no Congresso Nacional e nos seus partidos, até 
rivalizando com as burocracias partidárias. Na prática, essa tendência contri-
buiu fortemente para minar as bases de sustentação parlamentar do regime, 
atraindo deputados e senadores com sinecuras diversas. Por fim, os governado-
res exerceram forte liderança na campanha que selou o destino do regime, isto 
é, tiveram papel de destaque na campanha das diretas Já, tanto na mobilização 
de recursos administrativos de suas respectivas estruturas quanto na ação pro-
priamente política e propagandística. Mesmo governadores de biografia ideo-
logicamente moderada – como Franco Montoro, de SP, (democrata-cristão) e 
tancredo Neves, em MG, (do PSd) – engrossaram o coro pelas eleições presi-
denciais diretas, particularmente o primeiro.

a campanha popular foi a maior da história política do país, constrangeu o 
regime e seus líderes, mas não o suficiente para triunfar. de todo modo, o proces-
so negociado de transição pelo alto com a manutenção do Colégio eleitoral como 
foro sucessório só vingaria com a anuência dos governadores. Não só a concor-
dância, mas com seu protagonismo, bastando lembrar que tancredo foi o escolhi-
do para liderar a chapa da aliança democrática que unia o PMdB e a dissidência 
do regime representada pela Frente Liberal. Claro que a história de moderação e 
seu perfil conciliatório foram determinantes na escolha sucessória, mas a repre-
sentatividade conquistada do governo estadual também seria um requisito im-
portante entre seus pares. tancredo era o único que preenchia todos os critérios: 
índole moderada para ser aceito pelo regime (sobretudo pelas Forças armadas), 
sustentação partidária (PMdB) e representatividade social e político-institucional 
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(governo de MG). em suma, a partir de 1982, os governadores intervieram ativa-
mente nos rumos da transição e se tornaram peças-chaves na democratização do 
país. Papel importante, mas relativamente de menor peso, também passaram a ter 
os prefeitos das capitais com o restabelecimento das eleições diretas em 1985 – es-
pécie de contrapartida pela rejeição das diretas presidenciais.

agora o outro acontecimento emblemático: em dezembro de 1983, o Con-
gresso Nacional aprovou a emenda Constitucional nº 23, de autoria do senador 
José Passos Porto (Se), que ampliou os percentuais do Fundo de Participação 
dos estados (FPe) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), respecti-
vamente para 14% e 16%, além de também aumentar a participação de estados, 
municípios, territórios e distrito federal na arrecadação do imposto sobre Lu-
brificantes e Combustíveis Líquidos. em todos os casos, o jogo tinha soma zero: 
a União perdia para que ganhassem os níveis subnacionais de governo. O para-
doxo é que o próprio regime havia criado o FPe e o FPM como forma de mitigar 
a centralização e solidificar o apoio dos governos subnacionais.

esse episódio é duplamente importante. Primeiro porque a iniciativa par-
tiu de um parlamentar da própria base do governo (Passos Porto pertencia ao 
PdS) e revelava uma espécie de sentimento descentralizador reprimido, ou 
seja, permitiu eclodir uma expectativa generalizada de governantes dos níveis 
subnacionais que estavam represados em razão da ditadura. Segundo porque, 
em que pesem os apelos em contrário do presidente da república e dos minis-
tros da área econômica, a matéria foi aprovada com razoável maioria. O feitiço 
virava contra o feiticeiro: o “pacote de abril” de 1977 alterou a exigência de 
maioria qualificada de 2/3 para maioria simples nos casos de mudança consti-
tucional. Novo paradoxo: o governo perdeu em suas próprias regras, como já 
perdera nas eleições de 1982, quando o PdS deixou de ter maioria absoluta na 
Câmara, mas agora o debate sobre distribuição de recursos não refletia mais 
automaticamente a clivagem governo/oposição. a emenda foi aprovada com 
votos de parlamentares governistas.11

tais acontecimentos revelavam duas tendências irrefreáveis: o esgarçamen-
to da base parlamentar de sustentação do regime e um forte ímpeto pela descon-

11 Essa tendência ao tratamento de questões de partilha tributária entre os entes federados fora 
da rigidez governo/oposição ou direita/esquerda se repetiria no processo constituinte 1986-
1988 (GOULART, 2013), quando a generosidade com estados e municípios se acentuou.
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centração de recursos para estados e municípios, cujos governadores e prefeitos 
intensificavam os lobbies por seus interesses. esta tendência seria confirmada 
pela aprovação de emenda do dep. ayrton Sandoval, em 1985, e depois no pro-
cesso constituinte, quando o movimento descentralizador atinge seu auge.

Com esses movimentos – protagonismo dos governadores e inclinação à re-
distribuição de recursos para estados e municípios –, a agenda da democratização 
incorpora definitivamente a bandeira da descentralização. isso não significa, po-
rém, que em um ambiente democrático sempre haja necessariamente descentrali-
zação: a trajetória brasileira revela tendências centralizadoras que perduraram em 
experiências democráticas e, inversamente, ingredientes descentralizadores que 
sobreviveram em ciclos autoritários. Não obstante essa dialética de continuidades 
e descontinuidades, há uma nítida prevalência de concentração de poder no perío-
do ditatorial, o que reflete diretamente a índole doutrinária da hegemonia militar.

O movimento de centralização político-institucional liderado pelo regime 
autoritário (a ditadura) alijou outros atores dos correspondentes processos de-
cisórios – Parlamento, partidos políticos, estados, municípios e até a sociedade 
civil –, e logrou êxito em seus propósitos na quase totalidade do tempo; contudo, 
quando algumas janelas foram abertas e conquistas foram arrancadas, o sistema 
político e a dinâmica federativa conheceram diástoles que refletiram a nova cor-
relação de forças e o enfraquecimento do próprio regime. Lembrando a defini-
ção oferecida por Sartori (1997), ditaduras se distinguem por pretenderem fazer 
mudanças institucionais (inclusive constitucionais) à revelia de outrem, isto é, 
aspiram fazer o que quiserem. Quando não mais podia fazer o que lhe viesse à 
cabeça (e às suas conveniências), o regime pereceu. a bem da democracia.

restou, assim, ao novo regime democrático toda uma agenda orientada para 
a redefinição do pacto federativo e para a edificação de bases mais equitativas 
de distribuição de recursos de poder (autonomia decisória, partilha de tributos, 
competência para a elaboração e implantação de políticas públicas), que seguiu 
seu curso conflituoso. Mas essa é outra história a ser contada, cujo ponto de 
partida seria a Constituição de 1988 e suas balizas institucionais.12

12 Sobre a dinâmica federativa a partir da CF, há extensa bibliografia. Dentre outros, ver: Abru-
cio; Costa (1998); Arretche (2009; 2012; 2013); Bercovici (2003); Goulart (2013); Leme (1992); 
Souza (2005).
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Política de educação e política 
da universidade no pós-64

José Misael Ferreira do Vale

   
Quando se analisa a política de educação decorrente da ditadura civil-mili-

tar no período de 1964 a 1985 percebe-se que ‘o golpe na educação’ foi ação pla-
nejada do movimento que derrubou o governo de Jango Goulart. Uma das pri-
meiras medidas do regime de exceção foi a exoneração, em 20 de abril de 1964, 
do professor Paulo Freire da diretoria Nacional de alfabetização de adultos. O 
educador permaneceu preso por 70 dias em Olinda (Pe). Perseguido, foi apo-
sentado aos 42 anos de idade da cadeira de história e Filosofia da educação da 
Universidade Federal de Pernambuco. de igual modo, foi exonerado do Con-
selho estadual de educação de Pernambuco. a ditadura não poderia suportar 
um educador sintonizado com a educação popular centrada numa pedagogia 
do diálogo e da libertação.

a deposição de Paulo Freire indicava que a ‘pedagogia da ditadura’ (expres-
são esta criada pelo autor deste texto) teria outro rumo articulada às necessida-
des do modo de produção capitalista dominante. a partir de 1964 a educação 
do país será posta a serviço dos empresários e demais agentes encarregados 
pela produção do capital numa perspectiva ‘desenvolvimentista’ e de ‘seguran-
ça nacional’. Pode dizer-se que após 1964 a produção intelectual, cultural e 
educacional será produção para o capital econômico e financeiro do país.

a ‘sociedade civil’ colaborou com a ‘sociedade política’ ao fornecer os ‘in-
telectuais orgânicos’ de que o novo regime necessitava para estruturar uma 
educação de acordo com as necessidades do sistema econômico e financei-
ro hegemônicos. Não faltaram educadores sintonizados com a ‘nova ordem’. 
dentre muitos, terão papel destacado o professor Valnir Chagas, em relação 
à reforma universitária e de 1° e 2° graus, e Newton Sucupira, no processo de 
implantação da pós-graduação que, em São Paulo, encontrou em Joel Martins 
grande incentivador.
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Seguindo a tradição que vem de d. João Vi, as reformas reclamadas pela 
‘nova ordem’ começaram pelo alto, isto é, pela universidade. a reforma univer-
sitária reclamada pelas “reformas de base” do governo Goulart foi realizada pela 
ditadura através da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, regulamentada 
pelo decreto n° 464, de 11 de fevereiro de 1969, mesma data em que fora aprova-
do o Parecer CFe n° 77/69, que regulamentou a implantação da pós-graduação 
no país. de igual modo, em 1969 foi aprovado o Parecer CFe nº 252/69, que im-
plantava no curso de Pedagogia as habilitações profissionais como magistério, 
direção escolar, supervisão escolar, inspeção escolar, orientação educacional. 
Pode dizer-se que em pouco tempo a “pedagogia da ditadura” repensou o ensino 
superior definindo-lhe novas estruturas, fins e valores.

Logo a seguir, surgem as diretrizes para o ensino de 1° e 2° graus através 
da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que unificou o ensino primário ao 
ginásio criando o ensino de 1° grau de 8 anos que o estado de São Paulo havia 
implantado anteriormente segundo proposta de José Mário Pires azanha, sob 
a denominação de grupo escolar-ginásio (geg). ao mesmo tempo a orientação 
reformista da ditadura imprimiu ao ensino de 2° grau, antigo colegial, a pro-
fissionalização compulsória. todos os alunos do 2° grau deveriam terminar o 
curso com uma profissão. O objetivo era a formação de mão de obra qualifica-
da para o trabalho que, no 1° grau, tomava a forma de sondagem de aptidão e 
orientação para o trabalho.

a ação legiferante da ditadura reorganizou o ensino brasileiro de alto a 
baixo. em relação ao ensino superior, objetivos foram traçados para serem 
alcançados de forma rápida.

em primeiro lugar, seria adequado dizer que a ditadura mexeu com os per-
centuais mínimos de recursos destinados à educação: 

A Constituição de 1934 havia afixado os percentuais de 10% 
do orçamento para a União e 20% para estados e municípios. 
A Constituição de 1946 manteve os 20% para estados e municí-
pios e elevou para 12% a percentagem de responsabilidade para 
a União. (SAVIANI, 2008) 

 a emenda Constitucional n° 1, baixada pela Junta Militar em 1969, que 
redefiniu o texto da Carta de 1967, restabeleceu a vinculação de 20% apenas 
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para os municípios. Ficaram fora da taxação orçamentária para a educação a 
União e os estados, com aval do ministro do Planejamento, que argumentava, 
na ocasião, que a União e os estados deveriam ter flexibilidade na aplicação dos 
recursos tendo em vista a necessidade de investimentos em outros setores da 
economia (diga-se à custa da educação, evidentemente). Com essa medida de 
política orçamentária, “o governo federal pode reduzir progressivamente os re-
cursos destinados à educação: 7,60% em 1970, 4,31% em 1975, 5,20% em 1983”, 
conforme aponta Vieira (1983, p. 215).

em segundo lugar, a par da eliminação dos índices orçamentários destina-
dos para a educação, a ‘pedagogia da ditadura’, seguindo a orientação que vinha 
do governo Kubistchek, acelerou o processo de privatização do ensino superior 
e médio. a Constituição de 1967 sinalizara que o ensino seria “livre à iniciativa 
particular a qual merecerá o apoio técnico e financeiro dos Poderes Públicos, 
inclusive bolsas de estudo.” a ditadura foi além e pôs em xeque o princípio da 
gratuidade do ensino. Nesse contexto, a Carta de 1967 enunciou que o Poder 
Público substituiria “o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de es-
tudo, exigindo o posterior reembolso, no caso do ensino superior”. esse preceito 
constitucional foi reforçado pela emenda Constitucional de 1969, que estendeu 
a orientação de concessão de bolsas de estudos também para o ensino médio.

 diante do relativo fracasso da prescrição a favor de bolsas com reembolso 
pelo estudante do ensino superior e médio, a orientação da ditadura foi bater 
firme na ideia da privatização do ensino, principalmente superior. O ‘clima’ de 
privatização dentro da sociedade brasileira tinha passado histórico. O governo 
Kubitschek incentivou a política de privatização ao abrir as portas da econo-
mia para a indústria automobilística estrangeira no país. a ditadura, sob a in-
fluência da Fiesp, iniciou grande programa de valorização do empreendimento 
particular em oposição ao empreendimento público. Concordou, de imediato, 
com o ensino pago ao oferecer a oportunidade de ganho ao empresário pro-
prietário, já existente, e ao novo empreendedor capitalista na implantação de 
faculdades em muitos pontos do país. Com essa orientação básica, a educação 
se transformou efetivamente em mercadoria com valor de uso e valor de troca, 
cumprindo, assim, a característica marcante do modo de produção com apro-
priação de lucros pelo agente privado. Cumpre lembrar que todo negócio, seja 
educativo, mercantil, fabril, etc. tem como meta o lucro, o excedente, a mais 
valia, de tal modo que não se erraria ao dizer que toda produção é produção 
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para o capital quando não se perde de vista a finalidade do modo de produção 
vigente e hegemônico. a rigor não existe capitalismo sem lucro nem lucro sem 
alguma forma de mercadoria para ser consumida, alienada.

a prática educativa de caráter público que isenta de pagamentos os estu-
dantes, ao formar pessoas competentes reforça, e muito, o sistema de domina-
ção ao aproximar a escolarização do processo econômico com a implantação 
de projetos que entrelaçam o processo formativo, ao processo produtivo como 
no caso atual do Senai, Senac, Sesi (da Fiesp), da etec e Fatec (estaduais) e ifect 
e Pronatec (federais). O instituto Federal de educação, Ciência e tecnologia 
– ifect alia a formação de professores através de licenciaturas à formação de 
cientistas e tecnólogos de nível superior dentro da política atual de privilegiar 
a formação docente e o preparo científico e tecnológico da juventude com vista 
ao emprego na força de trabalho do país.

Com a ênfase na privatização, não é de admirar que um dos legados da ‘pe-
dagogia da ditadura’ tenha sido a adoção de preceitos empresariais na gestão do 
ensino, aliados à forte racionalização na administração do ensino e da escola, 
preocupação constante com a redução de custos, busca de eficiência e eficácia 
das instituições educativas, exigência de produtividade a todo custo, sem dupli-
car meios para fins idênticos na busca do máximo rendimento com o mínimo 
de recursos, e assim por diante, numa perspectiva ‘economicista’ no interior da 
prática educativa. Nesse sentido, a educação foi invadida por ministros famosos, 
como antonio delfim Neto, Mário henrique Simonsen, roberto de Oliveira 
Campos e reis Veloso.

a tendência durante a ditadura foi caminhar no sentido de transformar a 
educação numa empresa com a ‘otimização’ de recursos e investimentos. em 
suma, caberia à administração dos sistemas escolares zelar pela racionalidade 
da estrutura organizacional e racionalidade no processo de tomada de decisões.

No plano organizacional da educação, a ‘pedagogia da ditadura’ realizou 
modificações nos sistemas de ensino que permanecem até nossos dias. importa 
indicar as seguintes:

1ª) a identidade entre curso e departamento no ensino superior existiu até 
1968. a partir de 1968 a estrutura organizacional que mantinha a integração 
entre curso e departamento se desfez. deu-se, então, a separação entre curso e 
departamento, ficando o departamento como unidade básica da universidade, 
cabendo-lhe a tarefa de reunir os docentes e pesquisadores de uma área de co-
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nhecimento ou de áreas afins. em suma, os docentes passaram a pertencer ao 
departamento. O curso, por sua vez, passou a ser definido pela especificidade 
de um currículo com disciplinas obrigatórias definidoras do curso, disciplinas 
optativas e outras eletivas. O curso teria um Coordenador e o departamento, 
um Chefe, nem sempre articulados, acarretando problemas variados no âmbito 
da administração universitária. a distinção acima citada tinha uma lógica nem 
sempre perceptível. Com a distinção entre curso e departamento, com reforço 
do departamento como instância administrativa, seria mais fácil extinguir a 
figura do professor catedrático que, via de regra, dominava o curso estabele-
cendo verdadeiro estamento no interior da estrutura universitária.

2ª) Pelo fato de o departamento controlar os professores, o curso ficava 
preso aos concursos comandados pela chefia departamental, via conselho de 
departamento. ao final caberia ao departamento indicar os professores escolhi-
dos por concurso para atuação no curso. Os docentes aprovados nos concursos 
ficariam lotados no departamento para o qual deveriam apresentar os planos de 
pesquisa e ensino. houve, por assim dizer, o esvaziamento da coordenação de 
curso, tornando-a uma instância desnecessária dentro da burocracia universi-
tária. Muitos docentes pensavam e ainda pensam, entretanto, que seria muito 
mais adequado fazer do curso o centro de atuação da universidade.

3ª) Os estudantes ficaram, com a reforma universitária, ligados ao depar-
tamento e ao curso. a matrícula passou a ser por disciplinas sob o regime de 
créditos, à moda norte-americana. Generalizou-se a sistemática de curso par-
celado. O sistema semestral de disciplina substituiu o antigo sistema anual. 
em lugar de turmas/classes constantes surgiram classes mistas, com grupos 
de estudantes de diferentes cursos a frequentar uma mesma disciplina. essa 
situação era incômoda didaticamente para o professor. Nem sempre o que o 
docente havia planejado atendia à massa variada, heterogênea de estudantes, 
com interesses distintos, provenientes de diferentes cursos. Mas, do ponto de 
vista administrativo, o processo de departamentalização evitava a existência 
de vários docentes para uma mesma disciplina. Com o enxugamento do nú-
mero de professores em cada departamento haveria economia e racionaliza-
ção quanto aos gastos da estrutura organizacional. O que se pode dizer é que 
a matrícula por disciplina e o regime de crédito semestral não facilitavam o 
trabalho docente com o estudante que apresentava dificuldades específicas de 
aprendizagem, e, ao mesmo tempo, desconsideravam a especificidade de cada 
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curso. ademais, a substituição do período anual pelo semestral impedia de se 
atender o estudante com dificuldades mediante a utilização de férias de meio 
de ano em atividades dirigidas de leitura e estudos complementares como re-
forço de aprendizagem ou reformulação conceitual importante para o avanço 
no conhecimento do conteúdo disciplinar.

4ª) a ‘pedagogia da ditadura’ teve sucesso na implantação dos cursos de 
pós-graduação no Brasil, e muitos estudantes de graduação tiveram a oportu-
nidade de avanços intelectuais e de formação especializada quando ingressa-
ram nos programas oferecidos pelas unidades universitárias. Com o mestrado, 
a exigir a defesa de dissertação, e o doutorado, com defesa de tese, houve espaço 
para a realização de pesquisas aprofundadas em muitas áreas do conhecimen-
to humano. O mestrado foi entendido como preparatório para o doutorado, 
mas era e é possível inscrever-se diretamente no doutorado sem passar pelo 
mestrado após avaliação do candidato. ambas as possibilidades de pós-gra-
duação stricto sensu compreendem o estudo de disciplinas relativas à área de 
concentração (centrais ao conhecimento escolhido pelo estudante) e ao domí-
nio conexo (referente às disciplinas de áreas correlatas e complementares ao 
conteúdo da área de concentração). atualmente há possibilidade de mestrado 
profissionalizante e o professor doutor tem a oportunidade de candidatar-se 
ao pós-doutorado e, assim, ampliar o conhecimento e a prática docente sob a 
orientação de colega de maior titulação.

em relação ao tratamento didático das matérias em disciplinas, áreas de 
estudo e atividades a proposta da ditadura em relação ao ensino de 1° e 2° graus 
foi abrangente. Basta recordar alguns pontos importantes: 

•	 a ‘pedagogia da ditadura’ fez questão de distinguir matérias de disci-
plinas. as matérias seriam Comunicação e expressão, estudos Sociais 
e Ciências (incluindo-se a matemática, como ciência da razão além das 
ciências do fato). O tratamento didático de cada grande matéria seria 
feito por meio de atividades (para os anos iniciais do ensino de 1° grau), 
áreas de estudo (para estudos do contexto) e disciplinas formais (para 
as séries finais do 1° grau e todo o ensino de 2° grau). havia, ainda, as 
praticas educativas, como a educação física e atividades de música e en-
tretenimento a completar o quadro de atividades docentes. atualmente 
poder-se-ia agrupar as matérias em Linguagens, Ciências e tecnologia, 
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humanidades, artes e Música, educação Física e esportes. Na reforma 
didático-pedagógica da ditadura a matéria estudos Sociais foi muito 
questionada pelos educadores. ela não seria Geografia, não seria histó-
ria, não seria Sociologia, não seria Filosofia. Os estudos Sociais realiza-
riam a intersecção das matérias Comunicação e expressão e Ciências. 
Faltava, entretanto, aos estudos Sociais o embasamento teórico sólido 
a sustentar a sua prática. as humanidades foram simplesmente banidas 
como disciplinas ideológicas, sem se levar em conta a importância de-
las para a formação reflexiva do estudante. as disciplinas bloqueadas 
voltaram posteriormente ao currículo, mas com carga horária reduzida 
a indicar sua importância relativa para o poder instituído. em suma, a 
inclusão dos estudos Sociais foi a forma que a ‘pedagogia da ditadura’ 
encontrou para descartar as disciplinas potencialmente reflexivas, ina-
dequadas para o momento histórico da educação brasileira. a Geogra-
fia crítica centrada sobre a ocupação do espaço foi silenciada, e Milton 
Santos deixou o país diante da perseguição política virulenta principal-
mente após a decretação do ai-5, em 13 de dezembro de 1968. hoje, 
mediante a Lei n° 9394, de 20 de dezembro de 1996, há a recuperação de 
aspectos importantes do ensino de história do Brasil. No plano do en-
sino de Filosofia, arquitetura e Medicina, doutores do ensino superior 
foram aposentados, o mesmo acontecendo no caso de institutos isola-
dos do interior pertencentes atualmente à Unesp. a Universidade de 
Brasília sofreu expurgo de muitos docentes em decorrência de sua vin-
culação com o fundador, darcy ribeiro, Chefe da Casa Civil de Jango.

•	 a inclusão obrigatória de educação Moral e Cívica, educação Física, 
educação artística e Programas de Saúde no currículo pleno dos estabe-
lecimentos de ensino de 1° e 2° graus definiu o modelo de escola pública e 
privada no Brasil. toda escola teria um currículo pleno composto de uma 
parte de educação geral e outra de formação especial conforme o art. 5° 
da Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971. a novidade que aparecera ante-
riormente fora o decreto-Lei n° 869, de 12 de setembro de 1969, discipli-
na obrigatória de educação geral. a educação Moral e Cívica (eMC) foi 
o posicionamento direto dos militares em relação à educação brasileira. 
a preocupação básica era dotar o estudante de respeito à pátria e seus 
símbolos com conteúdos programáticos que despertassem a consciência 
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cívica de todos. a finalidade era formar o brasileiro cívico que lutasse 
pelo “princípio democrático através da preservação do espírito religioso, 
de dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade, sob a inspiração 
de deus” (art. 2°, alínea “a” do decreto-Lei n° 869, de 12 de setembro de 
1969). Percebe-se que a escola laica, uma herança da revolução francesa 
burguesa, cai por terra em solo brasileiro. Mas, um ponto merece desta-
que. Pela primeira vez na história da educação brasileira uma disciplina 
obrigatória e respectiva prática educativa eram programadas para acom-
panhar o estudante das primeiras séries do ensino de 1° grau até a pós-
graduação. No início da escolarização, a educação Moral e Cívica (eMC) 
seria tratada didaticamente como integração Social. Nas séries posterio-
res do 1° grau, como educação Moral e Cívica, e no 2° grau a eMC seria 
tratada no âmbito de Organização Social e Política Brasileira (OSPB). No 
ensino superior, a eMC seria trabalhada na disciplina estudos de Proble-
mas Brasileiros (ePB) sob a forma de palestras com estudiosos das ques-
tões brasileiras. Como disciplina de formação, a eMC seria conduzida no 
sentido de desenvolver o caráter dos estudantes na defesa e no respeito 
aos valores caros da nacionalidade e consciência de hierarquia numa so-
ciedade em desenvolvimento. Com essa abrangência, a eMC pretendia 
colocar a população civil dentro da ordem e disciplina com o objetivo 
de criar um brasileiro imune às ideologias esdrúxulas. Queria evitar-se 
o aparecimento do ‘deficiente cívico’, impatriótico e subversivo no meio 
da sociedade brasileira. Como não havia curso superior para formação 
do professor de eMC, os diretores de escola foram autorizados pela Co-
missão estadual de Moral e Civismo, através da Secretaria estadual de 
educação, a recrutar professores com formação aproximada, desde que 
o professor indicado não apresentasse em seu nome processo criminal, 
dívidas em órgãos de proteção ao crédito, demandas judiciais e outros 
problemas de conduta no dia a dia da sociedade.

•	 Com o recrudescimento da ditadura durante o governo do general Costa 
e Silva, e logo após a ascensão do general Médici à presidência da repú-
blica, a caça aos comunistas foi implacável. Com dinheiro norte-ame-
ricano canalizado pela Cia para o ibad (instituto Brasileiro de ação 
democrática) e ipes (instituto de Pesquisa em estudos Sociais), criou-
se o Comando de Caça aos Comunistas (CCC), ligado à Universidade 
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Mackenzie, instituição sempre em confronto com os estudantes de Filo-
sofia da rua Maria antônia, na Consolação. No plano institucional das 
escolas e secretarias de estado, o famoso decreto-Lei n° 477, de 26 de 
fevereiro de 1969, foi acionado para conter as manifestações nas univer-
sidades e repartições públicas. O decreto-Lei n° 477, de triste memória, 
possibilitava a prisão de alunos, professores e funcionários públicos que, 
em todo o país, fossem enquadrados como subversivos. Com Médici, o 
governo se investiu no poder de editar os decretos secretos, como o n° 
477. apesar de desconhecidos na íntegra, recebiam a aprovação do Con-
gresso, tinham numeração especial e as pessoas eram obrigadas a obe-
decê-los sem o conhecimento de seu conteúdo. era, a rigor, o máximo de 
autoritarismo. a prepotência foi, aliás, a marca da ditadura. Basta lem-
brar que desde o seu início o regime de exceção teve como fim expurgar 
a educação de qualquer influência do governo constitucional deposto. 
Mas, não deixa de ser marcante o fato de que o Movimento de educação 
de Base (MeB), projeto de educação de adultos organizado pelos bispos 
do Nordeste, com o emprego do rádio para atingir a população em co-
munidade, tivesse sido mantido pela ditadura por algum tempo. O fato 
se explica pelo fato de a igreja Católica ter, de início, apoiado o golpe 
quando a propaganda tinha como foco o combate ao comunismo. Na 
oportunidade, a igreja Católica se aliou aos industriais, à Maçonaria, aos 
governadores Magalhães Pinto (Minas Gerais), ademar de Barros (São 
Paulo) e Carlos Lacerda (rio de Janeiro), aos partidos de direita, como a 
UdN, aos grandes proprietários rurais, estes adversários ferrenhos das 
ligas camponesas e da reforma agrária, ponto importante na plataforma 
das reformas de base do governo de Jango. O governo federal, em 1964, 
não conseguiu transformar o movimento populista em movimento po-
pular capaz de enfrentar o movimento golpista. as instituições organi-
zadas em 1964 (igreja e exército) ajudadas pelo governo norte-ameri-
cano, através do embaixador Lincoln Gordon, e da ação direta da Cia, 
jogaram pesado para derrubar o governo que, em comícios desastrosos, 
por exemplo o ocorrido em 13 de março de 1964 na Central do Brasil, o 
qual ousou temerariamente afrontar a hierarquia das Forças armadas.

•	 a Cia, serviço de inteligência norte-americano, financiou duas orga-
nizações já citadas anteriormente, o ibad e o ipes. O ibad atuou junto 
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com os empresários e políticos no sentido de combater sem tréguas o 
comunismo (que tomava pé em Cuba) e o “estilo populista de Juscelino” 
(“50 anos em 5”). O ipes “foi criado por empresários do rio de Janeiro 
e São Paulo articulados a empresários internacionais e com a escola Su-
perior de Guerra (eSG).” Coube ao ipes, comandado pelo general Gol-
bery Couto e Silva, a tarefa, como lembra Saviani (2008), o serviço de:

Doutrinação por meio de guerra psicológica, fazendo uso dos 
meios de comunicação de massa com o rádio, a televisão, cartuns 
e filmes em articulação com os órgãos de imprensa, entidades 
sindicais dos industriais e entidades de representação feminina, 
agindo no meio estudantil, entre os trabalhadores da indústria, 
junto aos camponeses, nos partidos e no Congresso visando a 
desagregar, em todos esses domínios, as organizações que assu-
miam a defesa dos interesses populares. (SAVIANI, 2008)

O ipes foi responsável pela publicação A educação que nos convém, que esta-
beleceu as linhas mestras da educação sob o regime militar e que de certa forma 
ainda repercute em nossos dias.

ao concluir nossa reflexão sobre os efeitos da ditadura na educação do país, 
cabe indicar alguns rumos após 1964:

•	 Para evitar a presença dos estudantes em passeatas pelas ruas das 
principais capitais do país, a clamar por mais vagas nas faculdades e 
universidades, a ditadura estabeleceu e fortaleceu a ideia de vestibular 
para ingresso no ensino superior. Foi, assim, acionada a ideia de me-
ritocracia estudantil como meio de barrar a procura desenfreada por 
educação superior. Surgiram os cursinhos preparatórios e, desse modo, 
os estudantes foram direcionados ao estudo sistemático orientado para 
a competição. Surgiram, então, os grandes vestibulares no âmbito das 
universidades públicas e ‘proprietários de cursinhos’ como parte im-
portante no processo de acesso ao ensino superior.

•	 Para conter a presença dos trabalhadores nas ruas, em ação conjunta com 
os estudantes, a ação da ditadura foi intervir diretamente nos sindicatos 
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operários, principalmente no dos metalúrgicos de São Paulo e do aBC e 
dos estivadores do porto de Santos. a intervenção foi articulada ao ‘arro-
cho salarial’ iniciado por Castelo Banco sob a orientação dos economistas 
da ditadura. Na sociedade em geral propagou-se a campanha “Ouro para o 
bem do Brasil”, com a coleta de alianças e joias de ouro em todos os municí-
pios do país. era a oportunidade para identificar os ‘suspeitos’ de subversão 
e aproveitar a ocasião para se vingar de adversários políticos. Cabe lembrar 
que nos pequenos municípios muitos foram presos por mera desconfiança 
ou por não ter consciência do momento político vivido pela nação.

•	 Para eliminar as altas taxas de analfabetismo no país, por volta de 20% 
em 1960, o economista Mário henrique Simonsen idealizou o Movi-
mento Brasileiro de alfabetização (Mobral), com execução voltada para 
a responsabilidade dos municípios. retomava o método de Paulo Freire 
sem a orientação política que caracterizava a proposta de alfabetização 
do educador pernambucano. O Mobral baixou a taxa de analfabetismo 
no país, mas seguiu a tradição ‘campanhista’ da educação de adultos 
que vinha da década de 40 do século passado, sem a preocupação de 
instituir departamentos ou coordenações estáveis no âmago da admi-
nistração municipal de educação. algumas prefeituras, logo após ces-
sarem os efeitos da fundação educar, sucessora do Mobral, instituíram 
no organograma das secretarias municipais de educação os serviços 
estáveis de educação de Jovens e adultos, como foi o caso de Bauru, SP.

•	 No sentido de evitar o desperdício, a reforma educacional da ditadura 
estabeleceu princípios administrativos numa perspectiva ‘economicis-
ta’. Por exemplo, o artigo 2° da Lei n° 5.692, de 11 de agosto de 1971, 
assim afirmava: “O ensino de 1° e 2° graus será ministrado em esta-
belecimentos criados ou reorganizados sob critérios que assegurem a 
plena utilização dos recursos materiais e humanos, sem duplicação de 
meios para fins idênticos ou equivalentes.” a preocupação econômica é 
patente e leva a crer que na educação não havia racionalidade na ação. 
Ora, ora, uma organização como a Secretaria de estado dos Negócios 
da educação de São Paulo, com mais de 4 milhões de alunos, mais de 
100 mil professores, em mais de 5.000 escolas não poderia funcionar 
sem uma estrutura burocrática razoável. O que se verificou é que a ad-
ministração da educação foi aos poucos sendo invadida pelos princípios 
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da empresa privada no sentido de pensar a escola como empresa ou 
fábrica. a preocupação básica seria reconsiderar a burocracia escolar 
para dar às escolas a agilidade das empresas. em São Paulo, as delega-
cias de ensino foram eliminadas como instância burocrática desneces-
sária. em seu lugar surgiram as diretorias de ensino, com abrangência 
muito maior que a das delegacias de ensino. Pensou-se, inclusive, na 
eliminação de cargo na hierarquia escolar, fato que não se efetivou em 
decorrência de reação de parte da burocracia escolar que seria penali-
zada. de tudo, ficou a preocupação de aperfeiçoamento gradual da ad-
ministração escolar por meio da gerência do empreendimento escolar.

•	 a grande preocupação da ditadura foi, como se disse anteriormente, 
aproximar a escola do mercado. O mercado para a burguesia capita-
lista é sinônimo de liberdade, liberdade de iniciativa que a escola, in-
diretamente, deveria privilegiar na sua tarefa formadora. No modo de 
produção capitalista, a escola se transforma em parte importante do 
mundo da produção em geral. O fracasso da profissionalização com-
pulsória revelou, entretanto, que não basta colocar princípios e decla-
rações no corpo de leis para que o desejo seja realizado. Para que uma 
orientação pedagógica se realizasse, como no caso da profissionaliza-
ção compulsória, haveria de ter laboratórios caros, maquinaria varia-
da, salas apropriadas, instrumentos de alta precisão e outros materiais 
essenciais, como produtos químicos e biológicos indispensáveis à for-
mação de técnicos especializados. Sem a base material indispensável, a 
profissionalização se transformou num arremedo de qualificação, vin-
gando apenas as profissões que não exigiam espaços e instrumentais 
específicos. Secretariado, contabilidade, magistério e outras qualifica-
ções, sem necessidade de infraestrutura material, foram possíveis num 
curso médio centrado historicamente na educação geral, com ensino 
tradicional expositivo. Nos Conselhos Universitários admitiram, em 
seus quadros, representantes das empresas privadas. No Conselho Fe-
deral de educação a ação dos empresários da educação foi tão intensa 
e ardilosa que, posteriormente, foi preciso extingui-lo e ser substituído 
pelo Conselho Nacional de educação. Na administração universitária 
a criação de cursos foi duramente policiada e, em São Paulo, os cursos 
de pedagogia foram reduzidos ao mínimo quando da criação da Unesp, 
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em 1976. Vigorava, então, o critério básico de que os cursos superiores 
deveriam estar visceralmente ligados ao mercado e as unidades uni-
versitárias deveriam ser geridas sob critérios empresariais. alterava-se, 
portanto, o conceito de administração escolar segundo a perspectiva 
de anísio S. teixeira, que se recusava a identificar a escola à empresa. 
anísio deixou bem claro que a “administração escolar não deveria ser 
uma função de mando, mas, sim, uma função de serviço.”

•	 a ‘pedagogia da ditadura’, ao seguir a orientação ‘economicista’, pôs os 
sistemas de ensino na rota da privatização, iniciada, a bem da verdade 
histórica, com o governo do presidente Juscelino com o famoso bordão 
“50 anos em 5 anos”. O processo de privatização foi intenso. entre 1964 e 
1973, “o número de instituições públicas de ensino superior passou de 129 
para 222, enquanto as instituições privadas saltaram de 243 para 663.” 
(Vieira, 1978, p. 112). Vale lembrar, também, que o dinheiro público 
injetado em fundações particulares e ONGs tem sido grande em tempos 
recentes e não há perspectivas que se estanque a sangria. as bolsas de 
estudos continuam como possibilidade através do crédito educativo, mas 
com o Prouni as faculdades particulares absorveram os estudantes inte-
ressados no ensino superior como meio de pagamento dos impostos devi-
dos ao erário público. Mas, em meados da década de 70 do século passa-
do, por exemplo, segundo a história oral, o dinheiro público foi carreado 
para uma fundação particular pela Ministra da educação da época, que 
preteriu a aplicação do numerário na Fundação Padre anchieta. Uma de-
cisão política calcada no princípio da privatização do público deixou de 
lado o trabalho interessante do canal Cultura para privilegiar forte grupo 
de comunicação televisiva que se postara a favor da ditadura em 1964.

•	 a onda privatista gerada pela ditadura afetou a formação profissional do 
professor que doravante passou a ser formado pela escola superior par-
ticular. durante o período da ditadura, o estado brasileiro deixou para 
a iniciativa privada a estratégica tarefa de formação do professor. atual-
mente, perto de 70% do professorado que atuam na escola pública têm 
sua origem na escola particular. Sem controle institucional durante mui-
to tempo, percebeu-se atualmente que a qualidade do ensino seria flatus 
vocis (voz vazia), sem controle externo capaz de avaliar o desempenho 
do ensino através do aproveitamento dos alunos. Como resultado dessa 
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situação, o estado brasileiro, através do enen e do enade, vem tentando 
influenciar a prática educativa no ensino médio e superior brasileiro por 
meio de provas específicas. a prova Brasil, por sua vez, procura retratar 
a situação no ensino fundamental. Uma lição ficou com o processo de 
privatização do ensino no Brasil: sem um estado forte (jamais ditatorial) 
que ouça a sociedade civil, o capitalismo em todas as suas iniciativas pas-
sa por cima de tudo. Sem freios, ‘o capitalismo pinta e borda’, sem res-
peitar os direitos das pessoas e da sociedade. Quando da queda do muro 
de Berlim, o empresariado brasileiro eufórico com o fato da ruína do 
socialismo no Leste europeu, aproveitou o momento para pressionar o 
operariado com a demissão do emprego, gerando subserviência e temor.

•	 Por último, os cursos de pós-graduação, uma realização positiva da 
‘pedagogia da ditadura’, focou, nos cursos de educação, sua atenção na 
psicologia piagetiana ao influenciar os estudos de didática, com resul-
tados discutíveis na consecução do chamado “ensino de qualidade”. a 
aplicação dos notáveis estudos de Piaget sobre o desenvolvimento hu-
mano, transpostos de modo inadequado para a aprendizagem e o ensi-
no, não surtiram os efeitos desejados ao deixar inúmeros docentes das 
séries iniciais do ensino fundamental sem a segurança necessária para 
o desenvolvimento do trabalho escolar. Querer mudar o ensino sem 
levar em conta o passado, a formação e o contexto dos professores não é 
a melhor forma de ganhá-los para a inovação. Cumpre finalmente dizer 
que, enquanto os doi-Codis executavam o processo de eliminação de 
adversários da ditadura, os intelectuais da educação ligados à ditadura 
trabalharam silenciosamente para dar nova forma ao ensino brasileiro.

O assunto é longo, o tempo é exíguo. Fico por aqui, com o agradecimento 
pela atenção de vocês.
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Crise do regime político no 
pré-1964, golpe civil-militar 

e consolidação do regime 
ditatorial
Luiz Fernando da Silva

O regime político ditatorial brasileiro implantado com o golpe civil-mili-
tar de 1964 conduziu o país em 21 anos de descalabros políticos e econômicos. 
desse período ainda hoje restam consequências sociais, educacionais e culturais 
que não foram superadas; pelo contrário, reproduzem-se nas relações cotidia-
nas, ao exemplo da estrutura militarizada das polícias estaduais. também cabe 
apontar que, embora o regime ditatorial se encontrasse enfraquecido na entrada 
da década de 1980, ainda assim condicionou a agenda da transição política no 
país, atuando como agente fundamental na defesa dos interesses empresariais 
monopolistas nacionais e internacionais, dos interesses capitalistas no meio ru-
ral, e protetor dos integrantes do sistema de informação e repressão. 

O golpe de estado, que encerrou o incipiente regime liberal-democrático, 
resultou da articulação entre setores empresariais (nacionais e internacionais), 
militares e políticos conservadores, com participação ativa do departamento de 
estado norte-americano (dreiFUSS, 1981). apoiou-se nas camadas sociais mé-
dias e mesmo em setores populares que foram para as ruas em diversas capitais, 
em marchas e passeatas em apoio à ação golpista. 

Por outro lado, a ação reativa das classes dominantes orientou-se contra a 
crescente ascensão dos movimentos sociais, no período pré-1964, que se desen-
volviam em greves e ocupações de terra e se orientavam politicamente para as 
reformas de base (agrária, urbana, educacionais e outras), com forte conteúdo 
popular. Nesse sentido, o período entre 1961 e 1964 foi marcado por uma profun-
da crise do regime político e a configuração de uma situação pré-revolucionária1.

1 Com o termo crise do regime político tenho como dimensão central a perda da direção do 
Estado, no plano político, econômico e ideológico. Decorre tal paralisia de disputas internas 
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desse período, o regime político ditatorial emergiu como contrarrevolucio-
nário2, em razão dos seguintes aspectos: a) constituiu um estado reativo às rei-
vindicações e mobilizações operárias, camponesa e populares; b) impôs pela 
força das armas o conjunto de interesses das classes dominantes no país (lati-
fundiários, empresários, multinacionais); c) eliminou do aparelho de estado a 
disputa entre interesses políticos e econômicos que marcaram a frágil democra-
cia brasileira entre 1945 e 1964, em seu caráter populista; d) sonegou direitos 
sociais e trabalhistas que foram conquistados durante a ‘democracia populistà . 

três momentos pautaram as relações ditatoriais estabelecidas com a socie-
dade brasileira, as quais podemos situar da seguinte maneira3: a) entre o pré-64 
e o golpe civil-militar até 13 de dezembro de 1968, período da articulação e ins-
tauração do golpe de estado e consolidação do regime ditatorial; b) de final de 
1968 até 1974, quando se intensificaram as arbitrariedades repressivas e foram 
definidas as linhas centrais de política econômica no país; c) a partir de 1974, 
a ditadura militar iniciou agenda de “auto-reforma”, com concessões políticas 
às oposições liberais, em meio à crescente crise econômica e descontentamento 

no aparelho de Estado – Executivo versus Congresso ou Judiciário, ou dentro do próprio 
Executivo entre governo e Forças Armadas, por exemplo – ou então resulta de lutas sociais 
generalizadas que passam a questionar e desestabilizar a Ordem Social e Política. Certamen-
te que tais disputas não são estanques ou mesmo prolongadas. Tais condições conjunturais 
podem abrir períodos que os caracterizo como de situação pré-revolucionária, que podem 
transitar para períodos revolucionários, sejam de caráter democrático, de libertação nacio-
nal ou socialista. Ao meu entender, no pré-1964 brasileiro apresentaram-se conjunturas de 
situação pré-revolucionária. Sobre essa discussão conceitual indico Poulantzas (1986; 1976).

2 O conceito remete à ideia de que antes do golpe civil-militar desenvolvia-se no país um processo 
revolucionário. De fato isso ocorria, pois o período caracterizava-se pela ampliação da partici-
pação dos assalariados, camponeses e camadas sociais populares nos espaços democráticos, ao 
lado de suas exigências de ampliação de direitos sociais. Nesse sentido, poderíamos entendê-la 
(participação) como uma revolução política, de caráter democrático e popular, que estava em 
curso no país no “pré-64”. A ideia de contrarrevolução, como sugerem as análises de Fernandes 
(1975) e Ianni (1981), significa a ruptura via golpe político com aquele processo em curso.

3 No presente texto não me detenho na discussão sobre a historiografia do tema e a recente e 
interessante revisão da literatura sobre o assunto. Para essa tarefa, entre outros, remeto aos 
seguintes autores: Fico (2004), Toledo (2006), Mattos (2008), Napolitano (2011).
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social. esses períodos assinalados não podem ser concebidos de maneira es-
tanque nem pré-definidos como modelos prontos e acabados, implantados por 
uma cúpula ditatorial. existiu uma dinâmica contraditória que, por um lado, 
refere-se às relações entre o regime ditatorial com os grupos, classes sociais e 
o imperialismo; por outro lado, ressaltam-se as permanentes tensões que atra-
vessaram o regime em disputas entre seus diversos grupos. Consideradas essas 
observações, a periodização indicada guarda elementos significativos para a 
análise e compreensão do trajeto entre golpe, consolidação do regime e transi-
ção para a democracia liberal brasileira. 

No presente artigo, analiso o primeiro e segundo momentos acima assina-
lados, ou seja, as dimensões que estiveram envolvidas na articulação do golpe 
político, sua instauração e a consolidação do regime ditatorial. antes de entrar 
no tema, realizo uma rápida digressão sobre o contexto latino-americano que 
permite compreender o golpe civil-militar brasileiro não como fato político 
isolado, mas dentro de uma articulação internacional.

Regimes políticos ditatoriais na América Latina

as ditaduras militares sul-americanas, que foram implantadas a partir 
da segunda metade do século XX, diferenciaram-se das ditaduras anteriores 
na história política latino-americana e caribenha4. Os então recentes regimes 
ditatoriais acompanharam a doutrina de segurança nacional, no contexto da 
Guerra Fria e do impacto ideológico e político decorrente da revolução Cuba-
na (1959). O ciclo ditatorial iniciou-se com o golpe civil-militar brasileiro em 
1964; ainda no mesmo ano ocorreu golpe na Bolívia, depois argentina (1966 e 
1976), Chile e Uruguai (1973). a deposição de governos nacionais, eleitos nos 
limites constitucionais das incipientes democracias liberais na região, foi uma 
das principais marcas políticas do período. Contra tais governos considerados 
‘populistas’ constituíram-se alianças políticas entre as Forças armadas nacio-
nais, departamento de estado norte-americano, frações empresariais locais e 
multinacionais, políticos conservadores, igreja e com expressivo apoio social 
de setores das classes médias, e mesmo de camadas sociais populares. 

4 Sobre o assunto, vide: Donghi (1982), Lopez (1986), Sader e Jinkings (2006). 
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em suas características comuns, tais regimes impuseram a militarização do 
estado, com o alto comando das Forças armadas assumindo papel de dirigen-
tes e agentes da repressão política contra opositores, e mantiveram-se no poder 
por meio da truculência contra os movimentos sociais populares e as instituições 
democrático-liberais. Como principal orientação econômica, defenderam os inte-
resses das empresas monopolistas nacionais e estrangeiras; por essa razão a supe-
rexploração dos assalariados por meio de políticas de arrocho salarial, legislação 
antigreve, intervenção e controle dos sindicatos. Ou seja, foram regimes políticos 
que promoveram a hegemonia do grande capital internacional, reprimiram as rei-
vindicações sociais dos trabalhadores, debilitaram os serviços públicos em favor 
dos privados e, por fim, aderiram às posições estadunidenses em política externa. 

Os regimes ditatoriais sul-americanos, no entanto, tiveram diferenças entre 
si, de acordo com o grau de resistências e mobilizações sociais, e período espe-
cífico de seu surgimento. a primeira ditadura argentina (1966-1973) fracassou 
econômica e politicamente; com outro golpe em 1976, a ditadura foi condenada 
à estagnação em decorrência da crise econômica mundial. as medidas econô-
micas então tiveram um caráter neoliberal, antecedendo o que ocorreria no pe-
ríodo de Carlos Menem (1989-1998). No Chile, depois de um período inicial de 
estagnação econômica, o regime ditatorial de Pinochet tornou-se pioneiro na 
implantação de experiências políticas neoliberais, assessorado pela escola de 
Chicago (eUa), quando ocorreram as primeiras experiências na região de pri-
vatização dos serviços públicos. dessa maneira imprimiu um ciclo de expansão 
econômica baseado na ‘superexploração do trabalho’ e na criminalização dos 
movimentos sociais. Certamente que isso ocorreu em meio ao rebaixamento do 
nível de vida dos trabalhadores e de seus direitos sociais. 

em linhas gerais, a instalação do regime ditatorial brasileiro tem semelhan-
ça com os regimes ditatoriais sul-americanos, principalmente na relação com o 
imperialismo estadunidense e em sua dimensão repressiva institucionalizada. 
talvez a diferença maior encontre-se no grau extraordinário de desenvolvimen-
to econômico, como veremos nas próximas páginas, principalmente no período 
do chamado milagre econômico (1968-1974), consolidando e internacionalizan-
do definitivamente a estrutura econômica brasileira. 

as consequências de tal ‘modernização conservadora’ expressaram-se na 
desestruturação de experiências educacionais, científicas, artísticas em curso 
no país, com impacto na formação cultural de sucessivas gerações. Por outro 
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lado, o acelerado desenvolvimento econômico teve seus efeitos maléficos per-
ceptíveis no final da década de 1970: concentração extraordinária de renda, mi-
séria social das mais altas do mundo, processo urbano caótico, endividamento 
externo extraordinário, concentração agrária, entre outros aspectos. 

A crise do regime político no pré-64 e o golpe civil-militar

No caso brasileiro, os golpistas civis e militares construíram uma repre-
sentação de sua ação como ‘revolucionária’, e elaboraram interpretações que 
tentaram justificar suas diversas ações anticonstitucionais. em anos anteriores 
ao golpe existira um posicionamento do partido União democrática Nacional 
(UdN) e de setores militares, no sentido golpista. esses setores opunham-se po-
lítica e ideologicamente à ampliação da participação política das massas traba-
lhadoras rurais e urbanas por meio da recente democracia liberal, caracterizada 
como populista, que emergiu no país desde o final da Segunda Guerra Mundial. 

as tentativas golpistas articuladas por militares e políticos udenistas, por-
tanto, têm história. desde a derrota presidencial, com o seu candidato briga-
deiro eduardo Gomes, em 1945, os udenistas deslocaram-se para a direita do 
espectro político de época, denunciando como ‘corrupto’ e ‘populista’ o inci-
piente regime político liberal-democrático. depois de nova derrota de Gomes, 
em 1950, setores da UdN passaram a pregar um golpe político capaz de ‘rege-
nerar’ as instituições. a primeira delas relacionou-se aos acontecimentos que 
levaram ao suicídio de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954. Logo após, os 
udenistas propuseram uma ampla frente política com candidato único para as 
eleições de 1955. O então governador mineiro, Juscelino Kubitschek (JK), ‘es-
quivou-se’ dessa frente e, em aliança política com o Partido Social democrático 
(PdS) e o Partido trabalhista Brasileiro (PtB), disputou a eleição presidencial 
com campanha vitoriosa: com pouca margem de diferença, conseguiu 36% dos 
votos nacionais contra 30% do udenista Juarez távora, 26% de adhemar de Bar-
ros e 8% obtidos pelo ex-líder integralista Plínio Salgado. 

dois aspectos são importantes nesses acontecimentos. O candidato a vice 
de JK foi o gaúcho João Goulart, que obteve votação superior a JK: Jango obteve 
3.591.409 votos e Juscelino conseguiu 3.077.411 votos. O fato importante é que 
houve a tentativa de impedir a posse de JK-Jango; essa ação golpista foi articu-
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lada pelos udenistas, tendo à frente Carlos Lacerda junto com oficiais militares. 
esse golpe foi impedido pelo então ministro da Guerra, general henrique tei-
xeira Lott (MaraNhÃO, 1984).

essa história de tentativas golpistas, articuladas por udenistas e militares, 
descaracteriza ou indica pelo menos que a justificativa da ação civil-militar de 
1964 tenha sido simplesmente uma reação imediata aos acontecimentos con-
junturais de março daquele ano, entre os quais os ocorridos no rio de Janeiro: 
comício de Jango pela reforma agrária na estação Central do Brasil; levante 
político de marinheiros quebrando a hierarquia militar; discurso de Jango no 
automóvel Clube do Brasil, entre outros. 

É plausível considerar que tais fatos políticos permitiram maior intensida-
de na articulação golpista, como pretexto para a derrubada de Goulart, mas 
não permitem considerar que o movimento civil-militar somente foi reativo aos 
acontecimentos imediatos daquela conjuntura de março. 

as interpretações políticas conservadoras, no entanto, partiam de um 
indício que empiricamente parecia real. havia de fato uma tendência ascen-
sional de movimentos reivindicatórios de setores operários, camponeses e 
camadas populares urbanas no país, a qual ultrapassava o caráter corporati-
vo e ganhava dimensão política. tal tendência, porém, não se apresentava no 
sentido da ‘revolução socialista’ ou ‘comunista’, mas sobretudo no sentido do 
aprofundamento da democracia política associada às questões sociais funda-
mentais para a maioria da população. 

Nesse contexto, importa considerar que também se desenvolveu um mo-
vimento social pautado (galvanizado) ideologicamente por uma perspectiva 
que compreendeu (e aceitou) que o comunismo progredia no país, por meio 
da subversão, infiltração na administração pública e destruição das referên-
cias morais da ‘família cristã’. tal imaginário social anticomunista e contrário 
às reformas sociais e às inovações educacionais, estéticas e morais em curso 
apoiava-se nas classes médias tradicionais e modernas. Principal base social de 
apoio ao movimento golpista, essas camadas sociais foram articuladas política 
e ideologicamente a partir de seus medos e preconceitos contra os “de baixo”. 
Nesse sentido, o instituto Brasileiro de ação democrática (ibad), como tam-
bém o instituto de Pesquisa e estudo Social (ipes), entre outras instituições, 
tiveram papel destacado na constituição de um universo de sentimentos, ex-
plicações e propostas de ação política naquela conjuntura (dreiFUSS, 1981). 
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O “pré-64”, portanto, teve como marca a abertura de uma crise do regime 
político, a partir das conjunturas que ocorreram entre final de agosto de 1961 e 
até final de março de 1964, caracterizadas por crescente radicalização política 
e ideológica no cenário nacional. essa crise do regime político acelerou-se em 
razão de três coordenadas imbricadas: a intermitente crise política no aparelho 
de estado; crescente desgaste econômico, com endividamento externo, proces-
so inflacionário e desabastecimento acentuados; ampliação inusitada de mobi-
lizações sociais e políticas (iaNNi, 1981).

acompanhando as três coordenadas anteriormente assinaladas, dois mo-
mentos são significativos para o aprofundamento da referida crise do regime. É 
o que em síntese verifico a seguir. 

de agosto de 1961 a 8 de janeiro de 1963, as conjunturas que se sucederam 
estiveram marcadas por fatos políticos significativos: renúncia presidencial de 
Jânio Quadros e tentativa de impedimento da posse do vice-presidente, João 
Goulart (Jango), pelos militares; negociação política e posse de Jango em regi-
me parlamentarista; antecipação do plebiscito sobre manutenção do parlamen-
tarismo ou retorno ao presidencialismo. Foram catorze meses mergulhados em 
crises no executivo e no Congresso Nacional, com instabilidade política que 
desbancou três primeiros-ministros5. 

O movimento sindical, por sua vez, encontrava-se em ascensão, com gre-
ves econômicas e greves nacionais com conteúdo político e consolidação do 
Comando Geral dos trabalhadores (CGt). ao lado desses movimentos, havia 
crescente radicalização no meio rural, com ocupação de terras impulsionada 
principalmente pelas Ligas Camponesas. 

Na renúncia de Jânio Quadros6, em 25 de agosto de 1961, o vice João Gou-
lart (PtB) encontrava-se em viagem diplomática à China. Com sua renúncia, 

5 Nesse período houve três gabinetes parlamentaristas, tendo como primeiros-ministros, na 
sequência: Tancredo Neves (setembro/1961 a julho/1962), Francisco de Paula Brochado da 
Rocha (julho de 1962/setembro de 1962) e Hermes Lima (setembro de 1962/janeiro de 1963).

6 Jânio Quadros elegeu-se em uma frente partidária liderada pela UDN e apoiada em for-
tes grupos econômicos da época, em oposição à aliança partidária PSD-PTB vitoriosa nas 
eleições presidenciais de 1950 e 1955. Os udenistas consideravam que com Jânio haviam 
chegado ao governo, depois de duas derrotas presidenciais. Deputado estadual, prefeito e 
governador de São Paulo em carreira meteórica no campo do ‘populismo de direita’, Jânio 



71Crise do regime político no pré-1964, golpe civil-militar e consolidação do regime 
ditatorial – Luiz Fernando da Silva

Quadros pretendia que os militares impedissem a posse de Jango e, com o va-
zio de poder, o Congresso pedisse seu retorno, desta feita com plenos poderes. 
Não foi o que ocorreu. 

O Congresso Nacional aceitou a renúncia e, no mesmo dia, empossava o 
líder da Câmara, ranieri Mazzilli, como presidente interino da república. Os 
ministros militares, por sua vez, confirmavam os boatos de que não aceitariam 
a posse do vice-presidente. No dia 28 de agosto enviaram para o Congresso um 
documento no qual vetavam a posse de Jango. enquanto o impasse não era re-
solvido, Goulart protelava sua volta ao país. 

aos olhos da ala direitista da UdN e de setores militares, Goulart tinha 
precedentes políticos e ideológicos que o impediriam de exercer a presidência 
da república. entre 1953 e 1954 fora ministro do trabalho de Getúlio Vargas; 
sua posse no ministério ocorreu em meio às inúmeras greves que foram de-
flagradas desde março de 1953, ocasião em que Goulart atende a grande parte 
das reivindicações da greve dos Marítimos, e logo depois faz uma proposta 
de elevação em 100% do salário mínimo. Como vice-presidente de Juscelino 
Kubitschek (1956-1961), realizou visita diplomática à UrSS. também foi pre-
sidente do PtB, com muito envolvimento no meio sindical. Naquele momen-
to da renúncia janista, portanto, abriu-se uma crise política nas instituições. 
existe nesse fato político uma nítida disposição de setores de militares (com 
civis udenistas) em passar por cima da Constituição de 1946, impondo sua 
posição ao Congresso Nacional. 

Os ministros militares desfilaram seus argumentos em carta pública envia-
da ao presidente da Câmara Federal, deputado ranieri Mazzilli, que assumira 
interinamente a presidência da república. Na ocasião, declaravam-se contra a 
posse do vice-presidente e consideravam inoportuno o seu retorno ao país:

No cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela 
manutenção da ordem, da lei e das próprias instituições democrá-
ticas, as Forças Armadas do Brasil, através da palavra autorizada 
dos seus ministros manifestam à sua Excelência o Sr. Presidente 
da República, como já foi amplamente divulgado, a absoluta in-

consolidou a imagem de autoritário, moralista e bonapartista, apoiando-se em grupos mili-
tares e de índole antipartidária (BENEVIDES, 1981; FAUSTO, 1994)
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conveniência, na atual situação, do regresso ao País do Vice-Presi-
dente, Sr. João Goulart. (JORNAL DO BRASIL, 31 ago. 1961)

esses ministros7 ‘prognosticavam’ que, caso Goulart assumisse a presidência, 
ocorreria um período de inquietações, agitações e tumultos com “choques san-
grentos nas cidades e nos campos” que abalariam “as instituições democráticas e, 
com elas, a justiça, a liberdade, a paz social” (ideM). entre as razões dessa cen-
sura, ressaltavam também as tendências ideológicas que incentivavam a agitação 
sindical, segundo eles possibilitando infiltração nos organismos do ministério do 
trabalho e em seus postos-chave. terminavam a carta da seguinte maneira: “as 
Forças armadas estão certas da compreensão do povo cristão, ordeiro e patriota 
do Brasil. e permanecem, serenos e decididos, na manutenção da ordem pública.” 

a crise institucional prolongou-se por catorze dias, entre 25 de agosto e 7 de 
setembro de 1961, quando finalmente o vice Goulart tomou posse como presiden-
te, mas com poderes reduzidos pelo regime parlamentarista. Logo após a renúncia, 
e sabendo da posição golpista de setores militares, o marechal henrique teixeira 
Lott lançou um manifesto em apoio ao procedimento constitucional e posse de 
Jango. Lott foi preso pelo ministro da Guerra, general Odílio denys, situação que 
acirrou maior divisão dentro das Forças armadas, uma vez que o marechal era for-
te referência militar. Nesse interregno, o então governador gaúcho Leonel Brizola 
manifestou-se contrário ao rompimento com o procedimento constitucional, ten-
do o apoio do iii exército e da resistência popular no rio Grande do Sul (FaUStO, 
1994). além de Brizola, os governadores Carvalho Pinto (São Paulo), Juraci Maga-
lhães (Bahia), Ney Braga (Paraná) e Mauro Borges (Goiás) defenderam a posse de 
Jango. Favoráveis a Goulart, diversas autoridades eclesiais se manifestaram, como 
também organizações estudantis e sindicais. Ocorreu uma greve geral de 24 horas 
pela posse, chamada pelo Comando Geral dos trabalhadores (CGt). 

em tal quadro político desfavorável para os militares golpistas, “logo se abri-
ram as negociações e os generais recalcitrantes perceberam que o exército se divi-
diria, e que um clima de guerra civil logo se alastraria cujo resultado era duvidoso 
para eles” (LiMa, 1998, p. 69). dessa situação crítica, o desfecho foi a negociação 
em torno de uma emenda Constitucional à Carta de 1946 criando o parlamen-

7 Os ministros militares, na ocasião da renúncia de Jânio Quadros eram: general Odílio Denys 
(Exército); almirante Sílvio Heck (Marinha); brigadeiro Gabriel Grüm Moss (Aeronáutica).
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tarismo8. Nesse sentido, o relativo recuo dos militares ocorreu graças aos setores 
nacionalistas, comunistas e ao movimento sindical. dessa forma, provisoriamen-
te, fora evitada a ação golpista. de qualquer maneira é interessante registrar que, 
mais tarde, diversos setores que apoiaram a posse do vice-presidente passaram a 
apoiar a ação golpista, entre os quais se destacam os quatro governadores, com 
exceção de Brizola, setores das Forças armadas, inclusive o marechal henrique 
Lott, e diversas autoridades eclesiais, como o arcebispo dom Vicente Scherer.

O acordo provisório para posse de Jango enfraqueceu-o politicamente no 
executivo, uma vez que aquela conjuntura de crise econômica e política exigia, 
a meu ver, definições e ações mais rápidas e centralizadas. No curto período de 
14 meses, formaram-se três gabinetes, o que aprofundou a instabilidade políti-
ca e econômica nacional. 

de 8 de janeiro de 1963 ao final de março de 1964, caracterizo-o como um 
segundo período dentro do “pré-64”. Sua marca inicial é a vitória esmagadora 
no plebiscito sobre o regime político, quando cerca de 80% dos votantes opta-
ram pela volta ao presidencialismo9. Jango a partir de então concentra pode-
res; no entanto, os problemas estruturais estavam se agravando. a tendência 
radicalizada do período anterior se mantinha, com multiplicação de greves, 
ocupações e conflitos de terra. Por outro lado, avançavam a propaganda anti-
comunista e a articulação e preparação do golpe político militar. Nesse período 
os movimentos sociais da classe média ganharam forma e expressão nas ruas. 
Nesse quadro de radicalização crescente, também as propostas de reformas de 
Base ganharam projeção nas lutas sociais. 

No mês de março de 1964 são emblemáticas as expressões do acirramento 
entre as forças políticas antagônicas. Goulart e os setores reformistas que o apoia-
vam perderam a real medida da correlação de forças políticas naquele cenário. É 
como se fosse aberto um delirante movimento de iniciativas políticas, no qual a 
única saída fosse sempre para frente, nunca recuando. Uma espécie de tudo ou 
nada havia se precipitado no cenário político entre as forças antagônicas em curso. 

O eixo propagandístico que se seguiu àqueles acontecimentos manteve-se 
dentro de um mesmo diapasão, no qual se sobressaíam as notas referentes à 

8 A Emenda foi aprovada no Congresso Nacional em 2 de setembro de 1961.

9 Do total de 12.773.260 votos, 9.457.448 votantes quiseram o retorno do presidencialismo 
contra 2.073.582 votantes favoráveis à manutenção do parlamentarismo. 
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família cristã, às tendências ao comunismo e subversão, como também a quebra 
da hierarquia militar, com as agitações entre soldados e marinheiros. 

O “pré-64” tornou-se, portanto, um período marcado ideologicamente por 
inúmeras ilusões, representações e falseamento das reais condições da correlação 
de forças na sociedade brasileira. as forças sociais (operárias e populares) foram 
envolvidas e rebaixadas à política ilusionista de um populismo de esquerda que 
ressoou nas forças de esquerda (nacionalistas e comunistas). estas detinham a di-
reção das entidades sindicais e camponesas. as chamadas classes médias, por sua 
vez, em grande parte enredaram-se nas cantilenas udenistas, mescladas ao tradi-
cionalismo impotente e discriminatório contra os “de baixo”, que vinham à cena 
política com suas justas e necessárias exigências. Setores da classe média, políticos 
liberais, setores da igreja Católica, empresários ‘nacionalistas’ envolveram-se tam-
bém na ilusão sobre a subversão comunista no país. Não somente envolveram-
se mas foram ativos apoiadores dos golpistas de 1964. essas frações de classe e 
grupos sociais, temerosos por suas posições sociais e econômicas, não hesitaram 
em se envolver no clima ideológico delirante impulsionado via ibad e ipes, pelos 
setores udenistas, militares e imperialistas (via embaixada estadunidense). 

Uma crise política havia se destampado no país que, especificamente em 
relação a março de 1964, como definida por ianni (1981), era de uma situação 
pré-revolucionária, pois, por um lado, ampliou-se o número de greves, movi-
mentos e lutas sociais rurais e, por outro, intensificaram-se divisões no aparelho 
de estado brasileiro (Forças armadas, Congresso Nacional e executivo): 

O Estado burguês entrou em crise, junto com a crise econômica, 
devido às controvérsias entre setores burgueses, às pressões do 
imperialismo contra o populismo, o nacionalismo econômico, a 
politização dos trabalhadores, e, principalmente, devido ao as-
censo político de operários e camponeses. (IANNI, 1981, p. 195)

tal situação paralisou as funções diretivas governamentais. No entanto, 
acompanho o autor ao afirmar que não existia naquele período uma situação 
política de dualidade de poderes, própria dos momentos inusitados em que se 
abrem processos revolucionários, nos termos que pudéssemos compará-lo à re-
volução russa, entre fevereiro e outubro de 1917, quando surgiram sovietes de 
operários e camponeses. a situação não era para tal, pois a grande maioria dos 
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agrupamentos sociais ou políticos favoráveis às reformas de base não reivindica-
va a ruptura com a institucionalidade liberal-burguesa em curso. 

tornaram-se lendárias as caracterizações e declarações dos comunistas e 
das forças nacionalistas sobre o dispositivo militar nacionalista de Goulart, pre-
ventivo a qualquer golpe político conservador. até aquele momento havia con-
fiança dos setores nacionalistas e comunistas, como também dos movimentos 
sociais, no esquema militar nacionalista que impediria qualquer possibilidade 
de golpe político. O dispositivo militar janguista desmoronou, ou melhor, inte-
grou-se aos golpistas civis e militares (GaSPari, 2014). 

Por outro lado, a reação política ao golpe de 1964 foi pífia. Logo na tarde 
do dia 31 de março, o CGt difundiu a convocação de greve geral para o dia se-
guinte. a debilidade organizativa da entidade ficou patente, pois a greve geral 
teve cumprimento somente no rio de Janeiro, em Santos e em alguns setores 
ferroviários do rio, São Paulo e rio Grande do Sul. a paralisação do sistema de 
transportes na Guanabara, por sua vez, impediu a locomoção dos trabalhado-
res dentro da cidade. “Somente quatro mil pessoas reuniram-se na Cinelândia 
e manifestaram seu protesto diante do Clube Militar. Para surpresa de qua-
se todos, uma tropa do exército, recebida com aplausos, dispersou a pequena 
multidão a tiros” (GOreNder, 1987, p. 66).

a ação golpista foi vitoriosa muito rapidamente, mesmo saindo do roteiro 
planejado por Castello Branco e outros generais, que previam a ação para o dia 
dois de abril. Seu ponto de partida foi Minas Gerais, base da iV região Militar 
de Minas, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, que, orquestrado 
com a base política do então governador e banqueiro, o udenista Magalhães Pin-
to, partiu com suas tropas para o rio de Janeiro. havia receio entre os golpistas 
sobre uma possível resistência militar e popular. Mas isso não ocorreu, como sa-
bemos. O general amauri Kruel, principal apoio militar de Jango, havia passado 
para o lado dos golpistas. do rio de Janeiro, Goulart deslocou-se para Brasília 
e, no dia 2 de abril, seguiu para Porto alegre e, no dia 4 de abril, fugiu para o 
exílio no Uruguai, do qual nunca mais retornaria. Contrariou a insistência de 
Brizola sobre a possibilidade de resistir ao golpe a partir do rio Grande do Sul. 
Ou seja, lamentavelmente não houve nenhum esquema de resistência política 
ao processo golpista. as resistências políticas que surgiram foram posteriores, 
algumas das quais com grande dramaticidade e heroísmo, mas descoladas das 
condições sociais e da correlação de forças política.
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O regime político ditatorial se consolida

a força das armas concentrou poderes em torno de uma Junta Militar cons-
tituída pelas Forças armadas (exército, Marinha e aeronáutica), também cha-
mado Comando revolucionário. O poder ditatorial instalado se autoinstituiu 
como Poder Constituinte a partir do ato institucional (ai-1), de 9 de abril de 
1964, assinado pelos três militares do alto Comando: 

[...] A revolução vitoriosa se investe de Poder Constituinte. Êste 
se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. [...] Assim, a 
revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si 
mesma. (JORNAL DO BRASIL, 10 abr. 1964)

 O ato manteve formalmente a Constituição Federal de 1946 e as ativida-
des do Congresso Nacional, mas foram realizadas modificações em seus con-
teúdos, entre as quais a suspensão da imunidade parlamentar e eleição indireta 
para o próximo presidente da república. O Comando tornou-se tão supremo 
que autorizou a si próprio a cassar mandatos e a suspender direitos políticos 
por dez anos. O ai-1 afirmava que “houve e continuará a haver uma autêntica 
revolução” com o objetivo de manter a ordem constitucional. No entanto, para 
manter o apoio dos setores das classes médias e políticos liberais, era obrigada 
a afirmar como intenção: 

Não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, [...], deci-
dimos manter a constituição de 1946, limitando-nos a modifica-la, 
apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República, 
a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a 
ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas desti-
nadas a drenar o bolsão comunista, cuja purulência já se havia in-
filtrado não só na cúpula do Governo como nas suas dependências 
administrativas. (JORNAL DO BRASIL, 10 abr. 1964) 

O ai-1 indicou a eleição do presidente e vice pelo Congresso Nacional após 
dois dias da sua publicação, com mandato até 31 de janeiro de 1966 (art. 2º), 
e previa a eleição presidencial para 3 de outubro de 1965, com posse em 31 de 
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janeiro de 1966 (art. 9º). O ai-1 também definia que “os Comandantes-Chefes 
que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo 
de dez (10) anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, 
excluída a apreciação judicial desses atos” (art. 10º).

as perseguições que estiveram em curso, com prisões e abertura de inqué-
ritos, ganharam sua maior dramaticidade com as divulgações das listas de “pu-
nições” com cassações de mandatos, suspensões de direitos políticos, aposen-
tadorias compulsórias dos serviços públicos de civis e reformas de militares. 
durante a vigência do ai-1, entre 9 de abril de 1964 e 10 de outubro de 1965, 
foram aplicados 3.535 atos punitivos. as suspensões dos direitos políticos eram 
por dez anos e deles constavam sindicalistas, dirigentes partidários, funcioná-
rios civis e militares, empresários, magistrados e intelectuais.10 

Somente entre abril e novembro de 1964 foram realizadas, entre outras, as 
seguintes medidas: aprovada a Lei antigreve; assinados o acordo entre o MeC 
e a Usaid (United States Agency for International Development) para assessorar 
tecnicamente o sistema educacional brasileiro; criação do Serviço Nacional de 
informação (SNi), dirigido pelo general Golbery de Couto e Silva; aprovada a 
Lei Suplicy (nº 4464), que colocou na ilegalidade a UNe e as Uniões estaduais de 
estudantes, sendo que os órgãos estudantis passaram a se subordinar ao MeC. 

O período entre a implantação do regime ditatorial até dezembro de 1968, 
quando ocorreu maior endurecimento político com o decreto do ai-5 (ato ins-

10 Na primeira lista de suspensão dos direitos políticos constavam na respectiva ordem: 1º) 
Luiz Carlos Prestes, 2º) João Goulart, 3º) Jânio da Silva Quadros, 4º) Miguel Arraes. Depois 
a lista era seguida por ex-ministros, militares, professores e deputados. Cabe ressaltar os no-
mes do economista Celso Furtado, do antropólogo Darcy Ribeiro, do desembargador Osny 
Duarte Pereira, do sociólogo Josué de Castro, entre outros (vide Jornal do Brasil, 10 de abril 
de 1964, cad.1, p. 05). Na segunda lista, publicada no dia 11 de abril, constavam 122 oficiais 
das Forças Armadas que passaram para a reserva: 77 do Exército, 14 da Marinha e 31 da 
Aeronáutica. Foram inúmeros Inquéritos Policiais Militares (IPMs) e Comissões Gerais de 
Inquérito (CGIs) instaurados contra servidores públicos e cidadãos comuns. Nesses momen-
tos, o que ficou valendo, de acordo com a crítica de Stanislaw da Ponte Preta, foi a “política 
do dedurismo” (dedo-duro), a arte de denunciar colegas de trabalho, vizinhos ou o próximo, 
como comunista, corrupto ou subversivo. Prática incentivada pelos golpistas travestidos de 
“revolucionários”, e aproveitada pelos oportunistas e fracos de caráter, que ganhou plena 
forma no transcorrer da ditadura militar. 
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titucional nº 5), foi marcado por uma indefinição e expectativas sobre os rumos 
do governo. as expectativas entre os setores civis liberais, apoiadores do golpe, e 
mesmo entre distintos grupos militares, apresentavam-se, grosso modo, da se-
guinte maneira: a) apenas eliminar os setores ‘subversivos’ do cenário político, 
recolocando a partir de 1966 um quadro de institucionalidade liberal (eleições 
presidenciais) expurgado dos elementos populistas, nacionalistas e comunistas; 
ou b) ampliar o regime ditatorial em duração indeterminada. de qualquer ma-
neira é possível verificar que existia uma tendência para a consolidação do regime 
ditatorial. Nesse aspecto não se pode dizer que eram substanciais as diferenças, 
por exemplo, entre ‘castellista’ e ‘linha dura’. 

O regime ditatorial não foi provisório, como esperava a maioria da classe 
média, seus políticos e intelectuais. essas camadas sociais ‘lutaram’ contra um 
governo supostamente ‘subversivo’ (João Goulart), mas terminaram sendo res-
ponsáveis de fato pelo apoio ao regime ditatorial que rasgou a Constituição de 
1946, por meio de inúmeras medidas institucionais autoritárias. a tendência 
à consolidação do regime ditatorial já trazia seus indícios na série de decretos 
que Castello Branco assinou. em 27 de outubro de 1965, ele decretou o ato 
institucional nº 2 (ai-2), quando são extintos os partidos políticos existentes até 
então, e criado o sistema bipartidário com dois partidos: Movimento democrá-
tico Brasileiro (MdB) e aliança renovadora Nacional (arena). ainda nesse ato, 
impõe a eleição indireta de seu sucessor e definiu que os ‘crimes’ políticos pas-
sariam a ser julgados na Justiça Militar. Seguiu-se o ai-3, em fevereiro de 1966, 
que instituiu eleições indiretas para governadores de estados e das capitais. Cas-
tello, ainda, fechou o Congresso Nacional por um mês, em outubro daquele ano, 
e o convocou extraordinariamente para aprovar a Constituição de 1967, à qual 
são incorporados os decretos e a legislação que ampliava os poderes ditatoriais, 
tais como a nova Lei de Segurança Nacional e Lei de imprensa. 

a ampliação da resistência oposicionista a partir de 1966 foi crescente e so-
mente barrada com o ai-5, em 13 de dezembro de 196811. a ditadura percebeu 
que, em meio à recessão econômica, perdia base de apoio social e política. as 

11 Não foi tema deste texto analisar as correntes da esquerda política que se desenvolveram 
após o golpe político de 1964, como também seus destinos no período após o AI-5. Em razão 
da importância desse tema para a história política brasileira, indico os seguintes autores: 
RIDENTI (1993; 2000), GORENDER (1987), REIS FILHO (1990).
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oposições vão para as ruas, teatros e festivais de música, principalmente pu-
xadas pelo movimento estudantil. a oposição política também se desenvolveu 
com muitos que haviam apoiado ou consentido com o golpe civil-militar, como 
ocorreu com setores da igreja Católica e de setores liberais. 

O ano de 1968 foi o ápice de enfrentamento contra o regime, com mobi-
lizações estudantis em São Paulo, rio de Janeiro e outros estados. a morte do 
estudante secundarista edson Luís pela Polícia, em protesto contra a qualidade 
da comida servida no restaurante Calabouço, no rio de Janeiro, possibilitou 
uma crescente onda de protestos de rua, a partir de março, chegando à Passeata 
dos Cem Mil, ocorrida em 25 de junho (rideNti, 1990; GOreNder, 1987). 
O interessante nessa manifestação foi seu caráter multitudinário, envolvendo 
estudantes, artistas, religiosos e intelectuais. de certa maneira, as manifestações 
estudantis do período se sintonizaram com o descontentamento político de se-
tores da classe média que percebiam uma tendência política para a consolidação 
do regime ditatorial. também nesse ano acorreram greves radicalizadas com 
ocupação de fábricas em algumas regiões do país, sendo os casos mais desta-
cados a greve dos operários da Siderúrgica Belgo-Mineira (Contagem, MG) e a 
greve dos operários da Cobrasma (Osasco, SP). essas greves ocorreram mesmo 
com a Lei antigreve, que estava em vigência desde 1964.

em 13 de dezembro, o Congresso Nacional mais uma vez foi fechado com a 
justificativa de que os parlamentares protegiam o deputado federal Moreira al-
ves (MdB). Os ministros militares exigiam que fosse aberto um processo crimi-
nal contra o deputado, por ele ter realizado em setembro de 1968 um pronuncia-
mento ofensivo à dignidade das Forças armadas. de acordo com a Constituição 
de 1967, ainda era mantida a imunidade parlamentar; por essa razão, os parla-
mentares tinham de votar uma licença para autorizar o processo contra Moreira 
alves. O Congresso, no entanto, não acompanhou a imposição dos militares; por 
216 votos contra 141 foi negada a suspensão de imunidade. esse fato indicava 
que também no Parlamento o regime político perdia base de sustentação. Na se-
quência o ai-5 definiu a queda de braço entre executivo e Legislativo. O decreto 
suspendeu o habeas corpus e permitiu que o presidente da república fechasse o 
Congresso Nacional; possibilitava cassar mandatos de parlamentares e suspen-
der direitos políticos, assim como demitir ou aposentar servidores públicos. 

iniciava-se uma nova etapa ditatorial, ainda na presidência do general ar-
thur da Costa e Silva (1967-1969). Com a doença de Costa e Silva, uma Junta 
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Militar12 passou a dirigir o país e impediu a posse do vice-presidente, Pedro 
aleixo; logo em seguida indicou ao Congresso Nacional o general Garrastazu 
Médici para presidente da república. a repressão política que já existia des-
de o início do golpe político ganhou nova definição após o ai-5 e, na figura 
de Médici, a face mais sangrenta do regime político ditatorial. a partir desse 
momento, definitivamente, o regime político ditatorial consolidou-se, sendo a 
Comunidade de informações e os aparelhos repressivos estatais as dimensões 
políticas mais evidenciadas.

em ensaio escrito em 1972, Cardoso observava que, com o início do gover-
no do general Garrastazu Médici (1969-1974), tinha se encerrado a “face liberal 
conservadora”, ainda presente no período de Castello Branco. Neste sentido, “o 
integralismo caboclo e o autoritarismo burocrático reencontraram-se e puse-
ram em debandada os ímpetos democrático-liberalizantes-judicistas da outra 
face do governo Castello” (CardOSO, 1975, p. 199). a capacidade decisória 
passara para o automatismo do sistema, este compreendido como o aparato 
político-administrativo, em torno de altos funcionários, Serviço Nacional de 
informações (SNi), direção de órgãos de censura e de repressão política, entre 
outros. todos, direta e indiretamente, dependentes de órgãos internos das For-
ças armadas. esta seria a “consolidação do regime autoritário”. a relação entre 
a ordem política e a sociedade, por sua vez, fora preenchida por meio de “formas 
simbólicas e ritualizadas de adesão” e pela política que a “tecnocracia” estabe-
lecia. entre estado e sociedade estava ocorrendo “nova reordenação”, na qual 
os setores empresariais nacionais e estrangeiros articulavam-se com a burocra-
cia estatal. Nesse sentido, o sistema político brasileiro poderia ser representado 
como anéis que se cruzariam entre estruturas burocráticas pública e privada. 
Os setores da burocracia das empresas públicas (estatais) poderiam ser capta-
dos pelo sistema de interesses das empresas multinacionais, o mesmo ocorrendo 
com diversos setores do estado, como ministérios, secretarias e grupos executi-
vos. em outras palavras, os interesses dos setores empresariais expressavam-se 
no estado através da “mediação das organizações burocráticas”.

12 Constituída pelos ministros militares Lira Tavares (Exército), Augusto Rademaker (Mari-
nha), Márcio de Sousa e Melo (Aeronáutica). O AI-12, de 31 de agosto de 1969, formaliza o 
golpe político dentro da própria contrarrevolução em curso, com a posse da Junta Militar e 
o impedimento da posse do vice-presidente de Costa e Silva. 
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O regime político implantado, ainda de acordo com o autor, estava associa-
do à nova dinâmica do sistema produtivo. Ou seja, a associação crescente entre 
empresas estrangeiras e empresas locais, ao lado do impulso do setor estatal na 
economia, o que havia possibilitado novo processo de acumulação de capital no 
país, depois do período de recessão entre 1963-1967.

Os beneficiários do regime ditatorial

a dimensão econômica do regime ditatorial revela que ocorreu intenso 
processo de acumulação de capital, e teve um beneficiário principal: o grande 
capital (nacional e internacional). Para isso, a superexploração do trabalho e a 
doutrina de “segurança e desenvolvimento” estiveram associadas. essas foram 
as formas centrais utilizadas pela ditadura para se desfazer da fase recessiva da 
economia brasileira (1963-1967) e ativar nova expansão capitalista no país, co-
nhecida como “milagre econômico” (1968-1973). 

O regime ditatorial com Castello Branco (1964-1967) adotou um programa 
econômico que propunha combater a inflação, mas ao mesmo tempo criou as 
condições institucionais para a atração e expansão do capital internacional no 
país. No Plano de ação econômica do Governo (Paeg)13 destacaram-se três 
medidas principais, com objetivo de combater a inflação por meio da restrição 
da demanda: política fiscal com contenção de gastos públicos e elevação da 
receita; política creditícia com restrição à expansão de meios de pagamento; 
e contenção salarial (SOUZa, 2014, p. 332). Corte de despesas e aumento da 
arrecadação reduziram o déficit público anual de 4,2% do PiB (1963) para 3,2% 
(1964) e 1,6% (1965). Por sua vez, a inflação, que chegara à casa de 91,9% em 
1964, teve queda gradativa até 25,4% em 1968. 

a política de contenção salarial da ditadura foi instrumento central para re-
tomar a expansão econômica no país, possibilitando altas taxas de lucratividade 
e acumulação de capital. dentro do que ficou conhecido como política do “arro-
cho salarial” pode-se considerar uma série de medidas que visaram a limitar o 
salário diante do processo inflacionário. a livre negociação de salários entre tra-

13 Foram responsáveis por esse plano os ministros do Planejamento, Roberto Campos, e da 
Economia, Octávio Gouveia de Bulhões.
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balhadores e patrões foi suspensa, retirando da Justiça do trabalho a definição 
dos índices de reajustes nos dissídios coletivos (Lei nº 4.725, de julho de 1965); os 
reajustes salariais passaram a ser definidos por índices estipulados pelo Ministé-
rio do trabalho. entre 1964 e 1967, o salário mínimo real caiu 22% em São Paulo; 
e o salário real de diversas categorias profissionais, incluindo metalúrgicos, caiu 
26% segundo os reajustes definidos pela Justiça do trabalho (ideM). 

ao lado dessa política de arrocho, em setembro de 1966 foi extinta a estabi-
lidade no emprego após dez anos de serviço e instaurado o Fundo de Garantia 
por tempo de Serviço (FGtS). Com o fim da estabilidade no emprego ocorreu 
grande rotatividade da mão de obra e, por outro lado, o deslocamento dos re-
cursos do FGtS para investimentos básicos nas operações do Banco Nacional 
de habitação (BNh). tais investimentos apoiaram o surto da construção civil 
no país, notabilizando-se nesse processo construtoras como Odebrecht, Ca-
margo Corrêa, entre outras.

esses ataques aos direitos trabalhistas somente foram possíveis por meio da 
desarticulação do movimento sindical e do endurecimento da legislação traba-
lhista. desde o início o regime instalado jogou seu peso repressivo com prisões 
de lideranças, intervenção governamental nas entidades sindicais (urbanas e 
rurais) e proibição do Comando Geral dos trabalhadores (CGt). Somente em 
1964 foram 456 intervenções em sindicatos, seguidas por mais 358 em 1965. No 
período ditatorial de 21 anos, a intervenção estatal ocorreu em cerca de 1.202 
sindicatos de trabalhadores e na eliminação de 254 entidades sindicais. as orga-
nizações sindicais de bancários e trabalhadores em transporte foram atingidas 
com grande intensidade, pois tiveram muito destaque nas greves políticas no 
pré-1964 (eriCKSON, 1979, p. 209). Grandes sindicatos sofreram mais inter-
venções que os pequenos, com intervenções em 70% dos sindicatos com mais 
de cinco mil membros; em 38% daqueles com mil a cinco mil membros; e 19% 
naqueles com menos de mil membros (ideM).

Nesse escopo redefiniu-se a direção do desenvolvimento econômico no 
país. essa redefinição correspondeu, no plano político, a uma nova organização 
interna do sistema de interesses empresariais que exerceu, desde 1964, a hege-
monia no bloco do poder de estado. O golpe militar de 1964 abriu caminho para 
o estabelecimento da hegemonia de uma rede de interesses monopolistas com 
duas características fundamentais: 
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a) era dirigida pelo capital bancário - segmento monopolista 
com maiores vantagens na política pró-monopolista implemen-
tada pelos sucessivos governos militares; b) articulava três seg-
mentos monopolistas: a empresa estatal, o capital monopolista 
privado nacional e o capital monopolista privado estrangeiro (o 
chamado ‘tripé’, cujos interesses fundamentais teriam inspirado 
a política econômica da ditadura militar). (SAES, 2001, p. 42) 

O capital bancário teve papel central na mediação e no deslocamento de 
capital para setores da produção. Nesse sentido, o sistema bancário diversi-
ficou-se e dinamizou-se com a estruturação do mercado de capitais e com a 
revitalização da Bolsa de Valores, através de lançamento de títulos públicos na 
Bolsa como fonte não inflacionária de recursos. Ocorreu também a canaliza-
ção da poupança privada para o financiamento da compra de bens de consumo 
durável, sobretudo automóveis. isso possibilitou grande dinamização do mer-
cado interno, sendo o principal dinamizador a heterogênea classe média. de 
acordo com Leocádia Prestes:

O Estado brasileiro detém 61,7% dos investimentos no setor ban-
cário, segundo os dados da ADECIF em 1969. O Governo Federal 
exerce o controle acionário do Banco do Brasil, que é o maior 
banco comercial do país. Em 1972, seus depósitos eram 9 vezes 
superiores aos do maior banco comercial privado. O controle di-
reto do Governo se estende também ao Banco do Nordeste, ao 
BNDE, ao BNH e à Caixa Econômica. A rede bancária do Go-
verno inclui ainda 32 bancos comerciais e de desenvolvimento 
dos Estados. Levando em conta apenas os bancos comerciais, os 
bancos governamentais, em 1972 detinham 53% dos depósitos e 
58% dos empréstimos. Mais de 60% dos empréstimos do sistema 
financeiro como um todo ao setor privado vieram das institui-
ções financeiras do Governo. (PRESTES, 1980, p. 54-55)

 O setor bancário público possibilitou, a partir do final da década de 1960, a 
ampliação de créditos ao setor privado a juros reduzidos e permitiu desenvolver 
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uma política de exportações implementada por incentivos especiais, principal-
mente fiscais e creditícios.

O desenvolvimento capitalista ocorreu integrado e subordinado ao capital 
imperialista. de um lado, com o estímulo ao ingresso de capitais estrangeiros, 
assegurada a política de arrocho salarial, remessa de lucros e estabilidade no 
sistema de taxação e isenções tributárias, além de garantir segurança institu-
cional aos investidores estrangeiros contra riscos de nacionalização. Os capi-
tais estrangeiros entraram como forma de investimento direto e como emprés-
timos e financiamentos: 

a) sob forma de investimento direto, elevaram-se de uma mé-
dia anual de US$ 54,2 milhões em 1962-1966 para uma de US$ 
106 milhões em 1967-1970; b) sob a forma de empréstimos e 
financiamentos, cresceram de uma média anual de US$ 318,8 
milhões no primeiro período para US$ 714 milhões no segundo. 
(SOUZA, 2014, p. 339)

a estrutura industrial brasileira concentrou-se rapidamente nos ramos pro-
dutores de bens de produção e de consumo duráveis. de acordo com Pereira 
(1980), a indústria metalúrgica, mecânica, de material elétrico e comunicações 
e de material de transporte elevou sua participação na produção industrial bra-
sileira: de 13,2%, em 1939, chegava a 32,3% em 1969, taxas que continuaram a 
se elevar na década de 1970. enquanto isso, a indústria têxtil e de produtos ali-
mentícios tinham sua participação conjunta diminuída de 46,4% para 23,1%. em 
1980, a produção de bens de capital representava 23% do produto industrial total 
contra 7% em 1969. Somada à produção de bens intermediários, o setor de bens 
de capital encontrou-se no comando da indústria brasileira. apoiado maciça-
mente pelo BNde, o setor de bens de capital tornara-se a posição majoritária.

as relações capitalistas também se estenderam ao campo. diversos grupos 
industriais envolveram-se com empreendimentos na esfera agropecuária. en-
tre os grupos industriais ligados às iniciativas agropecuárias, naquele período, 
podem ser mencionados grupos industriais e financeiros, sendo que alguns 
deles ainda hoje com grande peso econômico: Votorantim, Klabin, hering, 
Matarazzo, além de grupos bancários, destacando-se na época o grupo Boza-
no-Simonsen (GOreNder, 1981).
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Considerações finais

Os grupos e classes sociais que se beneficiaram com a ‘modernização con-
servadora’ brasileira e o regime político ditatorial certamente consideram im-
portante aquele período. No entanto, como procurei ressaltar, foi um processo 
contrarrevolucionário que deixou suas marcas na sociedade brasileira. a di-
mensão econômica do regime militar revela que o intenso processo de acumu-
lação de capital ocorreu sobre a superexploração do trabalho e a criminalização 
da sociedade. a política salarial da ditadura militar foi o instrumento central 
para acumulação de capital, ao lado da doutrina de ‘segurança e desenvolvimen-
to’. Outros mecanismos complementares articularam-se ao arrocho salarial: a 
política anti-inflacionária, a abertura da economia brasileira ao capital imperia-
lista, as isenções de impostos e tarifas, as facilidades creditícias, as inversões de 
capital do poder público em serviços e empreendimentos infraestruturais para 
o setor privado, a articulação do setor produtivo estatal com os setores privados 
nacional e estrangeiro, os incentivos ao crescimento do capitalismo no campo. 

também podemos verificar nitidamente o que significou essa estrutura de 
poder militarizada nas vidas de milhares de militantes, trabalhadores, cidadãos 
comuns e suas famílias. as informações sistematizadas no relatório Direito à me-
mória e à verdade (BraSiL, 2007) impressionam, como também as registradas 
em outros relatórios do gênero. estima-se que cerca de 50 mil pessoas foram de-
tidas em prisões arbitrárias nos primeiros meses da ditadura; ao longo das duas 
décadas ditatoriais, cerca de 10 mil brasileiros tiveram que reorganizar suas vidas 
no exílio. Foram 426 mortos e desaparecidos políticos e 20 mil torturados. Os 
inquéritos policiais atingiram 10.034 cidadãos; 4.862 pessoas tiveram cassados os 
seus mandatos e direitos políticos; 6.592 militares foram punidos e exonerados; 
49 juízes expurgados de suas funções, 3 ministros do StF afastados. a repressão 
política contra a classe assalariada em geral, e o proletariado e campesinato em 
especial, ocorreu por meio da eliminação de direitos políticos e trabalhistas, im-
posição de legislação antigreve, intervenção estatal em mais de mil sindicatos.

em seus distintos matizes, a oposição política existiu desde o primeiro mo-
mento da instalação da ditadura militar, na instância parlamentar, artística, 
educacional, nos bairros, fábricas e meio rural. essa história é importante. em 
nenhum momento, o regime político ditatorial livrou-se das oposições, fossem 
liberais, da esquerda, de setores populares e proletários, ou estudantil. inclusi-
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ve, a opção pela luta armada foi a maior entrega da vida de setores da juventude 
ao significado público doado a esse país, mesmo que consideremos que tais 
ações políticas estivessem deslocadas dos trabalhadores e população. a nova 
configuração da classe trabalhadora e das camadas sociais populares, decor-
rente do intenso e anárquico processo de urbanização e industrialização, pos-
sibilitou o surgimento da principal oposição política à ditadura militar. dessa 
oposição proletária e popular surgiram novos organismos e entidades políticas 
e sindicais com papel decisivo contra o regime político.

enfraquecido o regime político ditatorial na década de 1980, ainda assim os 
militares tiveram força para condicionar a transição política, mesmo quando já se 
encontravam divididos, enfraquecidos e desmoralizados em decorrência da reto-
mada das mobilizações sociais, da multiplicação das oposições, além da divisão 
interburguesa por causa da crise econômica e da retirada do apoio imperialista 
aos regimes militares latino-americanos. exemplo mais ilustrativo foi a ditadura 
manter o colégio eleitoral para a eleição presidencial indireta. Os militares vive-
ram na sombra da Nova república (1985) e do processo constitucional aberto em 
1986, inclusive cerceando as representações políticas e o caráter da assembleia 
Nacional Constituinte. dessa maneira, preservaram os interesses econômicos e 
políticos de seus pares e aliados do grande capital nacional e internacional.

as oposições políticas, especialmente os setores de esquerda, não foram su-
ficientemente grandiosas, ou não tiveram força ou coragem, para impor uma 
derrota política definitiva ao regime ditatorial. Por isso, a transição política foi 
uma ‘transição transada’, pois se realizou orientada pela perspectiva de acordos, 
conciliação e muito ‘realismo’ político, os quais possibilitaram a consolidação 
da hegemonia burguesa e monopolista, orientada pela perspectiva do capital 
financeiro internacional. as consequências de tais arranjos se fizeram sentir 
nos anos e décadas posteriores: impunidade de torturadores e seus mandantes; 
arquivos militares que não foram abertos; interesses econômicos escusos pre-
servados entre setores empresariais (nacionais e estrangeiros), etc.
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O poder sindical na ditadura e 
na transição política brasileira

Eduardo G. Noronha e Ivan Ervolino

as cronologias políticas são fortemente marcadas pelas mudanças no Poder 
executivo, sejam aquelas que ocorreram através de eleições, golpes ou revoluções. 
trata-se de tendência própria de países centralizados e com concentração de poder 
no executivo. O Brasil federalista e centralizado, desde Vargas de 1937 até o atual 
presidencialismo de coalizão, tem sido analisado essencialmente desse ponto de 
vista pela Ciência Política contemporânea do pós-transição política. Seria apro-
priado supor que especialmente no regime militar a concentração de poder deixas-
se pouco espaço para a proeminência dos partidos políticos, e menos ainda para a 
sociedade civil. Mas, de fato, tanto os partidos políticos quanto as manifestações da 
sociedade tiveram papel preponderante na democratização dos anos 1980.

a conhecida tese de Lamounier (1990) afirma que a transição brasileira 
operou-se “sob eleições”, as quais, de 1974 a 1988, impactaram o sistema políti-
co e não apenas os programas de governo. No entanto, se essa foi efetivamente 
uma transição “sob eleições”, foi feita também, a partir de 1978, sob greves. 
Não pelas paralisações em si, mas pela mobilização social que elas produziram, 
primeiramente no meio operário, mas em seguida na classe média e, portanto, 
no próprio sistema político.

argumentamos neste ensaio que os governos militares tiveram menos im-
pactos desestabilizadores no sindicalismo brasileiro que seu oposto. Mais que 
isso, argumentamos que o então chamado “novo sindicalismo” do final dos 
anos 1970 foi inspirador do modus operandi que culminou na campanha das 
direitas Já. a elite política assimilou e imitou o sindicalismo num projeto de 
mobilização social que culminou na campanha das diretas.

reduzir os processos de mudança política a um jogo exclusivo das elites 
políticas é tão simplificador quanto a crença de uma sociedade civil perma-
nentemente mobilizada. a história da transição política brasileira destaca-se do 
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ponto de vista da mobilização social se comparada à da maioria dos países das 
transições democráticas das décadas de 1970 e 1980.1

Breves antecedentes das relações entre sindicatos 
e política no Brasil

a história industrial e sindical brasileira já é bastante longa. Nosso “capi-
talismo”, se reinterpretado a partir desta segunda década do século XXi, já não 
parece mais “tardio” (MeLLO, 1982). É razoável supor que as distâncias entre as 
nações líderes europeias (ou eUa) e as “jovens nações” tornaram-se menores em 
vários aspectos, incluindo as noções de democracia e cidadania que dão a base 
social e jurídica (e muitas vezes independente desta) para as mobilizações sociais.

em meados do século XX as relações industriais patrimonialistas já apre-
sentavam os sinais da Crise do Brasil Arcaico – o título preciso e marcante 
da pesquisa realizada em 1958 por Lopes (1967). a despeito de ser um país 
de mão de obra escrava, da produção essencialmente agrícola, dos migrantes 
recém-chegados do final do século XiX e início do século XX, o Brasil esteve 
na vanguarda do direito do trabalho: participou, dentre outros países, como 
signatário da criação da Oit, em 1919, pelo tratado de Versalhes.2 a Consti-
tuição de 1934 já introduzia direitos sociais e do trabalho. assim, o germe do 
trabalhismo brasileiro antecede Getúlio Vargas. e, embora o getulismo do es-

1 Sobre o parâmetro de mobilização tomado exclusivamente como o “volume de greves”, isto 
é, jornadas não trabalhadas no ano (o somatório da multiplicação do número de trabalha-
dores em greve pelo número de dias ou jornadas de trabalho) e paralisações, ver Noronha 
(1992). Vale lembrar que essa definição, embora correta, dispensa o detalhamento de vários 
aspectos técnicos definidos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

2 O Brasil participou do primeiro encontro anual da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que ocorreu entre outubro e novembro de 1919. O país, já naquela época, enviou re-
presentantes do Estado (Afrânio de Mello Franco, que foi professor da faculdade de Direito 
de Belo Horizonte, e Carlos Cesar de Oliveira Sampaio, professor da Escola Politécnica e do 
Colégio Naval do Rio de Janeiro) e dos trabalhadores (Fausto Ferraz, membro do Congresso 
Federal pelo estado de Minas Gerais).
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tado Novo tenha conformado o sindicalismo brasileiro, seus pilares foram for-
temente abalados após o golpe de 1964, ou mais precisamente com a instituição 
do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGtS) e do instituto Nacional de 
Previdência Social (iNPS), ambos em 1966.

O FGtS teve impactos formidáveis sobre o mercado de trabalho. O dis-
positivo da CLt, de 1943, que definia a estabilidade do trabalhador a partir 
de 10 anos “de casa” foi rompido com a instituição original brasileira da “dis-
pensa imotivada”. esta é a invenção ultraliberal, exclusivamente brasileira, 
abençoada pelos empresários e com a qual os trabalhadores se habituaram às 
suas benesses de curto prazo. Os detalhes técnicos, embora complexos, são de 
conhecimento do público brasileiro. Um “curioso” e inédito modelo no qual o 
empregador deposita numa conta do trabalhador, antecipada e mensalmente, 
a indenização pela dispensa. assim, os impactos dos custos do ato da dispensa 
são amortizados antecipadamente. do ponto de vista do trabalhador, a conta 
do FGtS cresce a cada mês, tornando atrativo ser demitido quando o trabalha-
dor necessita de valores adicionais. Uma máquina da rotatividade com óbvios 
impactos para a estabilidade do emprego e também para os sindicatos.

O segundo pilar rompido desestabilizou ainda mais diretamente os sindi-
catos. a criação do iNPS representou a ruptura com aquilo que Santos (1979) 
definiu como “cidadania regulada”. a previdência e assistência social controla-
das pelos sindicatos dos trabalhadores por meio das Caixas de aposentadorias 
e Pensões (CaPs) e pelos institutos de aposentadorias e Pensões (iaPs) foram 
finalmente unificadas em 1966 com a criação do iNPS, definindo pela primeira 
vez um padrão único de direitos sociais. O golpe que tal instituição infringiu so-
bre as organizações sindicais foi, no longo prazo, legitimado pela noção de cida-
dania social que se criava. Mas, no curto prazo, a situação era desestabilizadora.

O governo de Castello Branco e o sistema  
político-eleitoral

de 1964 a 1967 o regime militar avançou para além do projeto castellista 
inicial. No dia seguinte à deposição de João Goulart abriu-se um período de 
violência crescente e de redução de direitos políticos e civis. a sede da União 
Nacional dos estudantes (UNe), no rio de Janeiro, foi incendiada e tomada pelo 
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governo militar. Nove dias depois foi editado o ato institucional nº 1 (ai-1), 
permitindo a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos.3 No dia 
seguinte, 11 de abril, divulgou-se a primeira lista de cassados pelo ai-1. entre 
os 102 nomes, constavam o de João Goulart, Jânio Quadros, Luís Carlos Pres-
tes, Leonel Brizola e Celso Furtado, assim como de 29 líderes sindicais e alguns 
oficiais das Forças armadas. Quatro dias depois foram criados os inquéritos 
Policiais Militares (iPMs). Pouco mais tarde, em 9 de maio, Carlos Marighella, 
dirigente comunista, foi baleado e preso no rio. No dia 8 do mês seguinte, 
Juscelino Kubitschek e mais 39 políticos foram cassados. em junho foi criado 
o Serviço Nacional de informações (SNi), comandado pelo general Golbery 
do Couto e Silva. em 27 de outubro, o Congresso Nacional extinguiu a UNe 
e proibiu a realização de protestos pelas organizações estudantis. em abril de 
1965, ocorreu o atentado a bomba no jornal O Estado de S. Paulo.4 Passado ape-
nas um ano, o golpe de 1964 tinha um aspecto de “revolução”, não no sentido 
dado pelos militares à época, mas pela velocidade dos acontecimentos.

a principal obra de Castello Branco foi a formatação de um sistema elei-
toral e partidário absolutamente particular na história política internacional: 
embora tenham sido feitos diversos ajustes, em geral casuísticos5, o desenho 
básico consolidou-se como um sistema bipartidário (até a reforma de 1979), 
com eleições indiretas para todos os cargos executivos, incluídos os prefeitos 
das capitais, estâncias hidrotermais e de zonas consideradas de segurança na-
cional, e eleições diretas e periódicas para os legislativos federal, estadual e 
municipal. O modelo mantinha a face democrática nos legislativos e assim, a 
despeito dos mandatos cassados, tentava evitar a pecha de uma típica ditadura.

3 O AI-1 modificou a Constituição do Brasil de 1946 quanto à eleição, ao mandato e aos po-
deres do presidente da República, além de conferir poder aos comandantes-em-chefe das 
Forças Armadas para suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos, excluída a 
apreciação judicial desses atos.

4 Essa cronologia está baseada fundamentalmente em informações e em material disponíveis 
no site <http://almanaque.folha.uol.com.br/ditadura_cronologia.htm>. Folha de S. Paulo. 
Acesso em: 8 nov. 2014.

5 As várias mudanças nas normas das eleições congressuais indiretas para os “colégios eleito-
rais” foram alguns dos principais instrumentos de controle do tamanho da bancada oposi-
cionista, para assim manter a governabilidade militar.
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O que não se previa é que ao longo do tempo as eleições diretas nos legisla-
tivos teriam efeitos lentos, mas cumulativos de consagrar o Movimento demo-
crático Brasileiro (MdB) na liderança da transição política para a democracia. 
e assim foram decisivas as eleições diretas de 1974, para a Câmara e o Senado 
Federal e assembleias Legislativas, as de 1976 para as Câmaras Municipais e 
Prefeituras6 e, novamente, para a Câmara Federal, Senado e assembleias legis-
lativas em 1978. a partir de então ocorre a inflexão em direção à democracia. a 
reforma partidária de 1979 e as importantes vitórias das oposições nas primeiras 
eleições diretas para governos estaduais abriram o caminho para a campanha 
das diretas. após 14 anos de vigência, o sistema político (partidário e eleitoral) 
elaborado no governo de Castello Branco estava definitivamente superado.

As greves e o AI-5 de Costa e Silva e Médici 

Se tudo desse certo o Ato Institucional de abril de 1964 seria 
o único. Não foi. Se tudo desse certo, o marechal Costa e Silva 
governaria com a Constituição de 1967. Não governou. Se pelo 
menos algumas delas dessem certo, o AI-5 duraria menos de um 
ano. Durou dez. Se as coisas não dessem tão errado, as Forças 
Armadas, depois de se envolverem com tarefas de repressão po-
lítica, regressariam às suas tarefas profissionais. Não regressa-
ram. (GASPARI, 2002, p. 141)

O governo do Marechal Costa e Silva não começara bem, com a retirada 
de toda a bancada do MdB do plenário em recusa à sua nomeação. apenas 13 
dias depois de empossado, o estudante edson Luís de Lima Souto foi morto por 
uma bala disparada por um aspirante durante manifestação de estudantes que 
pediam melhores instalações no restaurante Calabouço, no rio de Janeiro. a 
morte do jovem teve repercussões muito fortes, e de longa duração, na mídia e 
na opinião pública.

6 Com eleições indiretas para prefeitos das capitais e estâncias hidrotermais e de zonas con-
sideradas de segurança nacional, a mobilização das campanhas do MDB voltou-se para a 
eleição de vereadores nas capitais.
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No ano seguinte, Costa e Silva enfrentaria as duas primeiras greves que de-
sestabilizaram o governo e surpreenderiam as militâncias das esquerdas revolu-
cionárias que atuavam nos sindicatos. antes do golpe, nos anos de 1962 e 1963, o 
número de greves praticamente dobrou, passando de 154 para 302 paralisações 
(PaYNe, 1993). Mas, desde o golpe de 1964, não havia ocorrência de greves 
no Brasil: quatro anos sem paralisações representavam uma vitória importante 
para a ordem estabelecida, não apenas no sistema político, mas também para o 
sistema produtivo e social. assim, a eclosão das greves de Contagem (MG), de 
16 a 18 de fevereiro de 1968, e da Cobrasma, em Osasco (SP), de 16 a 24 de abril 
de 1968, teve forte impacto no aumento das muitas tensões que levaram ao ai-5.

a greve em Contagem paralisou inicialmente cerca de mil trabalhado-
res e, no seu pico, teve a adesão de sete mil operários metalúrgicos. O então 
Ministro do trabalho, Jarbas Passarinho, interveio diretamente nas nego-
ciações, pressionando para a volta ao trabalho e, ao final, concedendo um 
abono salarial de 10%. aparentemente, o governo desconhecia que, além de 
membros da ação Popular (aP) – organização politica nascida da teologia 
da Libertação, e muito ativa em Minas Gerais –, várias outras organizações 
mais radicalizadas de esquerda havia tempos trabalhavam para a eclosão da 
primeira greve no regime militar.7

a greve de abril de 1968 teve repercussão nacional. Foi noticiada nos prin-
cipais órgãos de imprensa do país. Mas o clima de tensão em Contagem não in-
timidou os trabalhadores da Cobrasma, em Osasco. No dia 16 de julho de 1968, 
três mil operários da metalúrgica entraram em greve e ocuparam a fábrica.

Conforme depoimento de régis de Castro andrade, na época militante do 
Partido Operário Comunista (PCO), em greve sob a liderança de José ibrahim 
e José Barreto, decidiu-se pela prisão de vários diretores da Cobrasma, manten-
do-os reféns próximos a barris de combustíveis ou explosivos com a intenção 
de explodi-los em caso de invasão das tropas. Seus relatos evidenciam uma si-
tuação extremamente tensa e de alto risco para os trabalhadores, diretores da 
empresa e mesmo para os destacamentos policiais em função da arquitetura da 
fábrica, que dificultava a ação das tropas. Segundo esse protagonista:

7 Sobre o tema, ver Frederico (1987) e Oliveira (2010). Ambos contestam a interpretação, apre-
sentada muitos anos antes por Weffort (1972), de que esta teria sido uma greve espontânea, 
liderada exclusivamente por sindicalistas locais.
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Dois dias depois, o governo resolveu agir. Invadiram a Cobras-
ma, felizmente não houve mortos e foram todos presos. Mas na-
quele momento o regime preferiu não levar as condições às últi-
mas consequências, ou seja, deixar preso durante muitos anos e 
abrir processo judicial, processo na justiça militar, coisas desse 
tipo [...]. Essas coisas seriam feitas depois do AI-5, aí sim. Aí es-
ses caras seriam mortos. (ANDRADE, 1988, p. 41-42)

esta e outras ações das esquerdas revolucionárias, bem como das oposições 
políticas e, particularmente, o discurso no Congresso Nacional do deputado 
Márcio Moreira alves propondo um boicote à comemorações de 7 de setembro, 
a reação militar pedindo sua cassação ao Congresso e a ação dos parlamentares 
em defesa do deputado, todas levaram à maior radicalização de toda a história 
do regime militar: a instauração do ai-5, em 13 de dezembro de 1968. Menos 
de um ano depois emílio Garrastazu tomou posse, constitucionalizou o ai-5 e 
instaurou o mais autoritário, discricionário e violento governo da história repu-
blicana brasileira. Quatro anos mais tarde, a posse de Geisel – cujo governo teve 
início em 15 de março de 1974 e durou até a 15 de março de 1979 – prometia e 
efetivamente realizou o início do processo de transição para a democracia.

do ponto de vista da história do movimento sindical, as greves de Conta-
gem e, principalmente, a de Osasco representaram experiências quase trágicas. 
Os ganhos foram pequenos em Contagem e, em Osasco, perdas muito altas. 
Foram necessários 10 anos para o renascimento das greves no Brasil. Nesse pe-
ríodo, a greve foi substituída pela Justiça do trabalho e os sindicalistas aprende-
ram a utilizar seus advogados nos dissídios coletivos. Os custos financeiros da 
organização e manutenção de uma greve sempre são altos; no entanto, os riscos 
políticos eram altíssimos. a história da relação dos líderes sindicais com seus 
advogados e com os juízes do trabalho ainda está para ser escrita, mas a análise 
que se segue sobre o papel da Justiça do trabalho é precisa:

As principais características da Justiça do Trabalho, com sua for-
te marca antiliberal de origem, permaneceram, e ela se mostrou 
capaz de sobreviver a várias mudanças político-institucionais. 
Assim, por exemplo, o regime autoritário de 1964 estrategica-
mente suspendeu alguns direitos importantes, como a estabili-
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dade, e reforçou o uso dos aspectos repressivos já contidos na 
legislação vigente desde 1943. Apesar disso, há muitas indica-
ções de que a Justiça do Trabalho, cuja estrutura permaneceu a 
mesma na Constituição de 1967 e não foi alterada pela Emenda 
Constitucional de 1969, representou, durante esse período au-
toritário, um dos poucos espaços de defesa de direitos sociais. 
(MOREL & PESSANHA, 2007, p. 91)

assim, tudo indica que se a disputa judicial era a única opção, os sindicalis-
tas aprenderam muito bem a lidar com ela, assim como se formou um mercado 
para jovens advogados trabalhistas críticos à ditadura a se realizarem profissio-
nalmente e a contribuir para a redemocratização.8

A “revolução fordista” no Brasil e o 
profissionalismo sindical

a partir de meados da década de 1950, a região do aBC começou a se tornar 
um polo industrial do país com a instalação de indústrias dos setores metal-
mecânico e químico. Seu rápido desenvolvimento a transformou, no final da 
década de 1970, na principal produtora de veículos no Brasil, responsável por 
80% do volume da produção nacional.9

Segundo os dados apresentados por Souza (2002) para a década de 1970, a 
região do grande aBC possuía uma taxa de crescimento industrial de aproxi-
madamente 82,4% em relação à década de 1960 e, em 1980, uma taxa de 71,3% 
com relação ao decênio anterior. a região se estabelecia cada vez mais como um 
importante polo industrial, visto que, comparativamente, a taxa de crescimento 
industrial da região cresceu duas vezes mais do que a do município de São Paulo 
na década de 1970 (40,9%) relativamente à década anterior. Na década de 1980, 

8 Dados apresentados por Mandl (2014) demostram aumento considerável de processos julga-
dos na Justiça do Trabalho: no período de 1971 a 1975 foram julgados 1.945.653 processos; en-
tre 1976 e 1980, outros 2.762.994; e no período 1981-1985, mais 3.913.091 processos avaliados. 

9 Sobre o tema ver: Dieese (2009); Ramalho et al. (2009).
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em relação ao decênio anterior, o crescimento do aBC foi mais de três vezes 
superior ao do município de São Paulo (20,9%).

a “revolução fordista” efetivamente chegava ao Brasil com uma concentração 
operária qualificada e inédita na história brasileira. ali se gestava um novo sindica-
lismo, pragmático, mas oriundo em grande parte do PCB, o qual, dentre os partidos 
das esquerdas revolucionárias, era o mais consolidado e tradicional da história bra-
sileira e, talvez, também o mais pragmático. essa nova elite sindical liderada pela jo-
vem e hábil nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Berrando de Cam-
po deflagrou a primeira grande greve dez anos após as paralisações de Contagem e 
Osasco. Uma greve planejada e esperada pelos sindicalistas da região, mas que to-
mou o sistema político de surpresa especialmente por sua ampla repercussão e apoio 
de estudantes, intelectuais, parte da mídia, e que aos poucos conquistou a simpatia 
das classes médias. a greve foi habilmente arquitetada pelo Sindicato com o apoio 
do dieese e de sua equipe econômica, e o suporte de diversos advogados. O profis-
sionalismo envolvido na construção dessa greve contrastava deliberadamente com 
o voluntarismo revolucionário e desesperado das greves de 1968. Foram dez anos de 
duro aprendizado de direito do trabalho e economia. O discurso exclusivamente 
sindicalista de Luiz inácio da Lula da Silva, deliberadamente “despolitizado”, deixa-
va o governo Geisel (da transição lenta e gradual) em uma situação delicada.

ao lado do profissionalismo, a intuição política dos novos sindicalistas foi 
precisa e surpreendente até mesmo para eles. depois da primeira greve na Sca-
nia, em 12 de maio de 1978, ocorreram mais 111 greves nesse mesmo ano; no 
ano seguinte, outras 187 paralisações, acumulando 658 greves até o final do 
governo João Batista Figueiredo, sendo sua maioria no estado de São Paulo e 
no setor industrial. rapidamente, aquelas experiências de luta se espalhariam 
para diversos outros estados.

as opiniões de Gilson Meneses, então metalúrgico da Scania, e de Lula, sobre 
a razão de a primeira greve ter eclodido na Scania, são divergentes e complemen-
tares: em entrevista dada às equipes da UFSCar e da Fapesp, Gilson Meneses 
ponderou que a predominância de operários jovens talvez justificasse a propen-
são à ação; já Lula, posteriormente entrevistado pelas mesmas equipes e por elas 
informado da opinião de Gilson Meneses, apesentou outra interpretação:

Eu não sei se era mais jovem, eu acho que a Scania era mais li-
beral. A Scania tinha uma direção sueca e, muitas vezes, um se-
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nhor chamado Ladislau falava: “nós precisamos tomar muito 
cuidado porque somos socialistas e os militares podem não 
gostar do que estamos fazendo”. Além disso, nós tínhamos 
uma relação muito forte com o sindicalismo sueco. Tinha um tal 
de Thorsten que vinha muito ao Brasil, ele era amigo do Gilson 
também. Cada vez que nós tínhamos um problema com a Sca-
nia, ele vinha da Suécia ao Brasil para conversar conosco. Era 
uma fábrica na qual nós tínhamos uma belíssima relação entre 
patrão e trabalhador. Eles pagavam um bom salário e a fábrica 
se destacava das outras empresas sob o ponto de vista da huma-
nização do trabalho. Eles tinham uma visão diferente, possivel-
mente por serem suecos.10 

É provável que ambos tenham razão. Os jovens não estavam contamina-
dos pela vivência do período da maior repressão, e uma parte dos empresários 
estava francamente do lado da abertura política, o que envolvia o reconheci-
mento da greve como instrumento típico das democracias. a Scania estava 
disposta a negociar, mas parte da Fiesp não, especialmente depois de o trt 
julgar a greve ilegal.

a razão inicial das greves do aBC em 1978 era a recuperação das perdas 
salariais anteriores, e as conhecidas declarações de Luiz inácio Lula da Silva 
em 1978 procuravam habilmente restringir o significado das greves às questões 
econômicas. Mas a greve adquiriu significado mais amplo, dado o apoio rece-
bido de parcelas das lideranças políticas do MdB, de associações da socieda-
de civil, e, sobretudo, pela simpatia de parte considerável da população, o que 
evidenciava que o crescimento do movimento em favor da democracia não se 
restringiria ao protesto pelo voto das eleições de 1974 e 1976.

as greves de 1978, embora relativamente pouco numerosas se compara-
das às dos anos posteriores, quase exclusivas do setor privado de metalúrgicas 
paulistas, transformaram-se em marco do processo de transição brasileira. O 

10 Entrevistas ainda inéditas produzidas pela pesquisa Arquivo das Greves no Brasil: análi-
ses qualitativas e quantitativas das greves da década de 1970 à de 2000, desenvolvida pela 
UFSCar em pareceria com o Dieese, coordenada por Eduardo G. Noronha e financiada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
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projeto distensionista de Geisel – divulgado desde a primeira reunião ministe-
rial de seu governo, segundo Skidmore (1988), e encampado por parcelas das 
lideranças empresariais – não previa essa repentina explosão de greves, isto é, 
não previa na escala em que ocorreu e nos seus efeitos para a aceleração do pro-
cesso de democratização as greves do aBC, reprimidas, mas não esmagadas 
como as de 1968, elevaram a política de abertura um degrau acima ao forçar a 
inclusão da questão da liberdade sindical na agenda política, bem como o tema 
do aumento da igualdade social que viria a marcar a Constituição de 1988.

em 1978, os empresários eleitos para participar do Fórum da Gazeta 
Mercantil aderiram – no Primeiro Documento dos Empresários, publicado 
em julho de 1978 – às principais teses oposicionistas, entre elas uma “polí-
tica salarial justa”, liberdade sindical e modernização da estrutura sindical 
(CardOSO, 1983). representavam apenas parcela da classe empresarial, mas 
serviam para avolumar o clima de descontentamento e abrir brechas dentro 
da elite governante.

a política distensionista ganhou credibilidade em dezembro de 1978, 
quando se iniciaram as negociações da Lei de anistia, finalmente aprovada 
em agosto de 1979, sob o governo Figueiredo. Neste último ano, em meio às 
sinalizações favoráveis, os metalúrgicos do aBC paralisaram 160.000 operá-
rios durante 15 dias. a resposta governamental foi então deixar claro que a 
abertura não incluía o conflito industrial: novamente o trt declarou a greve 
ilegal e a diretoria do sindicato foi deposta. Mas, num lance sem precedentes, 
o governo foi forçado a reempossar a liderança para poder negociar o acordo 
coletivo (SOUZa & LaMOUNier, 1981).

O clima propício às vitórias do aBC era ditado pela receptividade que as 
paralisações de 1978 despertaram na opinião pública, e pelo momento particu-
larmente favorável às teses democráticas, às quais começavam a aderir parcelas 
do empresariado.

Foram nesses primeiros anos de rearranjo das relações entre empresários 
e governo – quando o discurso empresarial assumia tons mais democráticos 
e liberais, e anunciava seu possível distanciamento do regime autoritário em 
direção ao restante da sociedade civil – que o movimento sindical encontrou e 
percebeu o momento favorável à expressão de suas demandas.
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Quadro 1: Greves no Brasil – 1978-2002

Número e médias de 
greves e de jornadas 
não trabalhadas por 
períodos políticos no 

Brasil 1978 -2007

Nº de greves 
no período

Média anual 
de greves no 

período

Nº de 
jornadas não 
trabalhadas*

Média anual 
de jornadas 

não 
trabalhadas *

1978-1984 –  
Militares: abertura 658 94 2,443 349

1985-1989 –  
Governo Sarney 5,470 1,094 39,722 7,944

1990-1992 - De Collor 
ao impeachment 3,370 1,123 27,836 9,279

1993 – Governo 
Itamar Franco 1,679 840 10,884 5,442

1995-1998 –  
Governo FHC 3,446 862 18,730 4,683

1999-2002 –  
Governo FHC 1,745 436 10,172 2,543

2003-2007 –  
Governo Lula 1,577 315 14,341 2,868

Fonte: Sag –Dieese 
(*) Jornada não trabalhada representa o somatório da multiplicação do número de trabalhadores 
em greve pelo número de dias parados (padronizado em 8 horas). Assim, uma greve com 100 tra-
balhadores com duração de 2 dias representa 200 jornadas não trabalhadas; ou uma paralisação 

de 100 trabalhadores, mas que durou apenas 4 horas (meia jornada), representa 50 jornadas.

Nos anos seguintes as greves ampliam-se exponencialmente, chegando a 
3.370 nos três anos do governo Collor (com média de mais de 1.100 greves por 
ano), espalhadas por todos os estados da Federação e todos os segmentos dos 
trabalhadores dos setores público e privado. durante a transição política, o Bra-
sil foi, provavelmente, o país com o maior volume de greves do mundo.11

11 A afirmação é baseada em dados coletados pela OIT. No entanto, por diversos problemas 
técnicos de coleta e organização dos dados, as comparações se tornam complexas.
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a explosão de demandas trabalhistas operárias, mas também de trabalha-
dores de classe média e especialmente das áreas de educação e Saúde dos se-
tores público e privado, reprimidas no período militar, justifica em parte essa 
disseminação das greves. Mas o processo inflacionário do final dos anos 1980 e 
início dos 1990 justifica uma boa parte do grande número de greves e de jorna-
das não trabalhadas. a inflação, especialmente quando alta e com expectativas 
de que continue em aceleração, induz à greve e torna as negociações muito 
mais difíceis, pois se negociam não apenas os índices do passado, mas também 
os efeitos esperados no futuro.

Não pretendemos aqui analisar exaustivamente as greves durante a tran-
sição política, tema já discutido em outros trabalhos12, mas destacar que elas 
foram os principais movimentos de massa durante a transição. definiram um 
modus operandi dos movimentos sociais em geral, colocaram a sociedade civil 
nas ruas e empolgaram ou criaram as condições ou hábitos que inspiraram o 
sistema político na campanha das diretas, na qual democracia política e demo-
cracia social apareciam como temas inseparáveis nos palanques nos quais os 
líderes do PMdB, Pt, Pdt, dentre outros, conduziram as mobilizações sociais.

Passados anos da reforma partidária de 1979, o PMdB consolidou-se como 
o partido líder da bandeira da democracia política e os sindicalistas consolida-
ram-se como os líderes da democracia social, tendo Lula como seu principal 
líder. O Pt, na época ainda um partido frágil e mais radicalizado no discurso 
que seus sindicatos, foi, ao longo do tempo, consolidando sua aliança com a es-
querda do PMdB e de outros partidos. Na Constituinte houve certa divisão de 
trabalho entre as esquerdas: ao PMdB coube a condução dos temas da demo-
cracia política, inclusive suas alas mais à esquerda. Às esquerdas mais radicais 
coube a liderança nos direitos sociais e do trabalho, especialmente ao Pt e ao 
Pdt, apesar de suas pequenas bancadas.

Neste ensaio tratamos da importância do novo sindicalismo na desestabi-
lização, não propriamente do regime militar e de sua capacidade de silenciar a 
sociedade civil; o sistema político, liderado pelo partido oficial da oposição, o 
então MdB, jogou o jogo que era possível. Os sindicalistas fizeram o jogo do 
alto risco em 1968 e, dez anos mais tarde, foram bem-sucedidos. Na Consti-
tuinte, partidos e líderes foram essenciais para o sucesso da Constituição ci-

12 Sobre esse tema, ver: Noronha (1992; 2009); Ponce & Noronha (2013); Abramo (1986).
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dadã de Ulysses Guimarães, de 1988. hoje, 26 anos após a Constituinte, 30 
após a Campanha das diretas Já, 40 após a greve da Scania e 48 anos após a 
criação do MdB, temos uma democracia consolidada. e, pela quarta vez, o Pt 
na presidência da república e, pela segunda vez consecutiva, uma coligação 
com vice-presidência do PMdB. a velha aliança da democracia política com a 
democracia social consolidou-se.
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A invenção da nação Brasil
Luiz G. Motta

O fim da ditadura coincide no Brasil com a consolidação de uma economia 
de mercado e uma indústria cultural capazes de disseminar em toda a sociedade 
uma consciência de nacional. Os autores que fundam os estudos sobre o nacio-
nalismo (aNderSON, 2009; GeLLNer, 1993) observam que a percepção de 
nação (nation-ness) e do nacionalismo só se instala quando uma educação de 
massa e modernos meios de comunicação disseminam um imaginário coletivo 
nacional. Mais que indicadores objetivos, a nação, segundo esses autores, é uma 
comunidade imaginada, sempre reatualizada, uma construção simbólica edifi-
cada por narrativas de origem e heróis: são os homens que fazem as nações. Uma 
nação, portanto, não brota espontaneamente em cada um de seus membros; ao 
contrário, é inculcada em cada indivíduo a partir do exterior por narrativas que 
compõem um imaginário coletivo compartilhado por toda uma comunidade. 

O historiador Shlomo Sand reforça a dependência de uma consciência na-
cional para os meios de massa: a nação é “um grupo humano no qual se forma 
uma cultura de massa hegemônica que deseja ser comum e acessível a todos 
os seus membros” (SaNd, 2011. p. 76). No seio de uma nação elabora-se uma 
“concepção de igualdade cívica entre aqueles que se consideram a si próprios 
como seus membros” (SaNd, 2011, p. 77). a partir desse ‘sentimento nacional’, 
toda investida contra o território ou símbolos nacionais é assumida como uma 
violação da propriedade privada pessoal. Sand conclui que a formação de uma 
nação é um processo histórico, mas não espontâneo. São necessárias contínuas 
atividades culturais públicas dos ‘agentes da memória’ para se criar uma meta-
consciência ou ideologia nacional. 

isso não significa que uma ideologia nacional seja sorrateiramente mani-
pulada por uma elite. as elites manipulam politicamente os apelos de lealda-
de e fidelidade, mas a consciência nacional é um fenômeno de ordem afetiva: 
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“Se a identidade é o prisma através do qual o indivíduo ordena o mundo […] a 
identidade nacional é o prisma através do qual o estado ajuda uma população 
a se perceber como sujeito histórico específico” (SaNd, 2011, p. 83). Por isso, as 
narrativas de representação cristalizam ideologias. 

este capítulo analisa como enredos de narrativas nacionais são configura-
dos no período pós-ditadura militar no Brasil por atores políticos que disputam a 
hegemonia, agentes da memória que cristalizam as ideologias em narrativas na-
cionais. “de que há memória, de quem é a memória?”, pergunta ricoeur (2007, p. 
23). Lembrar-se, diz ele, é ir em busca de lembranças, evocar uma imagem. São os 
agentes da memória que convidam as massas “para dentro da história”, completa 
Sand (2011).1 O papel desses agentes é reinventar histórias dramáticas e comoven-
tes dos heróis, vincular de maneira coerente o passado ao presente e futuro, cons-
truindo uma temporalidade nacional, “esculpindo as representações da nação”. 

essas narrativas não são totalmente coerentes nem estáveis. elas se avivam 
ou esvaecem em eventos públicos, disseminam-se em um difuso imaginário co-
letivo, estão sempre em transformação conforme a correlação das forças políticas. 
Materializam-se em narrativas escolares, religiosas, políticas ou midiáticas. Na 
disputa pela autenticidade, cada uma reivindica ser mais verídica, mais ‘nacional’ 
que as outras. O imaginário das nações se assemelha a um ‘mar de histórias’, em 
que fragmentos de relatos se intertextualizam configurando na memória coleti-
va as grandes metanarrativas nacionais (haLBWaChS, 2004).2 tampouco são 
inventadas do nada. além da convergência entre o capitalismo e a tecnologia edi-
torial que criam as condições para o nascimento das nações modernas (aNder-

1 Sand (2011, p. 115) diz que “Dos ministros da Cultura às professoras de jardim de infância 
e aos professores primários, passando pelos professores e pesquisadores da universidade, 
formou-se um corpo hierarquizado de intelectuais funcionários preenchendo a função de 
autores dramáticos, encenadores e mesmo atores principais no imenso espetáculo cultural 
chamado nação. Agentes culturais dos âmbitos da imprensa, literatura, teatro, depois cine-
ma e televisão juntaram-se a eles como elementos secundários” deste agenciamento. Discor-
do apenas de que a imprensa, cinema, literatura e televisão sejam secundários. Eles são hoje 
os principais agentes da socialização de uma ideologia nacional. 

2 Halbwachs (2004) distingue a memória individual e a coletiva, a memória interna e a exter-
na, a pessoal e a social. A primeira se apoiaria na segunda porque nossa vida faz parte de 
uma historia mais geral, mais contínua e densa.
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SON, 2009), para serem convincentes os relatos precisam se fundamentar nas 
relações sociais. Conforme diz Schwarcs (2013), nações são imaginadas, mas não 
é fácil imaginar nem se imagina no vazio. Os símbolos são eficientes “quando se 
afirmam no interior de uma lógica comunitária afetiva de sentidos”. 

A precária consciência nacional no Brasil

a hipótese da pesquisa aqui apresentada é que nos pronunciamentos dos 
líderes políticos (agentes da memória) configuram-se difusas narrativas ima-
ginárias de representação do Brasil. Na configuração do enredo dessas narra-
tivas, os líderes políticos utilizam habilmente recursos dramáticos (narrativos) 
e uma retórica argumentativa com o objeto de gerenciar a memória nacional 
e naturalizar determinados enredos como se eles fossem mais autênticos que 
os enredos concorrentes. a hipótese sugere que os atores políticos naturalizam 
projetos nacionais particulares a fim de obter a adesão e aquiescência da socie-
dade e legitimar não só suas narrativas como projetos dignos, mas também a si 
próprios como sujeitos ‘competentes’ para narrá-las.

No Brasil, um país socialmente assimétrico e excludente, as narrativas de 
representação são objetos culturais produzidos em situações de dominação e 
expressam versões particulares na luta pela hegemonia política. tem sido as-
sim, historicamente. Os episódios da independência e da Proclamação da re-
pública foram conduzidos por uma elite, com pouco ou nenhum envolvimento 
popular. além disso, embora um sentimento antilusitano tenha se generaliza-
do, nos períodos precedentes as rebeliões tiveram um caráter regionalista mais 
que nacionalista: “os rebeldes do período se afirmavam como mineiros, baia-
nos, pernambucanos […] mais que brasileiros” (FaUStO, 2013, p. 98).

as grandes datas não foram registradas na memória das massas como 
conquistas populares. a propósito da celebração dos 500 anos da chegada dos 
portugueses ao país, o historiador J. M. de Carvalho observa que a historio-
grafia oficial escamoteou parte da história do país, ocultando o extermínio 
dos índios, a escravidão e o latifúndio como se fossem obstáculos à construção 
da sociedade brasileira: “excluir o peso do passado da explicação das mazelas 
atuais do país é absolver as elites nacionais de todas as épocas de sua parcela de 
responsabilidade nos males do presente” (CarVaLhO, 2000, p. 12-3).
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O historiador Boris Fausto se pergunta em que momento teria surgido a 
consciência de ser brasileiro?3 Para ele, não há uma resposta precisa: 

A consciência nacional foi se definindo à medida em que seto-
res da sociedade colonial passaram a ter interesses distintos da 
metrópole. Longe de constituir-se um grupo homogêneo, esses 
setores abrangiam desde grandes proprietários rurais, de um 
lado, até artesãos ou soldados malpagos, de outro, passando 
pelos bacharéis e letrados. Também não tinham em comum a 
mesma ideologia. As ‘ideias francesas’ ou o liberalismo da Re-
volução Americana eram suas fontes inspiradoras. Mas, setores 
dominantes tratavam de limitá-las. (FAUSTO, 2013, p. 113) 

a Guerra do Paraguai (1864-1870) talvez seja o primeiro evento no qual 
aparece no Brasil um sentimento de nação porque havia um inimigo externo 
a enfrentar; voluntários vieram de todas as províncias e classes, houve pela 
primeira vez uma identificação com símbolos nacionais, como o hino e a ban-
deira, e celebrações cívicas marcaram as despedidas das tropas (CarVaLhO, 
2000). Formou-se nesse contexto o primeiro esboço de uma identidade nacio-
nal. Na verdade, essa guerra decorreu de um complexo “processo de formação 
dos estados nacionais da américa Latina, e da luta entre eles para assumir uma 
posição dominante no continente” (FaUStO, 2013, p. 179).4

3 Em sua História do Brasil, Fausto (2013) fala em um “partido brasileiro” sempre entre aspas, 
porque a expressão não designaria um partido político propriamente dito, mas apenas uma 
corrente de opinião mais antilusitana que propriamente ideológica com um projeto para um 
governo nacional. 

4 A respeito da transição pacífica da colônia para a independência e a preservação do Brasil 
como um território único, dois temas que contêm potencial para estimular uma consciência 
nacional, Boris Fausto (2013) observa que a elite política promotora da independência não 
tinha interesse em rupturas. Os esforços pela autonomia concentraram-se na figura do rei, e 
depois na do príncipe regente. A monarquia transformou-se em símbolo de uma autoridade 
central forte. Com relação à preservação de uma unidade territorial, ele retoma as teses de 
dois outros historiadores, José Murilo de Carvalho e Luiz Felipe de Alencastro. O primeiro 
defende que a elite política imperial era toda constituída de bacharéis e magistrados que 
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entre os anos 1930 e 1950, durante o tenentismo e o período Vargas, esse 
esboço de uma consciência nacional adensou-se. a Grande depressão de 1929 
provocou uma retração no comércio internacional e resultou em políticas pro-
tecionistas no Brasil, colocando em campos antagônicos os nacionalistas x ‘en-
treguistas’. O nascente nacionalismo brasileiro desembocou na surpreendente 
mobilização da campanha O petróleo é nosso. No dizer de Visentin (2013, p. 
14), “a era Vargas não apenas buscou construir o estado, mas também a nação”. 
escritores, políticos, militares e estudantes engajaram-se em uma contraditória 
construção de “uma cultura nacional e a própria nacionalidade […] e projeta-
ram um sentimento de brasilidade que elevava a auto-estima do povo”.

até o fim da ditadura militar, uma consciência nacional parece não ter se 
consolidado na memória popular, ainda que uma narrativa nacional tenha se de-
lineado entre intelectuais brasileiros em meados do século passado. Os historia-
dores L. B. Pericás e L. Secco (2014) observam que no interior de um processo de 
modernização conservadora forma-se um inovador pensamento crítico brasileiro 
após a década de 1920. Ocorreu no período um significativo processo de indus-
trialização, conformando uma nova classe média urbana que se contrapunha às 
oligarquias rurais. Pela primeira vez cria-se uma temporalidade e uma narrativa 
nacionais. a Semana de arte Moderna de 1922, o levante dos tenentes e a funda-
ção do Partido Comunista do Brasil (PCB) são marcos desse movimento de inte-
lectuais e militares nacionalistas que buscavam entender a realidade para mudá
-la. Na esteira desse movimento surgem os chamados ‘intérpretes do Brasil’, como 
S. B. de holanda, J. h. rodrigues, C. Furtado, F. Fernandes, d. ribeiro e outros.

essa corrente intelectual começou a configurar uma narrativa do Brasil como 
nação autônoma: de um passado oligárquico a uma contraditória modernidade 
nacional. em seu livro Aspirações Nacionais, o historiador J. h. rodrigues aponta 
as elites oligárquicas como incapazes de realizar “as legítimas aspirações do povo”. 
Para ele, só quando a maioria excluída for incorporada será possível construir um 
processo realmente nacional. F. Fernandes observava que após a independência, o 

mantinham uma visão de mundo semelhante, retendo condições políticas para construir 
um Estado centralizado conservador. O segundo argumenta que a monarquia brasileira era 
uma garantia da ordem diante da ideia abolicionista, que não interessava às elites. Fortale-
cendo a monarquia central, essa elite assegurava um freio aos abolicionistas. Boris Fausto 
considera que as duas explicações se complementam. 
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poder político deixou de se manifestar de fora para dentro e passou a se organizar 
a partir de dentro. No entanto, essa mudança não correspondeu a uma ruptu-
ra entre a mentalidade burguesa e a aristocrática (SereZa, 2014). O esforço dos 
intelectuais não chegou à massa, entretanto, e uma consciência política nacional 
seguia tênue na memória coletiva. Os grandes espetáculos competitivos, como a 
Copa do Mundo, são episódios nos quais uma unidade temporária se estabelece 
em torno da seleção nacional, mas esse sentimento internalizado em torno de um 
espetáculo competitivo efêmero apenas se desvanece nos momentos seguintes. 

Narrativas ‘legítimas’ de representação do Brasil

a pesquisa que apresento aqui desvela narrativas de representação nacional 
subjacentes aos pronunciamentos oficiais de dois ex-presidentes da república no 
momento de suas duas posses (Fernando henrique Cardoso, em janeiro de 1994 e 
de 1998; Luiz inácio Lula da Silva, em janeiro de 2002 e de 2006).5 discursos políti-
cos são erráticos, e o objetivo dos presidentes naqueles momentos não era formular 
narrativas coerentes sobre o país. Mas, difusos enredos de nação estão presentes 
neles. Posses presidenciais são rituais de passagem transmitidos em cadeia nacional 
de rádio e televisão para amplas audiências. as narrativas de nação dos presidentes 
repercutem e adquirem uma visibilidade massiva, disputando no espaço público 
uma hegemonia com outras narrativas que a elas se contrapõem politicamente.

embora sejam erráticos, pronunciamentos presidenciais são produtos de 
estratégias marqueteiras e possuem articulações que lhes conferem uma coe-
rência interna. Uma economia interna articula uma conexão orgânica entre as 
partes. Como em toda narrativa, a tessitura de uma intriga (o agenciamento 
dos fatos, conforme ricoeur) dispõe os episódios em sequências representativas. 
Nos discursos políticos, a tessitura da intriga pode ser deduzida da estratégia 
argumentativa. a narratividade implícita nos pronunciamentos presidenciais 
configura determinado cenário comunicativo que envolve pragmaticamente os 
atores do ato de fala. Os enunciadores investem na composição narrativa desde 
seus ‘lugares competentes’, a fim de obter a aquiescência de seus interlocutores 

5 A íntegra dos pronunciamentos está acessível no site da Presidência da República, www.
planalto.gov.br.
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para consolidar um projeto de nação, conforme uma ideologia. a finalidade é 
legitimar o enunciador (acumular capital político) e mobilizar os interlocutores 
para um projeto nacional.

a análise pragmática das narrativas presidenciais (MOtta, 2013) aqui rea-
lizada sugere que os atores políticos realizam uma distensão da memória para 
trás e para frente. tomam o presente como um momento da inflexão na história 
e, a partir dele, configuram um passado da nação selecionando aquilo que tem 
ou não tem importância (para eles). ao mesmo tempo, distendem para adiante 
uma temporalidade nacional: o presente é legitimado como um ponto de virada 
que redireciona a história nacional rumo a um Brasil mais ‘autêntico e legítimo’ 
no futuro. a pretensão dos enunciadores é que uma história particular se im-
pregne no imaginário coletivo como ‘legítima’, conforme veremos em seguida. 
Se elas se consolidarão na memória coletiva nacional é outra história.

Uso de metáforas: construção cognitiva de uma 
narrativa nacional 

discursos políticos costumam abusar de metáforas, uma estratégia argu-
mentativa para envolver e convencer os interlocutores que o enredo de nação 
que se narra é mais ‘puro’ e autêntico. do ponto de vista da pragmática, a im-
portância do uso da metáfora não se restringe à substituição de uma imagem 
por outra que a represente. Para a pragmática, essa substituição semântica im-
porta menos que a intenção do narrador ao utilizar a metáfora: que efeitos de 
sentido ele pretende causar ao dela fazer uso? 

Não podemos aqui situar politicamente os discursos no contexto políti-
co das posses. reafirmamos, porém, que o efeito de sentido das metáforas só 
pode ser compreendido no contexto social em que ocorrem. Só assim pode-se 
observar a composição da narrativa como uma estratégia que dá visibilidade a 
certa história do país. esse contexto político será levado em conta aqui, embora 
esteja ausente neste texto por razão de economia de espaço. assim será possível 
interpretar as narrativas como estratégias retóricas que visam a determinado 
efeito de sentido (convencer, naturalizar). Nessa perspectiva, examinaremos as 
metáforas utilizadas pelos dois presidentes com a finalidade de identificar as 
metanarrativas de fundo que sustentam os enredos de Brasil configurados.



111A invenção da nação Brasil – Luiz G. Motta

1. A metáfora alegórica da narrativa de FHC 

Os discursos das duas posses de FhC se estruturam tendo como pano de fundo 
a metáfora do ciclo orgânico de uma planta em desenvolvimento. No pronuncia-
mento, a coerência narrativa não se organizava integralmente em torno da repre-
sentação orgânica do país, mas o afloramento aqui e ali dessa metáfora sugere que 
a analogia subentende o enredo temporal que o enunciador constrói.6 Por exemplo, 
na sua primeira posse em janeiro de 1994 ele dizia: “a economia [brasileira] é uma 
planta sadia depois da estiagem e precisa ser cuidada”. O uso dessa metáfora in-
tensifica o significado e lhe confere maior força argumentativa, além de ser mais 
facilmente interpretada. No pronunciamento de sua segunda posse FhC recorre 
novamente à metáfora do ciclo orgânico. “Preparamos o terreno, plantamos a se-
mente, daqui para frente é preciso cuidar porque o semeador tem que estar perto 
da planta para alimentá-la em solo árido para poder colher os frutos”.7

Queria com isso dizer, como um jardineiro cuidadoso, que ele precisava 
estar próximo à semente que antes plantara, o Plano real. Validava a si próprio 
como sujeito-presidente legítimo e oportuno. 

2. As metáforas alegóricas da narrativa de Lula 

Lula utilizou várias metáforas na premira posse. em uma delas, o Brasil é 
representado como uma nau sem rumo, referindo-se ao período anterior a ele. 

6 Ver Ricoeur (1994), a quem sigo aqui. Para ele, todo texto tem o mundo como referência, e a 
narrativa refigura sempre, de maneira metafórica, um tempo humano.

7 O uso da metáfora orgânica para representar o desenvolvimento do país não é novo. No livro 
Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, a metáfora do ciclo orgânico está no próprio tí-
tulo. Intérprete de Holanda, Nicodemo (2014) afirma que o uso dessa metáfora serve para refor-
çar a estrutura temporal pretendida, entre o presente, o passado e um horizonte de expectativas. 
Para Holanda, ele observa, a formação do Brasil moderno só se efetivará com “a dissolução das 
nossas sobrevivências arcaicas”. A visão organicista “supõe duas dimensões, uma tonalidade 
dotada de forma (princípio interno de crescimento) - é o polo do organismo - e a ambiência 
que envolve o organismo - o polo da realidade. Isto implica que não há autonomia sem limites e 
que a realidade é a condição de vida e crescimento. Crescimento orgânico verdadeiro só ocorre 
quando o organismo se adapta às condições concretas” (NICODEMO, 2014, p. 145). 
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a analogia repassa a ideia geral que o país navega ao sabor dos ventos, sem co-
mando. em contraposição, mais adiante, ele utiliza a metáfora de um caminho 
a seguir: “pisar na estrada com olhos abertos”, contrapondo um rumo seguro. 
embora com menos ênfase, ele utiliza também a metáfora do ciclo orgânico 
ao observar que “ninguém pode colher os frutos sem plantar a árvore”. em 
todas essas metáforas, Lula pretendia construir uma temporalidade narrativa 
global. Mas, sua metáfora mais significativa é a ‘fera acorrentada’. “O Brasil não 
pode continuar como uma fera presa numa rede de aço invisível debatendo-se 
e exaurindo-se sem enxergar a teia que o aprisiona”. 

a fera aprisionada é uma metáfora forte, que toca o imaginário das pes-
soas. Lula repete essa imagem em outras ocasiões, não necessariamente utili-
zando a expressão “fera acorrentada”, mas expressões análogas como “é preciso 
libertar o Brasil”, “soltar as amarras”, etc. ele quer construir a narrativa global 
de um Brasil contido por forças retrógradas, que impedem nossa libertação 
econômica e política.

Heróis do próprio enredo que narram

Outra estratégia retórica significativa nos pronunciamentos presidenciais 
é a ideia de que ‘a nação passa por eles’, que representam sínteses ‘autênticas’ 
da nação. eles se constituem como personagens-síntese do próprio enredo que 
narram, instituindo-se como ponto de passagem das ações. transmudam-se em 
entidades semelhantes ao ideal de nação: imiscuem-se na trama simbólica avi-
zinhando-se da figura de um herói que vem levantar a sociedade. Produzem 
com isso o efeito de identificação. a identificação catártica da audiência com a 
personagem-herói tem raízes no inconsciente coletivo. É um processo de ilusão 
do espectador, que se projeta na figura representada (PaViS, 2007). a identi-
ficação se processa através de aspectos psicológicos, embora aqui os aspectos 
ideológicos sejam mais fortes. ao entretecer suas histórias de vida com a narra-
tiva da nação, os presidentes se legitimam como sujeitos políticos com pública 
autoridade, como atores políticos fortes tipo “eu sou a nação, a nação sou eu”. 
estimulam assim um consenso em torno da pessoa deles, que assegura a adesão 
política da maioria (um capital simbólico). 
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1. FHC: Logo no inicio de seu discurso, FhC atribui a si próprio uma con-
tinuidade que interpõe gerações familiares com gerações sociais: uma linha do 
tempo configura uma história de vida pessoal mesclada com uma narrativa na-
cional. a linha pessoal é pontificada por fatores positivos: antes, lutas gloriosas 
de seus antepassados (abolicionismo, nacionalismo); agora, sonhos utópicos (li-
berdade, justiça). do passado do avô abolicionista ao pai nacionalista, a história 
passa por ele, que se outorga o posto de herdeiro dessa linhagem gloriosa. Mas, o 
fio da continuidade se prolonga além: dele para os filhos, e até os netos, gerações 
familiares que mantiveram e mantêm aceso o sonho de um Brasil livre e desen-
volvido. as duas narrativas se fundem em uma só narrativa de nação: 

Pertenço a uma geração que fez da esperança uma obsessão […] 
Essa chama eu vi brilhar nos olhos do meu pai, um dos generais 
da campanha ‘O petróleo é nosso’, e do meu avô, abolicionista e 
republicano […] Eu vi meus filhos e netos sonhando e lutando 
para divisar o desenvolvimento, a liberdade […] os estudantes 
que jogavam, como eu, todo o seu entusiasmo nessas lutas […] Eu 
nunca duvidei que este dia chegaria […] Mas nunca pensei que 
pudesse me encontrar na posição que assumo hoje, escolhido pela 
maioria dos meus concidadãos para liderar a caminhada rumo 
ao Brasil dos meus sonhos.

ele faz crer que sua posse é uma passagem do bastão de lutas familiares 
do passado, que se confundem coma a formação da nação, e continuam no 
presente, remetendo ao futuro. Faz um encadeamento narrativo incluindo-se 
habilmente como uma continuidade natural de um passado nobre (dele e do 
país), que agora recai sobre a figura dele próprio e remete sua missão rumo ao 
futuro da nação.

2. Lula: ao final do pronunciamento de sua primeira posse, Lula também 
insere sua história pessoal na história nacional. ele rememora sua vida de reti-
rante nordestino que chegou ao comando da nação como um exemplo, a fim de 
motivar a sociedade toda para as reformas pretendidas:
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Quando olho a minha própria vida de retirante nordestino, de 
menino que vendia amendoim e laranja no cais de Santos, que 
se tornou torneiro mecânico e líder sindical […] e acreditou no 
que estava fazendo, que agora assume o posto de Supremo Man-
datário da Nação, vejo e sei, com toda a clareza e com toda a 
convicção, que nós podemos muito mais.

É no pronunciamento de sua segunda posse, mas referindo-se à primeira, 
que Lula utiliza estrategicamente o artifício de inserir sua própria história no 
enredo da nação. ele não traz à cena dramática ilustres antepassados, mas ele 
próprio como autêntico representante do povo brasileiro pelo fato de provir da 
pobreza. O enredo pessoal que ele entretece com o nacional é o ciclo de um herói 
que passou pelas amarguras da vida, venceu os obstáculos e conseguiu vencer. 
ele sabe que esse tipo de representação fornece ao inconsciente coletivo os ele-
mentos necessários para imediata identificação: 

Pela primeira vez, um homem nascido na pobreza, que teve que 
derrotar o risco crônico da morte na infância e vencer a deses-
perança na idade adulta, chegava, pela disputa democrática, ao 
mais alto posto da República. Pela primeira vez, a longa jornada 
de um retirante, que começara, como a de milhões de nordesti-
nos, em cima de um pau-de-arara, terminava, como expressão 
de um projeto coletivo, na rampa do Planalto. 

ao obter a identificação catártica dos interlocutores com essa figura proto-
típica de cidadão ideal do país, os enunciadores presidentes tinham consciência 
de que poderiam angariar capital político. Seus enredos pessoais se entreteciam 
a um tempo nacional, compondo uma narrativa que se legitimava como a his-
tória natural da nação, na qual eles estão ‘naturalmente’ inseridos. institucio-
nalizavam-se, assim, por delegação da sociedade, como os atores competentes e 
legítimos para levar adiante seus próprios projetos de nação.
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A posse: uma inflexão na história nacional

1. FHC: O presidente tucano utilizou no discurso de sua primeira posse a 
metáfora da ‘pagina virada’ para realçar a ideia de mudança em relação a um 
passado que se deveria esquecer, e passagem a um momento novo e positivo 
representado pela miragem da modernidade. Sua posse seria o marco dessa 
passagem. “Viramos a página [do autoritarismo]. ele desvirtuou nosso país 
desde sua fundação, deixou mágoas e cicatrizes. deve ser jogado para trás, 
não deve se repetir”. 

No trecho abaixo, a rememoração que FhC faz distendia a história até uma 
época longínqua, e trazia lembranças conforme sua intenção. Utiliza episódios 
da memória coletiva nacional para evocar valores negativos, como o atraso e a 
ignorância, a fim de confrontá-los com um valor positivo, o sonho de um futuro 
grandioso. Com isso, remetia a história de trás para adiante:

A escravidão mantinha o país inteiro no atraso [...] seres hu-
manos subjugados pela fome, doença, ignorância, violência [...] 
grande(s) desafio(s) do Brasil neste fim de século [...] Isso não 
pode continuar! [...] [Realizar] o sonho [dos abolicionistas] será 
o objetivo número um do meu Governo”.

há um trecho no pronunciamento da segunda posse de FhC que ele de-
marca a inflexão que sua primeira eleição representaria na história do país. 
Para ele, “o real é o divisor de águas”. “tudo começou com a nova moeda”, pa-
recendo sugerir que o Brasil moderno começou com ele. em outro trecho, FhC 
joga ardilosamente com a mudança que ele representaria. Como presidente que 
se empossava, fazia um jogo entre a maioria desprivilegiada e os possíveis pri-
vilegiados, a fim de obter a adesão da sociedade e legitimar-se como sujeito 
competente para realizar o salto do país. O argumento entretecido no trecho 
abaixo visava a mobilizar e unificar a nação para superar as diferenças sociais 
e políticas, a fim de preparar a economia brasileira para a entrada no mercado 
mundial. a ênfase na ideia de unidade era promover coesão de todos (palavra 
repetida), que levaria à superação de um passado sombrio. a ameaça que faz ao 
final do parágrafo visava a credenciá-lo como um guerreiro valente e legitimá
-lo como representante da totalidade da nação:
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O movimento por reformas que represento não é contra nin-
guém. Não quer dividir a Nação: quer uni-la em torno da 
perspectiva de um amanhã melhor para todos [...] Vou go-
vernar para todos. Mas, se for preciso acabar com privilégios 
de poucos para fazer justiça à imensa maioria dos brasileiros, 
que ninguém duvide: eu estarei ao lado da maioria.

No trecho destacado em seguida, a menção a uma continuidade desejada 
distende o passado até o governo anterior, momento em que o Brasil teria come-
çado a mudar. essa referência o traz novamente para o centro da história nar-
rada, tipo ‘eu sou a passagem para o futuro’. tece-se uma conexão entre tempos 
cronológicos: o passado longínquo, o presente, e o futuro desejado. Conectam-
se momentos distintos em uma síntese narrativa. 

 
Ao escolher a mim [...] a maioria absoluta dos brasileiros fez uma 
opção pela continuidade do Plano Real e pelas reformas estrutu-
rais necessárias […] A isso eu me dedicarei com o apoio [...] de 
todas as forças vivas da Nação. Minha missão, a partir de hoje, é 
fazer com que essas prioridades do povo sejam também as priori-
dades do Governo.

2. Lula: O petista utiliza uma estratégia semelhante para demarcar o sentido 
de sua chegada ao poder, ‘mas com um conteúdo diferente’. a palavra ‘mudança’ 
abre o discurso. O uso da palavra logo na primeira frase explicita uma tempo-
ralidade nacional que o enunciador presidente quer enfatizar: transformação, 
passagem de um a outro tempo. Sua posse é, portanto, rotulada por ele próprio 
como um momento de inflexão radical na história. O enunciador prepara seus 
interlocutores para o enredo que pretende contar, ao mesmo tempo em que os 
envolve na corresponsabilidade da mudança.

Mudança: Esta é a palavra-chave, esta foi a grande mensagem da 
sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança, final-
mente, venceu o medo e a sociedade braleira decidiu que estava 
na hora de trilhar novos caminhos. 



117A invenção da nação Brasil – Luiz G. Motta

O presidente petista distende o enredo para trás, e encadeia as gerações an-
teriores com o presente. Seu destaque não é para episódios, mas para gerações 
de lutadores dos quais teríamos herdado uma herança transformadora. É a essa 
herança política que ele atribui a transformação do Brasil em uma nação sobe-
rana, da qual ele é agora o agente legítimo:

Foi para isso que o povo me elegeu […] Eu estou aqui neste dia 
sonhado por tantas gerações de lutadores que vieram antes de 
nós […] para imprimir à mudança um caráter de intensidade 
prática, para dizer que chegou a hora de transformar o Brasil 
[em] uma nação soberana.

No trecho abaixo, Lula rememora no presente um modelo de passado ne-
gativo que, segundo ele, não foi capaz de gerar o bem-estar da sociedade. Faz 
uma repetitiva rememoração através da confrontação entre o que deveria ter sido 
e não foi realizado, e enumera resultados negativos para enfatizar frustrações: 
estagnação, fome, egoísmo. a reiteração é uma figura de retórica que enfatiza o 
sentido que se pretende repassar. Nesse caso, há uma hábil repetição de expres-
sões que reforçam uma ideia central: reunir as várias frustrações de um passado 
negativo para diferenciar-se dele e reforçar a necessidade de mudanças. a ideia 
central é a ‘diferenciação’ com o passado, a fim de encaminhar as transformações 
e comprometer a sociedade com elas:

Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar cres-
cimento, produziu estagnação, desemprego e fome; diante do 
fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indi-
ferença perante o próximo […] diante das ameaças à soberania 
nacional […], diante do impasse econômico, social e moral do 
país, a sociedade brasileira escolheu mudar e começou, ela mes-
ma, a promover a mudança necessária.
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Enredos nacionais antagônicos: disputa  
pela hegemonia

ambos os ex-presidentes inserem seus projetos programáticos, que são pró-
prios e partidários, no enredo da nação, a fim de obter a adesão do maior seg-
mento possível. Uma artimanha retórica argumentativa bem articulada pelos 
enunciadores com o objetivo de fazer com que seus projetos particulares ad-
quirissem maior legitimidade com a opinião pública e fossem assumidos como 
narrativas legítimas e naturais da nação.

1. FHC: Passagens que implicam ruptura ou continuidade entre o passado, 
o presente e o futuro sugerem no pronunciamento da primeira posse de FhC 
uma narrativa de transcurso entre tempos. elas são intencionalmente inseridas 
a fim de apoiar a configuração de um enredo que justifique a virada do país para 
o mercado externo, narrativa que o enunciador construirá no transcorrer de 
sua fala. a narrativa de maior soberania nacional (ensaiada no período itamar 
Franco) é secundarizada, dando lugar à nova ordem neoliberal globalizante8:

Temos identidade e valores permanentes, que hão de continuar 
se expressando em nossa política externa […] que dependem 
sobretudo da estabilidade política interna, do nível geral de 
bem-estar, dos sinais vitais da economia (empregos, tecnologia, 
participação no comércio internacional) […] A realização de um 
projeto nacional de desenvolvimento deve nos fortalecer no ce-
nário internacional.

8 A esse respeito, consultar Visentini (2013). Ele observa que no período dos dois Fernan-
dos (Collor de Melo e Cardoso), a matriz desenvolvimentista inaugurada em 1930 foi 
posta de lado em nome da abertura à nova ordem neoliberal. Mas o projeto neoliberal de 
Cardoso era mais bem articulado que o de Collor no sentido da eficácia e estabilidade. O 
Estado perdeu funções estratégicas, substituídas pelas agências reguladoras. A imagem 
de um presidente professor e sociólogo contribuiu para a expansão do universalismo da 
política interna e externa. Segundo Visentini, a política da diplomacia externa subme-
teu-se ao projeto neoliberal, comandado pelo Ministério da Fazenda. 
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a identidade da nação, segundo FhC, deveria ser buscada na estabilida-
de política e econômica interna, mas o projeto nacional de estabilidade não se 
voltava para as demandas sociais internas, e, sim, para a inserção do país no ce-
nário internacional, para onde o ex-presidente mirava. O cenário internacional 
(leia-se mercado globalizado) era o alvo. de fato, o governo FhC ficou marcado 
por um projeto neoliberal privatista e internacionalista e abertura do mercado 
interno. empresas estatais foram privatizadas e os serviços públicos passaram a 
ser supervisionados por agências reguladoras.9 Foram eliminados do aparelho 
do estado os focos de resistência nacional-desenvolvimentista sobreviventes do 
período itamar Franco (ViSeNtiNi, 2013; Sader, 2013; GiaMBiaGi; 2011).

No trecho abaixo, novamente FhC se refere à necessidade de uma união 
para resolver os problemas sociais internos em função de uma abertura do país 
para o mercado global. Mais uma vez ele relaciona o fechamento da economia 
a atitudes retrógradas e xenófobas, razão do atraso brasileiro. em parte, ele 
estava fazendo um pronunciamento contra o nacional-desenvolvimentismo 
forte durante o período militar, e ainda persistentes em setores do governo de 
itamar Franco:

Nós, brasileiros, somos um povo solidário. Vamos fazer desse 
sentimento a mola de umgrande mutirão nacional […] para var-
rer do mapa do Brasil a fome e a miséria […] No ritmo veloz 
das comunicações e da abertura da economia brasileira, estamos 
deixandopara trás atitudes xenófobas, que foram mais efeito do 
que causa do nosso relativo fechamento no passado. 

9 O jornalista Aloysio Biondi explica assim como funcionava a privatização brasileira durante 
os governos de FHC: “o governo financia a compra no leilão, vende ‘moedas podres’ a longo 
prazo e ainda financia os investimentos que os compradores precisam fazer […] E, para au-
mentar o lucro dos futuros ‘compradores’ o governo ‘engole’ dívidas bilionárias, demite fun-
cionários, investe maciçamente e até aumenta tarifas e preços antes da privatização”. Segundo 
ele, o governo FHC garantiu que arrecadara 85,5 bilhões de reais com as privatizações. Mas, 
contas reais demostram que há um valor maior, de 87.6 bilhões, a ser descontado daquela 
‘entrada de caixa’. “O balanço geral, conclui ele, mostra que o Brasil ‘torrou’ suas estatais e não 
houve redução alguma na dívida interna” (até o final de 1995) (BIONDI, 1999, p. 5-41). 
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O discurso da segunda posse concluiu a narrativa internacionalizante. FhC 
reafirmava um alinhamento incondicional com o mercado global e enfatizava a 
abertura da economia brasileira para o mundo. ressalta que o interesse nacional 
não se coadunava mais com um isolamento, e, sim, com a integração que ele 
promovera, sem destacar o tipo nem a qualidade dessa inserção. a isso ele con-
trapôs um suposto olhar positivo do estrangeiro sobre o Brasil: o país se tornara 
relevante para o mundo. Seu enredo enfatizava a suposta inevitabilidade de o 
país ser afetado por ocorrências externas, embora não destacasse a extensão des-
sa vulnerabilidade. Ou seja, de um passado fechado e isolado de antes, o enredo 
de FhC tecia uma ponte do Brasil com a modernidade, desfecho natural de sua 
narrativa internacionalizante:

O Brasil voltou a ser respeitado no exterior […] Colhe os frutos 
da democracia, da estabilidade econômica […] O País torna-se 
mais relevante para o mundo. Ao mesmo tempo, o mundo se 
torna mais relevante para os brasileiros […] Em um sistema in-
ternacional onde aumenta a interdependência, é inevitável que 
sejamos afetados por eventos originados em outras regiões do 
mundo […] O interesse nacional, hoje, não se coaduna com iso-
lamento […] afirmamos nossa soberania pela participação e in-
tegração, não pelo distanciamento.

2. Lula: O enredo de mudança que Lula constrói segue na ‘direção oposta’. 
O trecho abaixo, do pronunciamento de sua primeira posse em 2003, revela um 
enredo bem distinto daquele tecido pela narrativa de FhC, seu predecessor. ele 
enfatiza o mergulho do país “para dentro de si mesmo”, para a ampliação da 
poupança interna e a capacidade própria de investimento. O enredo anunciado 
revela a mudança de um modelo que Lula chama de “esgotado” para uma nação 
digna e soberana. O enunciador já havia anunciado suas prioridades: a campa-
nha contra a fome, a justiça social, geração de novos empregos. O enredo que ele 
tecia revelava uma volta do país para dentro de si mesmo, para o mercado inter-
no. É através desse projeto que o enunciador pretende “transformar o país em 
uma nação”. No trecho abaixo, a reiteração do pronome possessivo nosso/a na 
primeira pessoa do plural precedendo os substantivos mãos, máquinas, suor e 
inteligência realça o valor do que é nacional, a fim de estimular o auto-orgulho: 
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O Brasil precisa fazer, em todos os domínios, um mergulho para 
dentro de si mesmo […] [Isso] não significa fechar as portas e ja-
nelas ao mundo. O Brasil pode e deve ter um projeto de desenvol-
vimento que seja ao mesmo tempo nacional e universalista. Sig-
nifica, simplesmente, adquirir confiança em nós mesmos […] O 
ponto principal do modelo […] é a ampliação da poupança interna 
e da nossa capacidade própria de investimento […] valorizar o seu 
capital humano […] A riqueza que conta é aquela gerada por nos-
sas próprias mãos, produzidas por nossas máquinas, pela nossa 
inteligência e pelo nosso suor.

 
a tônica é o “mergulho para dentro”, ao contrário de FhC. ele finaliza 

essa volta para dentro afirmando que “hoje é o dia do reencontro do Brasil 
consigo mesmo”.

depoimentos dos dois ex-presidentes quando eles já haviam deixado os car-
gos reforçam o rumo dos enredos ensaiados no momento das posses. revelam 
claramente o confronto entre as narrativas que antagonizaram os governos FhC 
e Lula. trazendo depoimentos posteriores aos mandatos, ilustramos melhor as 
diferenças da passagem do passado ao presente e deste ao futuro, com as quais 
cada um dos dois ex-presidentes encadeia o seu enredo da nação brasileira.

em suas Recordações, o próprio FhC (CardOSO, 2013) diz que na década 
de 1990 todos os países ansiavam serem admitidos no clube da globalização. 
“esse novo mundo era como um grande clube no qual todos os países ansiavam 
por ser admitidos”, enquanto a economia brasileira era uma “verdadeira fortale-
za murada”, reflexo de nossa mentalidade “defensiva e isolacionista”. Para serem 
admitidos no clube, continuava ele, os países excluídos precisavam “recalibrar” 
suas economias de acordo com o “modelo dos vencedores”:

Muitos países se davam conta que o único caminho para a 
prosperidade era alguma versão do capitalismo de livre-mer-
cado […] [que] se revelara o melhor sistema para a criação de 
uma sociedade mais rica, próspera e justa a longo prazo, des-
de que os governos fossem competentes e ativos. (CARDOSO, 
2013, p. 287-8)
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e conclui: “Minha tarefa era promover uma reformulação da economia bra-
sileira para competir num mundo globalizado” (CardOSO, 2013, p. 288). 

O enredo de FhC se inicia em um país fechado e isolado no passado e avan-
ça até um país que, no presente, necessitava se adaptar aos vencedores, as na-
ções líderes do processo de globalização, caminho único possível para o Brasil 
entrar na modernidade.10 em seu livro O improvável presidente do Brasil, FhC 
cita com orgulho uma reportagem do semanário britânico The Economist sobre 
seu governo. ela afirmava que em quatro anos (primeiro mandato), ele avançou 
mais na implantação de uma economia neoliberal que Margaret tatcher na in-
glaterra em 12 anos de gestão (CardOSO, 2013, p. 299).11

Lula responde posteriormente em uma entrevista que o seu governo que-
brou o tabu de economistas e sociólogos que afirmavam ser impossível crescer 
simultaneamente os mercados interno e externo. O mais importante, prosse-
gue ele, não é o Brasil ser a quinta ou quarta economia do mundo, mas me-
lhorar a qualidade de vida do povo: “existe algum país do mundo em que as 
pessoas vão produzir se não tiver consumo (interno)? Se isso acontecer, é por-
que a economia voltou-se para a exportação, e o povo que se dane”. Fazendo 

10 Em suas Recordações FHC revela uma conversa que teve dois meses após sua reeleição com 
Lula, no momento em que havia ameaça de uma grave crise financeira no país. Trago o 
depoimento dele aqui porque ilustra as diferentes narrativas. Ao contar a conversa, FHC 
revela como tentou cooptar Lula para “os méritos de um moderno sistema de economia de 
mercado”. Disse ele a Lula: “Não existe alternativa histórica hoje, Lula. Se a crise vier, será 
um desastre […] Acabaria com você e comigo. Você ainda tem no seu partido intelectuais 
que pensam diferente, e o estão conduzindo por um caminho desastroso […] Minha espe-
rança – prossegue FHC – era que a conversa levasse a uma mudança em Lula”. Meses depois, 
segundo o próprio FHC, Lula teria dito, ao comentar o encontro: “Não adianta conversar 
com Fernando Henrique» (CARDOSO, 2013, p. 304-5). 

11 O jornalista Aloysio Biondi (1999, 13) faz a mesma confrontação entre FHC e Margareth Ta-
cher, com uma ênfase distinta. Segundo ele, a ‘dama de ferro’ fez tudo diferente de FHC, e a 
privatização inglesa não representou a doação de empresas estatais a grupos empresariais a 
preços baixos: “Ao contrário: seu objetivo foi exatamente a pulverização das ações, transfor-
mar o maior número possível de cidadãos ingleses em donos de ações das empresas privati-
zadas […] O governo inglês criou prêmios, incentivos para qualquer cidadão comprar ações”. 
Assim como na Inglaterra, explica Biondi, na Itália e França houve uma preocupação através 
de diversos mecanismos em democratizar a privatização para evitar a concentração de renda.
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um balanço do seu governo, ele diz que o seu maior legado foi a recuperação 
da autoestima nacional: 

[Em meu governo] nós nos descobrimos para nós mesmos. Nós 
não somos mais tratados como cidadãos de segunda classe. Nós 
temos o direito hoje de andar de avião, de entrar num shopping 
e comprar coisas que todo mundo sempre quis comprar. E re-
cuperamos o prazer, o gosto de ser brasileiro, o gosto de amar 
nosso país. (SADER, 2013, p. 12)

as palavras dos próprios presidentes, olhando a distancia o que seus pró-
prios governos representaram, revelam as profundas diferenças das duas nar-
rativas de nação. 

Futuro da nação: voto de fé cega, esperança convicta

Giddens (2002) observa que a fiabilidade pública (trust) em pessoas e coisas 
na modernidade provém da crise de desancoramento do sujeito de seu tempo e 
lugar físicos, da instabilidade e insegurança que esse deslocamento gera. disjungi-
dos dos lugares concretos de interação social, os sujeitos se veem na contingência 
de ter de acreditar em estruturas e sistemas ‘invisíveis’ e se imbuírem de uma 
fé cega nos sinais simbólicos e sistemas peritos, sistemas de conhecimento que 
fazem a sociedade funcionar e minimizam os perigos diante das incertezas. Por 
isso, talvez, os sujeitos costumam atribuir uma confiança cega aos apelos afetivos 
de autoridades e líderes políticos. as falas deles proveriam uma segurança ante 
as incertezas. Nos pronunciamentos de ambos os ex-presidentes, há tentativas de 
cooptar a sociedade para uma fé cega na nação com apelos abstratos, mas cate-
góricos. Nos enredos nacionais dos ex-presidentes, os apelos funcionavam como 
um epílogo porque remetiam a narrativa para adiante, para um abstrato futuro 
utópico que encerrava patrioticamente as falas. 

1. FHC: a convicta crença em um futuro moderno para a nação remetia o 
enredo do enunciador para frente, distendendo a temporalidade para adiante. essa 
crença cega no porvir é reafirmada nos trechos abaixo. O enunciador remete ao fu-
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turo do país de maneira pessoal e eloquente, a fim de estimular no imaginário dos 
interlocutores à um subjetivo crédito no futuro do país: “vai dar... tem tudo para 
dar certo”. embora as ideias de Giddens acima resumidas se refiram a uma fiabili-
dade de caráter mais ontológico, FhC solicitava de seus interlocutores (a sociedade 
brasileira) o mesmo tipo de trust, um crédito cego em relação ao futuro, ardil mui-
to utilizado na retórica política. Um futuro utópico desejado reitera no discurso a 
ideia de unidade, uma totalidade homogênea que se reuniria na recuperação da 
liberdade: todos nós. reparar o uso das palavras “todos”, “todos nós”, “este país” e 
“um povo” e “solidariedade”, ou da expressão “somar minha esperança” nos tre-
chos abaixo. Um claro exemplo de cooptação da consciência nacional, conforme 
comentamos acima a respeito da nação como uma ‘comunidade imaginada’: 

Venho somar minha esperança à esperança de todos […] [Fiz] 
da esperança uma obsessão […] Com convicção, eu digo: este 
país vai dar certo: por causa de todos nós. […] O Brasil ama-
dureceu e tem tudo para dar certo. Recuperamos o bem mais 
precioso de um povo: a liberdade.

habilmente, o enunciador faz ao povo brasileiro um chamamento de fé 
realçando e enaltecendo suas qualidades éticas. apelando para um vago senti-
mento de solidariedade, mas utilizando uma retórica convincente, ele convoca a 
sociedade a se mobilizar, “varrer do mapa a fome e a miséria”. e, assim, remete a 
sociedade para adiante, para tempos melhores e uma vida mais decente:

O sentimento que move esse apoio de todos ao País tem um 
nome: solidariedade […] Nós, brasileiros, somos um povo soli-
dário. Vamos fazer desse sentimento a mola de grande mutirão 
nacional… para varrer do mapa do Brasil a fome e a miséria […] 
Vamos fazer da solidariedade o fermento, da nossa cidadania, 
em busca da igualdade.

O salto para o qual ele convoca se daria através de uma confiança recupe-
rada. FhC sabia que, traumatizado pelos dramas políticos anteriores (morte e 
impeachment de presidentes, planos econômicos fracassados, etc.), o imaginá-
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rio coletivo nacional tinha no início de 1995 poucas expectativas de mudanças 
positivas. Confiança é uma sutil projeção para adiante, sem explicação racio-
nal senão uma vaga promessa de fé no futuro. O enunciador realiza então um 
jogo retórico de sedução. No trecho abaixo, o progresso soa como algo vago, 
mas que decorreria naturalmente da solidariedade e crença cega no futuro.12 
“recuperamos a confiança no desenvolvimento. Não é mais uma questão de 
esperança, apenas nem euforia passageira. este ano será melhor. O ano que 
vem, melhor ainda […] Chegou o tempo de crescer e florescer”. 

Nesse apelo ao futuro da nação, com uso de uma retórica própria ao dis-
curso político, há uma emulação para que a sociedade adquira e internalize os 
projetos, um sentido puramente afetivo, como na última frase: “este ano será 
melhor, o ano que vem melhor ainda, chegou o tempo de florescer”. É só retóri-
ca, tipo ‹avante Brasil’, abstrata e argumentativa.

2. Lula: No pronunciamento de Lula, a passagem abaixo merece destaque. 
O trecho reafirma enfaticamente o nacional em relação aos “outros”, diferencia 
e qualifica o “nós” brasileiros. O Brasil é rotulado de “o novo”. Para o enuncia-
dor, nós “somos a novidade” em relação às outras nações do planeta. essa novi-
dade estaria na pureza dos brasileiros, uma civilização que teria se desenhado 
de baixo para cima, à revelia das elites e do estado. aqui, o popular é assumido 
como autêntico e puro por vir de baixo, o que garantiria ao nacional um perfil 
inovador no conjunto dos países:

Sim, temos uma mensagem a dar ao mundo: colocar nosso 
projeto nacional em diálogo aberto como as demais nações do 
planeta, porque nós somos o novo, somos a novidade de uma 
civilização que se desenhou sem temor, porque se desenhou no 
corpo, na alma e no coração do povo […] à revelia das elites, 
instituições e até mesmo do Estado.

12 Marina & Penas (1999) observam que o uso do léxico sentimental sublinha aspectos da base 
experiencial dos indivíduos ajudando-os a configurar uma narrativa coerente. Este léxico 
pode desencadear sentimento porque afeta o sujeito em seu bem-estar e aspirações, gerando 
desejos e comportamentos novos que por sua vez desencadeiam outros sentimentos. Con-
fiança e esperança são desejos que tocam a paixão da alma, completam os autores.
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Mensagem de otimismo que remete o enredo para diante, desde um passa-
do a um futuro glorioso para a nação. as expressões “projeto nacional”, “somos 
uma civilização nova” e “no coração do povo” são típicas da criação de uma 
consciência nacional coletiva e injetam no imaginário público o sentimento de 
uma comunidade nacional imaginada. 

esse apelo está mais forte ainda no trecho abaixo (resumido). habilmente, 
Lula enaltece as características do Brasil e do brasileiro, qualidades suficientes 
para fazer com que o país dê o salto de qualidade que ele prenuncia. a retórica 
utilizada revela como o enunciador compõe um envolvente apelo puramente 
emocional, sem enumerar fatos objetivos que justificassem sua convicção a res-
peito da capacidade da nação de dar, com ele, o salto de qualidade prenunciado. 

Este é um país que vai dar um verdadeiro salto de qualidade. 
Este é o país do novo milênio, pela sua potência agrícola, es-
trutura urbana e industrial, fantástica biodiversidade, riqueza 
cultural, amor à natureza, criatividade, competência intelectual 
e científica, calor humano, pelo seu amor ao novo e à invenção, 
mas sobretudo pelos dons e poderes do seu povo. 

É, portanto, distendendo o tempo nacional para adiante através de uto-
pias abstratas que os ex-presidentes fechavam a temporalidade de seus en-
redos nacionais. 

Final: inventando narrativas nacionais

Os pronunciamentos das posses presidenciais difundidos pelos meios de co-
municação para toda a sociedade configuraram imaginadas narrativas de repre-
sentação nacional. Como todo discurso da prática política, as narrativas das pos-
ses não contêm enredos consistentes. Cada presidente, entretanto, configurou um 
relato minimamente coerente na medida em que organiza uma temporalidade 
nacional coesa, entretecida com seus projetos políticos próprios. Os políticos ope-
ram, portanto, como agentes ativos da memória nacional, recordando, omitindo 
e hierarquizando episódios e heróis conforme o enredo que preferem. O cará-
ter retórico desses enredos revela que eles buscavam a adesão e aquiescência do 
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público como narrativas autênticas e ‘naturais’. estimulam lealdades imaginárias 
carregando uma difusa concepção de igualdade cívica e um utópico futuro mais 
feliz. ao mesmo tempo, buscavam acumular capital simbólico para si próprios e 
os seus enredos, legitimando projetos políticos partidários concorrentes. 

a hipótese da pesquisa se confirmou: atores políticos são agentes da me-
mória que ao tecer seus enredos configuram imaginadas representações nacio-
nais utilizando funcionalmente uma dramática retórica argumentativa. eles 
procuram naturalizar seus enredos como mais autênticos e representativos da 
história nacional que enredos concorrentes, salientando episódios de origem e 
escolhendo heróis conforme a conveniência. Promovem a demarcação do pre-
sente de suas posses como uma inflexão histórica, a partir do qual projetam 
a trajetória do país para adiante. reinventa-se, em cada discurso político, um 
Brasil imaginado que se transforma. 

isso não ocorre, entretanto, sem contradições e agudos conflitos políticos, 
revelando a dimensão ideológica das narrativas de representação nacional. Os 
enredos contêm alguns elementos comuns, mas a disputa política por uma re-
presentação mais autêntica demonstra que a configuração das narrativas é um 
lugar de disputa por uma ‘ideologia nacional’ hegemônica. 

ambos os presidentes utilizam recursos dramáticos como metáforas e ale-
gorias a fim de induzir a efeitos de sentido cooptadores e à lealdades a seus 
projetos próprios. FhC utiliza a metáfora organicista, mais conservadora, su-
gerindo a continuidade de uma história natural que se desdobra em um ciclo 
orgânico do qual ele é um representante natural, ciclo que requer cuidados para 
que a ‘planta-nação’ floreça. a inserção dele na história se dá como um semea-
dor, um jardineiro que vem cuidar da planta, colher os frutos das sementes antes 
fecundadas (o Plano real). Lula utiliza a metáfora mais radical da fera acorren-
tada que necessita ser liberada: é preciso liberar o Brasil das amarras que o pren-
dem. a inserção dele no enredo se dá como um ferramenteiro com sua turquesa 
na mão para cortar a corrente que prende a ‘nação-fera’ aprisionada: imprimir 
à mudança “um caráter de intensidade”. Cada um atribui a si próprio, portanto, 
um papel diferente na história nacional. 

a diferença entre as duas narrativas concorrentes revela-se mais antagô-
nica ainda no fio com o qual cada presidente tece seu enredo. Na tessitura do 
transcurso entre o passado, o presente e o futuro da nação, cada um deles re-
inventa uma temporalidade direcionada a um rumo que interessa recalcar. a 
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trama entretecida por FhC entre o passado, o presente e o futuro contém uma 
ruptura com o passado “retrógrado”, ponto de inflexão que ele quer salientar 
entre um antes e o agora. a “página” precisa ser virada. de acordo com esse 
enredo, atitudes xenófobas do passado isolaram o Brasil e fecharam o país ao 
mercado mundial. O país não se afirmara como nação importante no cenário 
mundial porque se isolara em si mesmo. a chegada dele ao poder representaria 
a afirmação de uma estabilidade econômica antes iniciada (no governo itamar, 
do qual ele fazia parte), e que é preciso confirmar a fim de equipar a economia 
nacional para abertura ao mundo. a abertura ao mercado global seria o salto 
adiante. a nação se afirmaria, portanto, no reconhecimento pelo mercado in-
ternacional da estabilidade nacional. É inserindo-se no mundo globalizado que 
o Brasil seria reconhecido como uma nação relevante.

O fio que entrelaça o transcurso do passado ao presente, e deste ao futuro, 
é radicalmente diferente no enredo entretecido por Lula. O passado recente (o 
governo FhC) deveria ser desprezado porque o modelo neoliberal se esgotara 
e abdicara da soberania nacional. a chegada de Lula ao governo representa-
ria uma ruptura, uma inflexão histórica, porque promoveria um mergulho do 
Brasil para dentro de si próprio, rompendo o fluxo anterior. No enredo dese-
nhado por FhC o país deveria se voltar para fora, buscar afirmar-se como na-
ção singular obtendo o reconhecimento do mercado global. No enredo de Lula, 
ao contrário, esse reconhecimento ocorreria através do esforço próprio, pela 
ampliação da poupança interna, da capacidade autoinvestimento: a riqueza in-
terna garantiria a autonomia nacional. Os dois enredos configuram, a meu ver, 
as duas grandes metanarrativas concorrentes que permanecem hoje no imagi-
nário político do país. Para onde irá a jovem democracia brasileira dependerá 
da atração que cada narrativa exercer sobre a consciência nacional.
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Henfil Rindo da Ditadura 
– Fradim (1971/1980)

Marcos Silva

[...] enovelar a profundidade e a farsa.

(Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano)

Depois da ditadura, acabada a repressão, 
o que vai ser reprimida violentamente  

é uma coisa chamada crítica.

(Henfil, Cartas de um subdesenvolvido. Fradim. N. 30)

Comecei a escrever sobre henfil e seu mundo em 1992, período marcado, em 
São Paulo, onde vivo e trabalho, e noutras partes do país e do mundo, por mani-
festações de neofascismos cotidianos: matança no Carandiru (principal presídio 
paulistano até sua desativação, em 2002), atos públicos de apoio aos assassinos 
daqueles 111 presos, agressões – no Brasil e no mundo – a nordestinos, negros, 
judeus e palestinos, dentre outros grupos, incluindo assassinatos de imigrantes 
pobres – turcos, albaneses, ciganos e de outras nacionalidades e etnias – em dife-
rentes países europeus, argumentos múltiplos de “limpeza étnica”, da ex-iugoslá-
via ao Sul do Brasil (houve um projeto separatista na época, de teor racista), etc. 

Nos anos seguintes, novos crimes dessa natureza continuaram a ser prati-
cados – Vigário Geral, Candelária e eldorado dos Carajás, no Brasil, além de 
muitos outros lugares de europa, África, Ásia e américas. e a agressão contra 
índios, negros e sem-terra que protestavam durante as comemorações dos 500 
anos de descobrimento do Brasil, no dia 21 de abril de 2000, em Porto Seguro, 
Ba, aparece como uma espécie de síntese nacional desses acontecimentos do 
século XX. Os neofascismos continuavam e continuam.

Comunicação 
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tais medonhas experiências contribuíram para que eu pensasse também 
sobre henfil junto com a luta contra aqueles neofascismos cotidianos como luta 
cotidiana, inclusive em meu espaço de docência e pesquisa, refletindo a respeito 
das mais diversas modalidades de enfrentamento dessa natureza, abrangendo 
aqueles contra a ditadura militar no Brasil, dos anos 1960 a 1980. Procurei fazer 
isso sem perder de vista minhas experiências anteriores na pesquisa de humor 
visual e história (SiLVa, 1987, 1989, 1981, 1990). a escolha do mundo de henfil 
– que fez parte de minha formação na juventude, através do jornal O Pasquim e 
da revista Fradim – resultou da articulação entre essas preocupações. 

Para encaminhar um debate sobre a memória humorística da ditadura mi-
litar no Brasil, a partir de exemplos da produção de henfil, considerei uma 
primeira dificuldade: a própria palavra “ditadura” saiu do uso corrente na 
maior parte das falas sobre o período, ao menos, desde o governo Figueiredo 
(1979/1985). emprega-se, a partir de então, “período de exceção” ou, no máxi-
mo, “autoritarismo”. Um seriado televisivo da Rede Globo e as manifestações 
contra Fernando Collor, em 1992, fortaleceram posteriormente a expressão 
“anos rebeldes” para designar parte do período ditatorial.

Naquele seriado, a experiência da ditadura apareceu fortemente sob o sig-
no de piedade, dos autores da obra e de seus espectadores, em relação aos jo-
vens protagonistas do enredo, quase todos de classe média urbana – as exceções 
eram personagens bem secundários ou pessoas mais ricas, que aderiam àquele 
universo por diferentes vias –, aos sofrimentos desses personagens e de setores 
militantes de esquerda, incluindo perdas de vidas nesses âmbitos. 

O seriado Os anos rebeldes reforçou, ainda, a imagem de que houve efetiva 
ação política crítica à ditadura militar apenas antes de 1968, e em especial, do 
ai-5, e depois de 1979, particularmente, da anistia, caracterizando tal “interva-
lo” por episódios menores e corriqueiros1.

Cristalizou-se, assim, a interpretação de uma “idade de Ouro” das lutas contra 
a ditadura militar, ao redor de 1968, retomada para valer após a anistia, princi-
palmente, através da Campanha pelas diretas (1983/1984) e nas eleições indiretas 
de tancredo Neves (1984). de acordo com essa caracterização, há uma espécie de 

1 Há uma versão compacta da série em vídeo (CARVALHO, 1992). Uma boa caracterização 
desse seriado e de seus vínculos com regras narrativas da televisão foi feita em Bucci (1992).
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vazio social e político durante a etapa ditatorial2. Os mesmos jovens de classe mé-
dia e de esquerda, retornados do exílio, como que conduzem uma chama sagrada 
de liberdade e ideal, sob os auspícios de um ato justo do próprio regime que antes 
combateram e, supostamente, continuavam a enfrentar – a anistia. Nunca foi tão 
urgente relembrar a concisa definição desse instrumento por aparício torelly, o 
“Barão de itararé”: “ato pelo qual o governo resolve perdoar generosamente injus-
tiças e crimes que ele mesmo cometeu” (tOreLLY, 1997, p. 63; KONder, 1983). 

Falar sobre henfil e seu ruidoso riso no contexto da ditadura militar sig-
nifica percorrer trajeto muito diferente desse edificante discurso “rebelde”3. O 
que aparece em seus desenhos, contemporâneos, críticos e virtuais avessos da 
ditadura, são temas de poder popular, capacidade de atuação contra o regime, 
nação marcada por múltiplas tensões (alto da caatinga X Sul-maravilha; homem 
X mulher; intelectuais X seres comuns; classe média X pobres –empregadas do-
mésticas, operários, etc. –; racismo e preconceito X solidariedades). 

ao evocar o tema do poder popular em henfil, é necessário diferenciá-lo 
de algum povo idealizado, “bom povo”, parente próximo do “bom selvagem” 
(rOUSSeaU, 1971; tOLedO, 1978; ChaUÍ, 1983; dreYFUSS, 1981). Quando 
citei, acima, a questão dos neofascismos cotidianos, a menção ao apoio dado 
àqueles que promoveram a matança do Carandiru englobou também setores 
populares, que apreciavam programas de televisão da época, como Aqui, agora, 
do SBT, 190 urgente, do CNT, e liam Notícias Populares ou publicações seme-
lhantes, devotadas a noticiário policial. Parcelas desses mesmos setores, todavia, 
também participaram de greves, movimentos sociais similares e, ainda, outras 
lutas por direitos, ultrapassando o unidimensional (MarCUSe, 1967).

assim, não há pretensões, nestes pequenos estudos sobre henfil, de se falar 
em “puro povo”, num sentido de portadores de uma cultura sempre igual a si 
mesma e à margem de padrões eruditos dominantes. Cabe pensar na multiplici-
dade dos grupos populares, em sua beleza e também agressividade, na capacida-

2 Contra essas imagens, escritos antes do seriado e abordando, respectivamente, os signifi-
cados dos movimentos populares e da imprensa alternativa e de esquerda na ditadura, ver 
Sader (1988) e Kucinski (1991).

3 Este trecho já estava redigido quando foi publicada a biografia de Henfil escrita por Dênis 
Moraes (MORAES, 1996). Minha menção ao termo “rebelde”, portanto, não é dirigida a esse 
bom trabalho.
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de crítica de alguns de seus setores, que se relacionam, por diferentes vias, com 
aqueles padrões (BaKhtiN, 1987; BUrKe, 1989; ChaUÍ, 1982; ideM, 1986; 
daViS, 1990; GiNZBUrG, 1987; rUdÉ, 1982). 

tais agressividade e capacidade crítica de setores populares se manifestam 
na produção artística intensamente vinculada ao riso, tendo em vista seu cará-
ter social, fortemente articulada que é a valores e tensões de diferentes grupos 
humanos (BerGSON, 1947; dUPrÉeL, 1928; OLBreChtS-tYteCa, 1974). O 
caráter social do riso também se explicita no convívio crítico e acomodatício com 
instâncias de poder, como se observa em abordagens psicanalíticas da questão, 
evidenciando o trabalho do cômico com desejos individuais e coletivos (FreUd, 
1977; 1973; ideM, 1972; ideM, 1976; KriS, 1968; arNheiM, 1973; GOMBri-
Ch, 1966, 1999). a temática do riso popular (BaKhtiN, 1987) contribui para se 
pensar sobre faces inesperadas da capacidade crítica própria a setores dominados 
em relação aos grupos e instituições privilegiados na sociedade, revelando pode-
res dos dominados que ultrapassam qualquer condição social prefixada.

É a partir dessas facetas do riso que se torna mais palpável o elenco de pro-
blemas que a produção artística de henfil traz para se conhecer historicamente 
a experiência da ditadura militar no Brasil e seus desdobramentos, indo muito 
além das vozes dominantes.

henfil explorou um conjunto de questões que, de forma explícita, sinaliza 
contextos ditatoriais: violência cotidiana, disputa por diferentes espaços sociais, 
papéis assumidos ou pretendidos pelos intelectuais, projetos do e para o povo.

de forma mais implícita, seu fazer artístico também identifica e enfrenta 
aquele contexto na medida em que assume a necessidade de explorar informa-
ções diretas, apelando para uma linguagem gráfica extremamente econômica e 
eficaz em sua contundência, construindo personagens e situações apoiados na 
capacidade de ação ou, na pior das hipóteses, de poder ver realidades ditatoriais, 
combatendo, por essa via, a imagem de nada poder ser feito sob ditaduras. Um 
exemplo dessa imagem é a fala de eulália Lahmeyer Lobo: 

Após a expulsão de professores e alunos do IFCS, e a até que a 
anistia fosse executada, essa unidade acadêmicia não seguiu uma 
nova política de pesquisa, simplesmente quase não se produziu 
pesquisa alguma, especialmente a de alto nível. (SILVA, 1985)
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É evidente que o trabalho de henfil enfrentou também dificuldades no pa-
norama da vida cultural, as quais não se restringiram à ação da censura. em 
se tratando de um artista polêmico, que operava num espaço de arte política 
disputado por diferentes setores de esquerda, seu trajeto foi marcado por discus-
sões com outros artistas, que ele, frequentemente, internalizou em sua produção, 
como se observa nos “enterros” que promovia daqueles por ele julgados pouco 
críticos ou coniventes em relação ao regime e às linhas de criação tidas como ina-
dequadas – caso do Cemitério do Caboclo Mamadô, em que figuraram o cantor 
Wilson Simonal, considerado colaborador do regime, e mesmo a cantora Nara 
Leão, apesar de suas anteriores posturas de esquerda, tendo em vista novos re-
pertórios e as reações que esboçou a críticas sofridas (hOLaNda & Pereira, 
1980). henfil passou a designar esses críticos como “patrulhas odara”, menção 
à canção Odara, de Caetano Veloso, gravada no disco Bicho (VeLOSO, 1977). 

além desses campos temáticos e problemas de política cultural, convém 
lembrar o engajamento ainda mais direto de henfil em debates políticos, quer 
apoiando perseguidos políticos e participando de campanhas como a da anistia 
e a das eleições diretas, quer assumindo militância petista e enfatizando a lide-
rança de teotônio Vilela nos debates sobre as diretas, assumindo a necessidade 
de heróis para o país (heNFiL, 1984)4, quer, ainda, refletindo sobre o peso do 
medo na ação política contra a ditadura militar (que não chegava a paralisar 
aquela ação, todavia), como se observa em seu personagem Ubaldo, O Paranoico.

a produção de henfil em cartuns e quadrinhos deve ser analisada histori-
camente a partir dos campos de linguagem de caricatura e quadrinhos, situados 
na imprensa periódica.

dentre os estudiosos desse universo, Moacy Cirne destacou aquela cria-
ção quadrinhística a partir de sua importância editorial, no cenário brasilei-
ro, tão adverso aos produtos nacionais, explorando-lhe tanto o nível estético 
quanto o político.

Se o primeiro livro de Cirne mencionou henfil tomando o referencial de 
seu sucesso n’O Pasquim e no Jornal de sports, evocando relações entre quadri-
nhos e literatura (CirNe, 1970), obra posterior do mesmo autor, dedicada a 
Ziraldo e Maurício de Souza, já definiu aquele artista como “o melhor criador 
de quadrinhos no país” (CirNe, 1971).

4 O artista chegou a figurar em documentário sobre Teotônio Vilela (CARVALHO, 1984).
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essa valorização de henfil por Cirne cresceu ainda mais em estudos subse-
quentes, apontando a força crítica de personagens como Preto que Ri, Zeferino, 
Graúna e Orelana, as diferenças entre argumentos “realista-socialistas” do ar-
tista, em depoimentos, e sua prática criadora (CirNe, 1982), a tradição brasi-
leira de quadrinhos cartunísticos, a experiência d’O Pasquim e o peso de henfil 
nos quadrinhos brasileiros dos anos 1970 (CirNe, 1990).

discutindo henfil, Cirne (1990) se dedicou principalmente a dimensões 
de linguagem, a partir de perspectivas semiológicas, fazendo parte também de 
reflexões gerais sobre a Cultura Brasileira, defendendo a inserção dos quadri-
nhos em tradições analíticas que tiveram olhos apenas para literatura, pintura, 
música e cinema eruditos – o autor evoca também a importância de campos 
artísticos, como música popular e literatura de cordel.

as referências de Cirne ao processo histórico inclusivo da produção henfi-
liana tenderam a reiterar interpretações consagradas sobre períodos da história 
brasileira, dando menor destaque àquela produção específica (quadrinhos, car-
tuns) como experiência ativa nos espaços políticos e sociais. embora rejeitando 
teóricos marxistas do artístico como reflexo. Lukacs, por exemplo (LUKaCS, 
1975), sua ênfase na análise de linguagem e o reforço àquelas interpretações do 
social já estabelecidas (BOSi, 1978; ChaUÍ, 1982) deixaram de explorar poten-
cialidades políticas e sociais do próprio material por ele estudado – sua força 
específica na cena dos poderes, por exemplo. 

assim, as interpretações de Cirne postulam importantes papéis de henfil na 
crítica da ditadura brasileira dos anos 1964/1984, sem explorar mais extensamen-
te, todavia, suas particularidades temáticas e formais em relação a outros dese-
nhistas de humor, diversos setores da imprensa ou da oposição política no país. O 
pioneirismo de Cirne ao discutir o trabalho de henfil, no calor de sua elaboração, 
continua a ser de grande importância para qualquer análise desse artista.

Braga fez estudo sobre o semanário O Pasquim, discutindo suas caracterís-
ticas editoriais e de linguagem, além de acompanhar vicissitudes empresariais 
e batalhas que enfrentou contra a censura e o terrorismo (BraGa, 1991). É um 
trabalho mais preocupado com o projeto geral do periódico, assinalando o peso 
que o humor gráfico assumiu em todas as suas páginas e narrando diferentes 
momentos editoriais em sua história, incluindo a presença de henfil como dire-
tor do jornal. a produção cartunística e em quadrinhos desse artista foi menos 
comentada, o que se deve ao estilo do livro, fonte muito útil para entender o 
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trajeto daquela publicação e os livros e outros materiais que lançou através da 
editora Codecri – nome criado por henfil, segundo Braga.

Bernardo Kucinski produziu vasto balanço da imprensa alternativa brasileira 
dos anos 1960 a 1980, dando especial realce à presença d’O Pasquim naquele uni-
verso e, nesse jornal, destacando a atuação de henfil, cujo nome foi colocado no tí-
tulo do item de abertura do capítulo dedicado àquele periódico (KUCiNSKi, 1991). 

a atenção de Kucinski se dirigiu especialmente para os planos da história ins-
titucional e política da imprensa, acompanhando, no caso daquele semanário ca-
rioca, formação, os cartunistas nele atuantes, impasses “empresariais” (o autor sa-
lientou a frequente incapacidade da imprensa alternativa para assumir uma estatura 
propriamente empresarial, malgrados bons resultados financeiros momentâneos e 
oportunidades de expansão – O Pasquim é claro exemplo disso), caracterizando as 
inovações de linguagem e a influência sobre o comportamento cotidiano que o jornal 
exerceu em sua etapa inicial. ele comentou, ainda, as graves dificuldades enfrentadas 
por aquele semanário, da prisão de quase toda sua equipe, em 1970, à censura prévia, 
passando pelo sucesso até meados dos anos 1970 e chegando ao posterior declínio.

esse importante livro de Kucinski (1991, p. XVi) defende a tese de que a im-
prensa alternativa foi “o principal espaço de reorganização política e ideológica das 
esquerdas”, estudando os casos que julgou mais significativos em diferentes campos 
desse periodismo – O Pasquim, Versus, Coojornal, Repórter, Opinião, Movimento e 
Em tempo. trata-se de estudo muito significativo para a reflexão sobre a presença 
de tal modalidade de periodismo naquela etapa histórica brasileira. Muitas de suas 
teses, no entanto, podem levar a uma compreensão elitizada da oposição à ditadura, 
restringindo-a ao universo dos intelectuais de esquerda e das vanguardas político-
comportamentais e carecendo de algumas referências a outros setores da sociedade.

dênis de Moraes publicou vasta biografia de henfil, em vigoroso estilo jor-
nalístico, apoiada em muitas entrevistas e material impresso – de henfil, sobre 
ele e outros temas contemporâneos a sua produção (MOraeS, 1996). O autor 
acompanha diferentes etapas e aspectos da vida de henfil, incluindo vivências 
familiares, escolaridade, empregos, formação e prática política, experiências 
amorosas, saúde e muitos outros temas. trata-se de trabalho minucioso nesse 
gênero textual, referência para qualquer debate sobre o artista. É pouco atento 
aos espaços de linguagem que henfil trabalhou como universos de análise que 
mereçam atenção por seus próprios recursos, e não enquanto apêndices de uma 
vida que tendeu a ser mostrada como exemplar – situação paradoxal em relação 
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ao artista que colocou um entediado São Pedro avaliando a trajetória do Cum-
prido com as palavras: “hum... Que alma pura... Que alma alvacenta! alma 
mais casta, honesta, celibata, límpida, bondosa, odara, caridosa... entre, meu 
santo!”, concluindo, no quadro seguinte: “Saco...” (heNFiL, 1980, p. 92-93). 

Num polo diferenciado, abordando experiências sociais de outras naturezas 
e também representativas de lutas políticas no contexto ditatorial, Chauí e Sader 
trabalharam com movimentos populares como importantes dimensões da lon-
ga crise da ditadura (ChaUÍ, 1982, 1986; Sader, 1988).

Chauí, em duas coletâneas de ensaios, abordou campos políticos e culturais nos 
quais modalidades de pensamento e ação populares emergiram como legítimas e 
complexas, evidenciando capacidade organizativa e consciência de seus interesses, 
mesmo quando em níveis informais ou desvalorizados socialmente, sem inferio-
rizar tais estilos em relação a instituições como partidos, sindicatos e academia.

desse ponto de vista, o panorama social brasileiro do período 1964/1984 
não pode ser discutido apenas pelo ângulo do poder ditatorial, embora este fos-
se o dominante, formulasse diferentes propostas e controlasse múltiplos níveis 
de experiência social: ao mesmo tempo em que tal espaço se articulava e agia, 
outros níveis de experiências dos dominados explicitavam modalidades de ação 
e pensamento que escapavam ao arbítrio dos dominantes, evidenciando que os 
explorados não eram apenas objetos de outrem (ChaUÍ, 1982; 1986).

as perspectivas analíticas de Chauí são muito frutíferas para se pensar sobre 
a questão da ditadura e sua ultrapassagem, estando atento a movimentos sociais e 
populares, sem se restringir à ação de estado e outros agentes dominantes. Se henfil 
foi um artista sensível a tais movimentos sociais, tematizando-os em suas criações 
e contribuindo para (ou sendo adotado por) suas publicações, é muito importante 
procurar dar conta do estatuto desses movimentos naquela experiência histórica.

Sader retomou essa problemática, ampliando-a e detalhando-a a partir de 
estudos sobre movimentos sociais de peso na crítica à ditadura militar. ele abor-
dou manifestações populares em São Paulo nos anos 1970, abarcando setores 
cristãos, metamorfoses da esquerda e no sindicalismo, discutindo realidades 
como clubes de mães, movimentos pela saúde pública e práticas sindicais – in-
clusive as oposições em seus quadros institucionais. 

a partir de tais análises, esse autor caracterizou a experiência dos movi-
mentos populares pela capacidade de modificar o cenário público no Brasil 
daquela década, enfrentando a ditadura, é evidente, mas também inovando 
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naquele universo em escala política mais ampla, tendo em vista os limites que 
a dominação na sociedade brasileira impôs à participação popular, mesmo 
quando o caráter ditatorial das relações de poder não era tão patente – nos 
períodos 1945/1964 ou depois de 1984, digamos (SiLVa, 1989). Nesses termos, 
Sader também evidencia que a ditadura não se exercia apenas no plano ins-
titucional mais visível, antes percorrendo o cotidiano social frequentemente 
imperceptível, e que as negações superadoras de seu universo foram-se engen-
drando a partir de diferentes espaços e agentes. 

essas discussões de Chauí e Sader retomaram e ampliaram, também, a aten-
ção que setores católicos e científicos dedicaram a movimentos sociais em São 
Paulo desde meados dos anos 1970 (CaMarGO et al.; 1976), acrescentando-
lhes um sopro de empatia e explícita atribuição de grande peso na constituição 
de outro panorama político contra a ditadura. São horizontes de estudo muito 
importantes para se refletir sobre a produção de henfil, a qual esteve vinculada 
a propostas críticas em relação à ditadura militar e também se preocupava com 
a busca de alternativas populares e suas expressões coletivas.

abordo a produção de henfil em quadrinhos e cartuns, visando ao balan-
ço e à análise de suas significações no contexto cultural e político do período 
em que foram editados.

em se tratando de artista que tratou tão diretamente do temário político e 
social de seu tempo, intervindo mesmo em debates e campanhas (além das cita-
das anistia e diretas Já, cabe evocar denúncias sobre assassinatos de mulheres e 
dificuldades dos quadrinhos nacionais, dentre outras), discutir sua produção é 
pensar sobre esses e outros problemas da sociedade brasileira. Uma necessidade 
preliminar do debate será evitar que essa discussão reduza a produção artística 
a “reflexo” daquilo que outras instituições ou linguagens já formularam.

É claro que pesquisar desenhos de humor, como qualquer outro documen-
to histórico, significa estabelecer articulações com diferentes práticas sociais 
e documentos da época estudada, interpretando-os à luz de problemáticas de 
conhecimento histórico. tais ligações não significam, todavia, anulação de 
quaisquer espécies de práticas sociais e documentos por outros, através de pro-
cedimentos que tornariam uma modalidade de autoelaboração humana ou de 
registro documental redundante em relação às demais. daí a necessidade de 
explorar as especificidades temáticas e de linguagem na produção de henfil, 
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ao mesmo tempo em que se pensa sobre temas e problemas mais visivelmente 
articulados a outras ações humanas e fontes documentais.

há historiadores que não consideram humor visual um documento históri-
co. entendo documento histórico como qualquer vestígio de práticas humanas, 
de uma lei a um pregador de roupas ou uma fala, o que não se confunde com o 
mero colecionismo de “novos objetos” feito pelos que diluiram a “Nova histó-
ria” francesa em fórmulas apressadas (SiLVa, 1996).

em depoimentos ou reedições de narrativas (heNFiL, 1980), henfil re-
gistrou o surgimento dos Fradim em 1964, na revista Alterosa e no Diário de 
Minas, ambos de Belo horizonte, sem maior repercussão imediata. a dupla de 
personagens passou a marcar profundamente o humor visual brasileiro quando 
veiculada nacionalmente pelo semanário O Pasquim a partir de 1969.

Os Fradim retomaram matrizes clássicas do humor, através do par con-
trastante e compensatório de carências recíprocas, como O Gordo e O Magro, 
Oscarito e Grande Otelo, Os Sobrinhos do Capitão e, bem anteriores, dom 
Quixote e Sancho Pança, entre outros. ao mesmo tempo, a partir de constru-
ção gráfica própria, dialogou também com o personagem O amigo da Onça, 
que henfil reconheceu marcante para o humor visual brasileiro (heNFiL, 
1984; SiLVa, 1989), retomando mesmo situações sádicas daquele.

essa releitura henfiliana com certeza se fez como interpretação e homenagem, 
estabelecendo referenciais no cotidiano e na escala de valores que eram próprios 
à criação do desenhista mineiro. assim, seu trabalho com valores do espaço reli-
gioso, imagens de família e infância assumiu significados específicos nos quadros 
do apelo político àqueles argumentos no Brasil dos anos 1960 e 1970 – marchas de 
direita, “com deus e pela família”, caracterização dos derrotados politicamente em 
1964 como ateus, investimentos autoritários nos campos de educação e Moral, etc.

O trabalho gráfico de henfil com os Fradim e outros personagens iniciou-
se sob o signo de extrema concisão, reduzindo as figuras humanas e a ambienta-
ção à rigorosa economia de traços. essa situação tendeu a se alterar ao longo de 
sua produção no sentido de trabalhar detalhes do quadro num nível alegórico. 

Os dois frades, Zeferino, Graúna, Orelana e Ubaldo foram alguns dos per-
sonagens de maior repercussão do desenhista, o que se expressou na maior pre-
sença dos cinco primeiros na revista Fradim – Ubaldo esteve mais ligado à pu-
blicação na revista ISTOÉ. através dos Fradim, o desenhista iniciou um trajeto 
narrativo voltado para a desmontagem de argumentos de pureza e ortodoxia, 
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quer nos sentidos tradicionais (defesa de família, religião e costumes pelo Cum-
prido), quer na direção aparentemente oposta da contracultura dos anos 1970 
– ridicularização de moda e hábitos derivados dos hippies, por exemplo. 

henfil assinalou, em diferentes ocasiões, traços autobiográficos que impri-
miu ao conjunto de sua produção e, em especial, aos Fradim, incluindo mo-
mentos em que o Baixim assumiu elementos de identidade do artista – idade, 
origem mineira, vida sexual (grande atração por pés femininos), etc. trata-se 
de importante dimensão que não será confundida com uma face apenas con-
fessional ou biográfica do autor naquele e noutros personagens. Cabe refletir, 
na perspectiva deste estudo, sobre o caráter imaginário dos personagens, que 
ultrapassaram a vontade consciente do desenhista (heNFiL, 1984), dialogando 
com o campo humorístico, brasileiro e internacional, anterior e contemporâneo 
à sua publicação, intervindo nos debates que imprensa, vida política e outros 
setores da sociedade civil enfrentavam. 

É assim que os Fradim, após uma etapa inicial mais marcada pelo universo 
existencial e moral, invadiram um cotidiano de esquadrões da morte, psiquiatras, 
mulheres, homossexuais, etc. através dessas mudanças, eles conseguiram se man-
ter como os personagens mais conhecidos de seu criador, justificando a preserva-
ção de seu nome como título da revista irregularmente periódica, espécie de alma-
naque que abrigava múltiplas criações de henfil em quadrinhos, textos e cartuns.

Junto com os Fradim, a revista estampou séries de desenhos com os perso-
nagens Zeferino, Orelana e Graúna. Se os anteriores, do existencial ao cotidiano 
nas relações de poder, foram associados predominantemente a um universo ur-
bano e intelectual, os três outros construíram um mundo rural mítico (Alto da 
caatinga), evocando explicitamente de euclides da Cunha a Graciliano ramos, 
Glauber rocha e Guimarães rosa (CUNha, 1979; raMOS, 1972; rOCha, 
1964. GUiMarÃeS rOSa, 1970), dialogando ao mesmo tempo com os argu-
mentos da indústria cultural e da cidade moderna – o “Sul maravilha”. 

Zeferino corporificou uma imagem de cangaceiro (lutador, macho) no Bra-
sil dos anos 1970, confrontando-se com o perfil hiperinformado, hesitante e 
tenso do intelectual, representado pelo Bode Orelana, e com a Graúna como 
configuração da mulher ingênua-sagaz, dotada de uma força-sabedoria inespe-
rada para sua minúscula dimensão e ostensiva ignorância.

Vale lembrar que Maria isaura Pereira de Queiroz salientou a importân-
cia do cangaceiro como ícone nacionalista no Brasil dos anos 1960 (QUeirOZ, 
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1986). Zeferino pode até dialogar com essa perspectiva, mas em dimensão for-
temente paródica, que não reitera o nacional de esquerda.

enquanto os Fradim recuperam muito do amigo da Onça, Zeferino, Orela-
na, Graúna e o alto da Caatinga têm como indireto referencial na tradição bra-
sileira de quadrinhos o Pererê e a Mata do Fundão, de Ziraldo – edição original 
entre 1961 e 1964 (CirNe, 1970), retomando também aspectos dos personagens 
de Literatura infantil de Monteiro Lobato – a Mata do Fundão e o Sítio do Pi-
capau amarelo como microcosmos, em que a cena nacional e mundial sofre 
a interferência criativa daqueles personagens, por exemplo (LOBatO, 1968, 
1991). Foi ainda através daquele trio e seus companheiros que henfil tematizou 
a situação dos quadrinhos brasileiros, defendidos pela Onça Glorinha (animal 
nacional, cujo nome parece indicar a pequena glória do fazer artístico no país, 
também podendo homenagear o personagem Galileu, de Ziraldo, cujo nome 
era idêntico àquele usado para designar os trabalhadores do engenho Galileia 
(COUtiNhO, 1984), além de ser homônimo de um dos fundadores da ciência 
moderna, líder do “Comando de Libertação do Quadrinho Nacional”, que en-
frentava inimigos como tio Patinhas, Mickey e similares dos estúdios disney. 

Outros personagens de henfil tiveram repercussão mais vinculada a deter-
minados veículos (como Orelhão, no jornal O Dia e em impressos de sindicatos 
ou movimentos populares) e movimentos políticos ou conjunturas específicas 
(caso de Ubaldo, na ISTOÉ e associado aos temas da “abertura política”), figuran-
do na revista Fradim ou noutras publicações que abrigaram materiais do artista.

refletir historicamente sobre a produção de henfil em quadrinhos e car-
tuns no período de 1964 a 1984 traz várias possibilidades para o conhecimento 
de experiências sociais, que exigem reflexões e cuidados técnicos e teóricos para 
se garantir resultados metodologicamente legítimos naquele campo de estudos. 

Uma primeira questão de método diz respeito à relativa proximidade crono-
lógica entre essa documentação e a presente análise. essa situação configura um 
universo material que muitos historiadores ainda evitam enfrentar, malgrado 
toda a tradição clássica que, desde tucídides, passando por Júlio César, Maquia-
vel e Voltaire, chegando a Marx e Marc Bloch, inventou faces do pensamento 
histórico sem definir “separações” entre o tempo do pensador e o tempo pensa-
do (tUCÍdideS, 1996; JULiO CeSar, 1965; MaQUiaVeL, 1952; VOLtaire, 
1898; MarX, 1969; BLOCh, 1999). importantes debates teóricos na Filosofia 
da história e na historiografia contemporânea, desenvolvidos por autores como 
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Benjamin, Verhaegen, Chesneaux, Le Goff e Lacouture, a partir de diferentes 
enfoques, têm abordado as relações Passado/Presente como inerentes a qualquer 
campo temático do conhecimento histórico, o que coloca a abordagem do passa-
do recente – caso da produção artística de henfil em relação a este debate – como 
legítima possibilidade de saber naquele espaço (BeNJaMiN, 1985; Verhae-
GeN, s/d; CheSNeaUX, 1995; Le GOFF, 1992; LaCOUtUre, 1990). 

a análise histórica desse material engloba refletir sobre seu temário e o 
elenco de procedimentos gráficos que permitiu sua materialização artística, 
tendo em vista estabelecer os processos de produção do efeito humorístico e seu 
alcance crítico no trabalho de henfil.

a colocação dos processos de produção do efeito humorístico e de seu poder 
crítico como dimensões da problemática aqui trabalhada tem por finalidade 
precisar a noção de crítica, evitando endossá-la de forma imediata e também 
enfrentando o argumento do reflexo em arte.

trata-se, nessa perspectiva, de encarar o humor visual como prática social, 
em conexão com outras concretizações da experiência de diferentes grupos hu-
manos na sociedade brasileira.

Comentarei o desfecho da narrativa O crepúsculo do micho (FradiM, 1980. 
N.29), aqui encarada como um balanço da experiência ditatorial quando ela já se en-
contrava em plena dissolução (governo Figueiredo), sob o controle de seus promotores.

depois de se encontrar com diferentes personagens arquetípicos do Brasil 
ditatorial, inclusive alguns de aparente oposição ao regime (homens em fila de 
ônibus executivo, jovens em passeata, moça com aparência tardo-hippie, agen-
tes policiais de terrorismo governamental), o Baixim foi preso pelos últimos.

Sua entrada na cela foi marcada visualmente por maiores detalhes no pri-
meiro quadro, como grades em porta e janela, linhas de rodapé e canto de pare-
de. Procedimentos gráficos paralelos também figuraram nas anteriores etapas 
da história: placa de ônibus executivo, cartazes e escadaria e a banca de jornais 
foram elementos utilizados no primeiro quadro da primeira, da segunda e da 
quarta fases narrativas – a exceção é o episódio da jovem lisérgica, que prescin-
diu de qualquer ambientação, sugerindo ausência de espaço e tempo. a conti-
nuação da narrativa, nesses casos e naquele específico, concentrou-se crescente-
mente nos corpos e diálogos entre personagens. 

Na cela, o Baixim exibiu olho e face direita com hematomas, resultantes da 
violência exercida por seus carcereiros. após um momento inicial, dedicado a 
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contemplar aquele quadro, ele se dirige ao outro preso, que se encontrava de 
pé, perna cruzada, mão direita no quadril e a esquerda espalmada na parede.

O Baixim se identificou novamente pelo nome, enquanto seu interlocutor indi-
cou um número (devia ser seu registro como preso) e artigos penais em que estava 
incurso. durante dois quadros, esse diálogo foi marcado pela temática pessoal do 
Baixim – idade, mentir na confissão sobre desejo pelas irmãs, achar-se “anormal, 
feio, doente e incapaz de conquistar uma mulher forte e má” –, enquanto o outro 
preso, visivelmente irritado, continuava a falar de penas que cumpria e dos tópicos 
de Código Penal a que correspondiam, com voz cada vez mais alta (as letras de suas 
falas crescem), boca escancarada e barulhentos golpes de caneca no chão. 

até esse momento, o outro preso parecia tentar impedir a continuidade da 
fala do Baixim, sem o conseguir – pelo contrário, as manchas na face e no olho 
do personagem desapareceram, ao mesmo tempo em que ele falava e falava. 
diante disso, o outro preso deu forte cabeçada na parede, confundida com a 
margem direita do quadro, vendo estrelas e círculos de dor. 

O Baixim manteve, paralelamente à cabeçada e à aturdida queda do outro 
preso, suas rememorações sobre sentimentos de culpa e pecado em relação à mas-
turbação. depois daquela queda, todavia, toda a situação dessa narrativa se alte-
rou: o homem caído, reduzido a rabiscos e vendo círculos, levantou-se e começou 
a conversar num plano de pessoalidade com o Baixim, estabelecendo um diálogo 
em que ele e o interlocutor figuraram como silhuetas – situação gráfica que apa-
rece num só quadro, com três diálogos entre os dois – e trocaram confidências. 

assim, descobriu-se que aquele preso se chamava Sebastião, mamou na mãe 
até os dez anos, tinha vergonha disso e era levado a jogar pedras em meninas de-
vido a tal situação, conviveu com a tuberculose da mãe e passou a sentir nojo de 
qualquer mulher. Paralelamente, o Baixim falou sobre sua identificação inicial 
entre esperma e pus, donde ter espremido o pênis quando ejaculou pela primei-
ra vez, passando iodo na glande e confundindo a situação com tumor, até tendo 
pensado em espetar o membro com agulha para fazê-lo drenar.

esse contato de efetivo diálogo entre as pessoalidades de Baixim e Sebastião 
é de extrema importância no conjunto da narrativa. ele significou que a fala 
do Baixim ia além de uma interminável confissão, podendo contribuir para 
atingir um patamar transformador dos outros e suscitar nestes a recuperação 
de uma identidade não burocrática. também Sebastião conseguiu tornar-se 
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pessoa: isso não foi fácil, mas era a única forma de ele sair do mecanicismo que 
o aprisionava uma segunda vez – a prisão na prisão5. 

Paradoxalmente, foi na prisão que o Fradim convenceu alguém a quebrar a 
cabeça condicionada e refazer tudo. agindo assim, Sebastião assumia estar num 
mundo de pessoas com problemas e dotadas de vida – o outro mundo era o da 
classificação universal, via siglas, números e chavões (como o dos homens na fila 
de ônibus executivo, dos jovens manifestantes de esquerda, da moça lisérgica e dos 
incendiários de bancas), sem nenhuma abertura para criar. Fradim e Sebastião se 
descobriram semelhantes num mundo de seres com dificuldades, traumas e so-
brevivência, cujo sofrimento também significava poder enfrentar adversidades. 

Longe de diferentes pretensos “campeões de tudo”6 (os da fila de ônibus, os 
que participam de passeata e comício ou assembleia, a jovem da contracultura e os 
terroristas oficiais), estamos diante de dois homens que, entre fracassos e fracas-
sos, podiam fazer algumas coisas muito importantes: o Baixim conseguia expor 
sua trajetória na construção de um corpo próprio e a sensibilidade que o revestia 
de doçura e pureza sem pieguices; Sebastião era capaz de se encontrar com o Bai-
xim, num efetivo diálogo (troca de experiências), e encontrar-se consigo mesmo, 
com um nome próprio e uma história; ambos podiam, quer dizer, eram dotados 
de potência, que não se confundia com um poder instituído e emasculador (ho-
mens sem baixo ventre nem pernas), com um poder dependente de outrem (os 
homens na fila de ônibus trazendo o policial, os teleguiados incendiários) nem 
com um poder supostamente alternativo, mas repositor deste – os jovens na pas-
seata-comício-assembleia ou no lisérgico, repetindo slogans e fugindo. 

Pessoalidade e identidade nascendo na prisão: isso não é um elogio do cár-
cere! Pessoalidade e identidade nasceram “apesar” da prisão, “contra” a pri-
são. Visto de outro ângulo, a prisão é incapaz de controlar tudo; persistência 
e entrega de si são armas muito fortes – quer dizer: poderes – dos fracos e 
oprimidos, como o Baixim amordaçado, ameaçado por falo-cassetete e revól-
ver, quase silenciado pelo caquético hino nacional, abandonado pela lisérgica 

5 Comentando Guimarães Rosa, Walnice Nogueira Galvão caracterizou a reiterada imagem 
da coisa dentro da coisa que o escritor criou, remetendo a múltiplos níveis de realidade e 
experiência de personagens (GALVÃO, 1972; GUIMARÃES ROSA, 1970).

6 A expressão figura no “Poema em linha reta”, de Álvaro de Campos (CAMPOS, 1992).
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flor-borboleta, ensacado, espancado e preso pelos incendiários. Fracos e opri-
midos, portanto, são muito mais que fracos e oprimidos. 

O fato de Baixim e Sebastião estabelecerem um efetivo diálogo sobre partes 
cruciais de suas vidas não significa identidade absoluta de conteúdo entre eles 
porque nenhuma pessoalidade se reduz a outra. Possuem em comum, entre-
tanto, dificuldades, preconceitos (de que são vítimas, portadores e superado-
res) e tensões na construção da própria intimidade, englobando relações de 
amor e medo com o outro sexo. Logo, ser homem aparece como trajeto pleno 
de dificuldades, donde a falocracia se revelar uma falácia de seres mecanizados 
(os homens sem pernas, os incendiários com pinos nas costas para se dar cor-
da) e o falo amoroso, representado na continuidade de Baixim – malgrado as 
dificuldades que enfrenta –, ser uma conquista de toda a vida.

a sequência dessa narrativa se deslocou do interior daquela cela para uma 
visão externa do presídio, incluindo um guarda, a quem se atribuiu uma fala 
de mulher (“Marília Soares, 59 anos e 36 de casada”), explicitando tensão com 
o aspecto do pênis adulto – “Quando vi a coisa cabeluda parecendo cobra sem 
cabeça [...]”. Como se vê, henfil não está pensando apenas num Men’s Liberation 
Movement: na flutuante identidade do guarda Marília, tornar-se mulher é um 
ato tão complexo quanto os percursos masculinos até então abordados.

Nessa página da narrativa, com exceção do guarda, não se vê quem fala. Na 
parte superior da torre direita, o diálogo dá continuidade aos temas de Baixim e 
Sebastião: o primeiro ainda comenta sua educação sentimental (primeiro beijo 
aos 18 anos e vômito após o contato com a língua da parceira) e o outro explica 
que passou a mastigar sabão “pra tirar o gosto tuberculoso da minha mãe”. 

Noutros pedaços do prédio, mais seis pessoas falam de seus trajetos e somente 
o último mantém indefinido o sexo – todos os demais são homens. eles contam 
histórias de fetiches (“apanhei muito da professora que usava lenço na [...]”– Lou-
rival Silveiro), traumas (“aos 6, fui estuprado por um tio [...] Começou uma prisão 
de ventre,” – Milton Lúcio; “Odeio meu nome, na escola os colegas falavam Creu-
za” – Creuzo Luiz); lembranças e descobertas constrangedoras (“obrigaram a comer 
espinafre. Não posso ver cabelo que começo a cuspir” – Jacó Salim; “vai levar seu 
irmãozinho doente pra fazer xixi! eu pegando naquela coisa mole” – Mário renato; 
“enquanto papai me batia eu notei o volume crescendo nas calças dele” – anônimo). 

São recordações difíceis, pesadas mesmo, mas, enfim, ditas. as identidades 
dessas pessoas estão marcadas por trajetórias sofridas, que podem ter sido ob-
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jeto de vergonha; porém, agora, pronunciadas e aproximadas umas das outras, 
sem perda da individualidade, revelam-se faces do viver, sem autopiedade. ao 
invés da superficial força exibida pelas diferentes figuras anteriores (usuários de 
ônibus executivo, jovens agrupados em passeata ou assembleia, figura da contra-
cultura, incendiários de bancas), observa-se uma potência diferente, que vem de 
fardos enfim desfeitos porque revelados como pedaços de pessoas reais, capazes 
de emergir num contexto em que, aparentemente, a liberdade inexiste – a prisão. 

henfil não estava fazendo nenhuma apologia de prisão nem, metaforica-
mente, de ditadura e repressão. O que ele construía nessa narrativa era o avesso 
da autocondescendência deslumbrada, própria a parcelas de vanguardas (cer-
tas esquerdas, algumas contraculturas), e uma reflexão imprevisível sobre es-
paços e práticas de poder. Pouco a pouco, o desenhista mostra que fraquezas 
paralisantes são patrimônios de todos, em nada inferiorizam para sempre e que 
o poder em espetáculo vale muito menos do que alardeia ou do que é interna-
lizado por seus objetos – os que não se tornam pessoas. 

a cena seguinte à visão externa do presídio mantém essa edificação no cen-
tro da página, mas engloba novos prédios, com aparência de blocos residenciais, 
de onde saem mais comentários sobre diferentes libidos.

No caso da cadeia, duas falas ainda se ligam aos assuntos de Sebastião e Bai-
xim: o último estabelece ligação direta entre sujeira nos pés da parceira e intensida-
de de seu tesão, o outro indica o poder afrodisíaco de perfume. Uma terceira fala, 
naquele espaço, anonimamente, associa tesão exclusivamente a “xereca raspada”.

em alguns dos demais prédios, que espraiam pela cidade aquele temário, po-
dem se identificar perfis de homens (bigodes) e mulheres (longos cabelos – mas era 
moda masculina, nos anos 1970 também usá-los). Na maior parte dos casos, toda-
via, os vultos são muito esquematizados, impossibilitando qualquer definição de 
gênero, o que reforça aquela ampliação da problemática tratada para todos os sexos.

as próprias falas, todavia, contribuem para identificações em alguns casos. 
Numa delas, consta: “Se eu ver alguém comendo macarrão, fico molhada”. Nou-
tra, comenta-se: “eu fecho os olhos, penso que sou mulher e ela é homem e a tesão 
é doida”. as demais, tornadas anônimas, em continuidade ao mesmo procedi-
mento do último comentário na página anterior da narrativa, participam de uma 
identidade entre esses discursos e um universo coletivo que não é massificado. 

isso significa que ideais de ego apoiados em sucesso socialmente sancio-
nado por múltiplos setores da população (FreUd, 1976), como exemplificado 
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pelos diferentes cortejos ou indivíduos com que o Baixim deparou antes de ser 
preso, funcionam apenas como amostras do mundo unidimensional (Mar-
CUSe, 1967), contra o qual a ação do personagem se deu. Uma vez que as faces 
do mundo podem ser muitas, falar sobre traumas e dificuldades é enfrentar sua 
realidade e superação. expressar o reprimido, assim, significa também iniciar 
sua desrepressão e potencializar o sujeito que ele oculta como atuante.

Um tema que se impõe nesse quadro é a legítima pluralidade dos tesões – cho-
ro, macarrão, unha grande, rir, pés sujos, perfume, xereca raspada, nariz grande 
fino, troca imaginária de sexo com a parceira. a última frase dessa página intro-
duz a periodicidade do fenômeno: “Mas tô uns três anos que não tenho tesão”. 

essa periodicidade é objeto de múltiplas marcas no presídio e na cidade: “Faz 
5 anos”, “desde o ano passado”, “uns 10 meses sem tesão”, “tem uns sete anos que 
não”, “há 6 anos”, “8”, “ano e meio”, “uma vez por ano”, “faz dez anos” e, recorde ab-
soluto, “e eu tem 16 anos...”, fala proveniente do Palácio do Planalto (Brasília, dF).

a declaração do Planalto provoca a pergunta escandalizada, graficamente 
destacada pelo tamanho das letras, proveniente da cidade: “16 aNOS??”. O Pa-
lácio confirma. diante disso, com letras ainda maiores, a cidade se expressa em 
clamor e exclamativamente: “tesão! tesão! tesão! aBaiXO a ditadUra!!!”. 
restou ao Planalto, em aparente constrangimento (sua legenda goteja, sugerin-
do suor), aderir à palavra de ordem geral: “tesão! tesão! tesão!”.

esse desfecho da narrativa introduziu, em seus últimos três quadros, o Palácio 
do Planalto como personagem que contracena com a cidade e serve de ponto de 
chegada para a onda de falas que o Baixim desencadeou a partir da metade – e pre-
parou desde o início – de O Crepúsculo do Mixo. a data de assinatura de henfil, no 
final do último quadro da narrativa, é 18 de agosto de 1980. Subtraindo-se 16 anos 
(período sem tesão do Palácio do Planalto) dessa data, obtém-se o ano de 1964. 

O clamor da cidade já indicara a identidade entre luta contra a ditadura e 
reconquista do tesão: gritar por tesão era, também, bradar “abaixo a ditadura”7. 
há um efeito humorístico extraído da própria designação política “ditadura” 
quando associada à falta de tesão: facilmente, aquela palavra pode ser desdobra-

7 Há um livro de Roberto Freyre, contemporâneo dessa narrativa, que parte de título similar 
ao tema explorado por Henfil (FREYRE, 1987).
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da em duas outras – dita e dura; por isso mesmo, era trocadilho corrente entre 
setores que faziam oposição ao regime o neologismo “ditamole”.8 

No comentário sobre essa narrativa, observei que o poder de homens na 
fila de ônibus executivo, policial (militar) e incendiários de bancas de jornais 
(falsos civis) era muito mais aparente que outra coisa: a livre fala do Baixim os 
abalava profundamente. ao mesmo tempo, jovens em passeata e moça lisérgica 
apenas encenavam diferenças – seu poder – em relação àqueles outros e tam-
bém não suportavam a voz perturbadora do personagem. 

O Palácio do Planalto, sem tesão entre 1964 e 1980, torna palpável essa situa-
ção do poder simulado: ele concretiza a ditadura como impotência que contamina 
a silenciosa cidade. a voz em liberdade, abordando dificuldades como patrimônio 
em comum da população, é o instrumento mais vivo contra aquele quadro, intro-
duzindo uma modalidade de tesão construída a partir de múltiplas práticas que 
não podem se garantir em relação a traumas, dificuldades e incertezas.

essa narrativa de henfil, já na etapa final de edição do Fradim9, faz um 
balanço de temas que o desenhista construiu ao longo da produção de Baixim e 
Cumprido, com especial ênfase para a questão das relações de poder.

algumas dessas referências foram mantidas ao longo de toda a narrativa. O 
Baixim, nos diversos episódios, fez menções à idade nos momentos de fala (ho-
mens na fila de ônibus executivo, moça lisérgica, incendiários de bancas, prisão) 
ou indicou a idade quando ocorreram episódios marcantes de sua vida (início de 
masturbação e fim de virgindade, no trecho de passeata e discurso; descoberta 
de tornozelos, na etapa da jovem lisérgica; ligação entre prática e nome da mas-
turbação, falando com incendiários; primeiro beijo, conversando com Sebastião).

dessa forma, as alusões aos períodos que as pessoas vivem sem tesão, culmi-
nando com a declaração do Palácio do Planalto, fazem parte de explícita relação 
com o tempo social, expressa nos atos de narrar e rememorar10. trata-se de ques-

8 Trata-se de lembrança pessoal sobre trocadilho que circulava em meados dos anos 1960 em 
Natal, RN, onde eu morava.

9 O último número da revista, 31, foi lançado em dezembro de 1980, quatro meses após a 
publicação de Crepúsculo do Mixo. Quatro anos depois, foi publicado, na forma de livreto: 
HENFIL - Fradim de libertação. Rio de Janeiro: Record, 1984.

10 Sobre narração e memória, ver as clássicas reflexões de Walter Benjamin O narrador - Consi-
derações sobre a obra de Nikolai Leskov e Sobre o conceito de história (BENJAMIN, 1985). O 
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tão especialmente interessante porque colocada nos quadros de uma produção 
narrativa, evidenciando seu caráter autorreflexivo, quer em termos da linguagem 
usada para expressão (quadrinhos), quer no contexto político brasileiro, dizendo 
respeito também às significações de revista e personagem nesse último espaço. 

a crítica à ditadura surgiu como expressão de poderes contra uma impotên-
cia, metáfora da pluralidade de vozes no contexto de combate ao regime. e o ba-
lanço sobre a ditadura através de alguns de seus personagens refaz avaliações pre-
sentes em muitas narrativas anteriores de henfil com os Fradim e outras criações. 

importa levar em conta especificidades da experiência histórica brasileira 
que ele vivia, inclusive os projetos culturais de esquerda nela vigentes ao redor 
dos anos 1960, quando forte influência do Partido Comunista Brasileiro dispu-
tava com discursos sociais de setores católicos a atenção de jovens estudantes 
e intelectuais, mesclada a processos de intensificar urbanização e crescimento 
industrial, sem perder de vista tensões mundiais de guerra fria e terceiro-mun-
dismo. Junte-se a isso idiossincrasias de uma biografia, tais como experiência da 
hemofilia, trajetórias de classe média mineira, formação familiar, tópicos deta-
lhadamente expostos por Moraes (1996), e as relações entre henfil e tradições 
artísticas de esquerda que jamais serão lineares, exigindo reflexões específicas 
sobre sua criação de imagens e textos (SiLVa, 1998; ideM, 2004; ideM, 2007).

através de um riso dolorido, henfil apresenta uma ditadura que incluía tensões 
internas, fissuras, fragilidades. e seus avessos, apesar de tantas dificuldades, existiam.
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O jornal O Estado de S. Paulo 
e o regime autoritário nos 

editoriais do primeiro e décimo 
aniversários do golpe de 1964

Maximiliano Martin Vicente

Em defesa da democracia, sou um conspirador 

(Júlio de Mesquita Filho)

Introdução 

O presente texto tem por finalidade refletir sobre o modelo político ins-
taurado no Brasil com o golpe de 1964 e como os editoriais comemorativos do 
primeiro e décimo aniversários desse episódio foram representados pelo jornal 
O Estado de S. Paulo. assim, dividimos o texto em três partes. Na primeira 
apresentamos o que se entende por regime autoritário, regime este aceito como 
o implantado pelos militares depois que chegaram ao poder em 1964. Na se-
gunda estuda-se como o jornal O Estado de S. Paulo se posicionou diante dos 
acontecimentos que envolviam a trajetória político-autoritária brasileira, para, 
finalmente, na terceira, realizar algumas considerações sobre os desdobramen-
tos da junção de autoritarismo e imprensa vistos como uma possibilidade de 
cooperação nas análises político-sociais.

Regime autoritário: conceptualização de um  
modelo político

existe consenso em conceituar regime autoritário como o sistema político 
implantado no país após o golpe de 1964. as explicações sobre essa forma de go-
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vernar encontram em Juan Linz um dos seus representantes mais significativos, 
motivo pelo qual nos parece sugestivo analisar sua concepção sobre essa moda-
lidade política. Linz deixou em seus estudos um posicionamento muito claro a 
respeito do que entendeu por autoritarismo (aVeLar, 2001). Pretendeu abordá
-lo como algo diferente do tipo ideal de democracia e de totalitarismo, incluindo 
nesta palavra ‘nazismo’ e ‘fascismo’, modelos estes bastante conhecidos e estu-
dados mundo no transcorrer do século XX, mas que não respondiam, na visão 
de Linz, a alguns regimes que não eram nem totalitários nem democráticos. 

O chamado “modelo Linz” privilegiou o modo de exercer e organizar o po-
der, assim como o relacionamento do estado com a sociedade, a natureza dos 
sistemas de crença que o sustentam e o papel dos cidadãos no processo político. 
Linz, após o estudo dos modelos políticos de vários países, chegou à seguinte 
definição dos regimes autoritários:

Sistemas políticos com pluralismo político, não responsável, sem 
ideologia definida orientadora e elaborada, mas com mentalida-
des distintas, sem mobilização extensiva ou intensiva, exceto em 
alguns pontos de seu desenvolvimento e no qual um líder ou, 
ocasionalmente, um pequeno grupo exerce o poder dentro de 
limites formalmente mal definidos mas, na realidade bem pre-
visíveis. (LINZ, 1980, p. 82)

Vejamos os componentes explicativos de Linz. O pluralismo é limitado. 
Com esta expressão ele procurou estabelecer a diferença entre a democracia – 
pluralismo ilimitado – e o autoritarismo. O fundamental, de acordo como Linz, 
é entender que os regimes autoritários admitem o pluralismo político. a dife-
rença consiste – em relação à democracia – na capacidade de determinar que 
grupos irão atuar e dentro de que limites. Se olharmos para o período em que os 
militares permaneceram no poder, podemos observar que, pelo menos em tese, 
aceitou-se a oposição, mas só a que participava no âmbito do Legislativo e nos 
pleitos eleitorais. Os grupos mais radicais sofreram uma perseguição implacá-
vel, tendo que atuar na clandestinidade.

Nos regimes autoritários, os elementos que chegam ao poder, refletindo as 
opiniões de vários grupos e instituições, não tiram sua força apenas do apoio 
daqueles grupos, mas da confiança neles colocada pelo líder ou grupo gover-
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nante, o qual, certamente, leva em consideração seu prestígio e influência. a 
decisão final de participar do governo é sempre do líder que assumiu o po-
der. Os partidos políticos, mesmo que estejam agindo com certa liberdade, não 
chegam a conquistar o estado. Na verdade, estes acabam constituindo-se em 
meros instrumentos de cooptação do regime. Os líderes que eventualmente 
possam aparecer acabam sendo absorvidos pela burocracia estatal. Na maioria 
dos casos, os partidos encobrem os eventuais opositores que os regimes auto-
ritários possam ter. isso limita sua capacidade de ação, já que neles se abrigam 
correntes diversas.

Se observamos a trajetória do Movimento democrático Brasileiro (MdB), 
partido de oposição, nunca ameaçou a hegemonia da aliança renovadora Na-
cional (arena), partido de situação, até porque se realizavam manobras casuís-
ticas para evitar que isso acontecesse. dentro do MdB, uma espécie de guarda-
chuvas, os moderados e os autênticos, em função do sistema criado, tinham de 
conviver com suas diferenças históricas e ideológicas, o que ocasionou divisões 
internas de difícil superação na hora de enfrentar os grupos mantenedores do 
poder. Por sua vez, os sindicatos permaneceram controlados evitando, pelo me-
nos inicialmente, as manifestações sociais contrárias ao regime (reiS, 2009). 

Linz sugeriu que nos regimes autoritários inexiste ideologia definida. as-
sim, ele preferiu empregar o termo ‘mentalidade’ no lugar de ‘ideologia’. a ra-
zão desta opção encontra-se na distinção que faz entre ambas. Mentalidade é 
entendida como modos de pensar e sentir, pouco racionais. Contrariamente, 
ideologia é utilizada para denominar sistemas de pensamento elaborados por 
intelectuais, portanto, inclui conteúdos. 

as divergências entre mentalidade e ideologia servem para mostrar as dife-
renças entre autoritarismo e democracia. Na democracia encontra-se mais ideo-
logia do que mentalidade. O consenso e a aprovação da maioria é o que determi-
nará que tipo de ideologia pautará as relações entre a sociedade e o governo eleito. 
a mentalidade adotada nos regimes autoritários serve para dar maior liberdade 
de ação aos dirigentes. Sem depender de princípios claros, como acontece com a 
ideologia, podem agir, compactuar, neutralizar ou adotar as medidas que sejam 
necessárias. também é uma forma que o governo autoritário usou para neutrali-
zar o máximo de oponentes potenciais que poderiam almejar o poder. esse tipo 
de regime apoia-se em valores genéricos como patriotismo, nacionalismo, desen-
volvimento econômico, justiça social e outros, os quais permitem aos governantes 
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selecionar e neutralizar os componentes e tomar medidas pragmáticas que dificil-
mente seriam aceitas numa democracia. 

a ausência de mobilização é outro conceito que aparece em Linz. esta pode 
ser intencional ou limitada. tudo depende do interesse e da necessidade do 
grupo que está no poder. Nos regimes autoritários predomina a inexistência de 
mobilização. Quando ocorre, é por tempo limitado e nunca chega a ameaçar o 
regime. Não interessa que se realizem campanhas, apele-se para a população ou 
se faça qualquer tentativa nesse sentido. O ideal é que a sociedade permaneça 
submissa, não participe, não questione, enfim, que seja facilmente manipulada. 
Nada pode fugir ao controle de quem governa.

O fato de o regime autoritário aceitar o funcionamento de determinados 
grupos e conceder-lhes possibilidades de ação e acesso ao poder fez com que 
se pensasse no autoritarismo como regime que daria ampla margem de ação 
à oposição. Linz, no entanto, sustenta que os grupos que se opõem ao modelo 
autoritário não têm condições de agir no sentido de derrubá-lo. daí a denomi-
nação desses segmentos de semi ou pseudoposições.

de acordo com Linz, a existência e funcionamento desses grupos acabam se 
constituindo em problema no ocaso do período autoritário. a liberação do regi-
me pode prolongar-se muito, uma vez que não existe oposição forte. Os grupos 
que semiparticipam apresentam dificuldades para poder agir de forma original 
e diferente. absorvem práticas autoritárias nos seus quadros, impedindo a rea-
lização de mudanças drásticas.

a concepção de Linz sofreu críticas por parte de alguns especialistas preo-
cupados com a compreensão do que seja regime autoritário. estas caminham 
em dois sentidos: um direcionado à definição do que entende por ‘autoritaris-
mo’ e outro norteado pela tentativa de classificação dos regimes autoritários1.

1 Outra concepção significativa do que é regime autoritário é a realizada por Guillermo 
O’Donnell. Apoiando-se na definição de Linz, O’Donnell procurou estabelecer a relação en-
tre o regime autoritário e o capitalismo internacional, via multinacionais. Entende O’Don-
nell que a formação deste tipo de regime serviu de garantias aos investidores externos que 
estavam preocupados com o crescimento dos movimentos populares nos países pobres. Para 
obter “segurança”, realizaram-se na década de 1960 golpes militares em vários países de 
América Latina com a finalidade de excluir os setores populares da política.
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a primeira procurou demonstrar como os conceitos que aparecem na defi-
nição Linz também podem se encontrar em outras formas políticas. Pluralismo 
limitado, apatia política e ideologia indefinida serviriam tanto para denomi-
nar o que é democracia como alguns tipos de totalitarismo. daí as dúvidas 
quanto à validade e à originalidade desses fatores apresentados por Linz na 
sua definição. Wanderley Guilherme dos Santos (1980, p. 220) é um dos que 
levantaram objeções, alegando que “se tomamos simultaneamente os sistemas 
democráticos, totalitários e autoritários da formulação Linz, não saberíamos se 
essa definição é suficientemente operativa para distinguir no plano conceptual, 
aquilo que se passa na empiria.” 

todavia, uma crítica mais incisiva à definição Linz foi feita por Bolívar La-
mounier. tomando como ponto de referência a distinção entre ideologia e men-
talidade, Lamounier procurou demonstrar como o uso do termo ideologia utili-
zado por Linz é parcial, uma vez que ver-se-ia nele um elemento flutuante e não 
um aspecto do processo pelo qual se organizam os atores políticos. assim, La-
mounier propõe, para a compreensão do autoritarismo nas áreas de capitalismo 
periférico, uma definição que inclua a tendência estatizadora e a inserção do país 
no capitalismo como um dos componentes permanentes da ideologia dos regi-
mes autoritários, fato este pouco avaliado por Linz (LaMOUNier, 1974, p. 72).

Os debates sobre os regimes autoritários, importantes e necessários, não 
passariam despercebidos pelos meios de comunicação. No caso do presente tex-
to veremos com o um jornal, O Estado de S. Paulo, sem ter a profundidade e a 
compreensão dada por Linz, foi se posicionando em relação aos governos revo-
lucionários. Seu posicionamento ajuda na compreensão de algumas das visões 
conservadoras que ainda permanecem vivas na estrutura política brasileira Nas 
páginas seguintes abordaremos como o Estadão e seus editoriais, referentes ao 
primeiro e décimo aniversários do golpe de 1964, contribuem para o momento 
político entendido como auge do autoritarismo no país.

O jornal O Estado de S. Paulo e o regime autoritário

Não se pretende neste texto entrar na discussão sobre os gêneros jornalís-
ticos e sobre suas possíveis classificações e concepções. Para os fins do atual 
artigo seguimos a definição de Costa (2010), para quem os gêneros jornalísti-
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cos são formas fixas de apresentar as notícias que resultam em configurações 
autônomas e estáveis, motivo pelo qual podem ser abrigadas sob um determi-
nado conceito. No caso, aqui, interessa-nos aprofundar o editorial no intuito 
de identificar sua função no jornal e ver como se colocava politicamente para 
entender sua relação com o regime autoritário. Os argumentos de diversos au-
tores (SeiXaS, 2000; GOMiS, 2008; ChaParrO, 2008; MeUrer, BONiNi e 
MOtta-rOth, 2005) nos permitem atribuir ao editorial alguns elementos que 
passamos a explicitar e que representam, desde nosso propósito, o espaço ideal 
no meio impresso para entender a linha política seguida pelo veículo impresso.

as coincidências mais expressivas encontradas nos textos especializados no 
tema seriam as seguintes: o editorial sintetiza a posição doutrinária ou política 
do jornal diante dos fatos ou assuntos de interesse coletivo, razão pela qual não 
aparece assinado por um jornalista. O editorial é um dos gêneros jornalísticos 
de opinião, isto é, um texto no qual a objetividade, ideal a ser conseguido na 
apresentação das notícias pelos jornalistas, cede para dar passo à expressão de 
uma subjetividade, neste caso a do diário como instituição. No editorial tere-
mos, então, opiniões para tentar convencer os leitores sobre o fato apresentado, 
opiniões estas que aparecem em forma de argumentação fundamentada em in-
formações selecionadas pelo jornal para justificar seu ponto de vista. a finali-
dade do editorial reside em conseguir influenciar a opinião pública e fazer valer 
seu ponto de vista, motivo pelo qual guia e orienta a linha a ser seguida pelo 
restante das notícias veiculadas nas outras editorias e cadernos do periódico.

dessa maneira, ao escolhermos dois editoriais comemorativos do golpe de 
1964 no jornal O Estado de S. Paulo, o primeiro referente ao primeiro aniversá-
rio do golpe (1965) e o do décimo ano do governo revolucionário (1974), espera-
se poder avaliar como o jornal se posicionou em relação ao regime autoritário. 
a escolha desses períodos de tempo se justifica na medida em que os conside-
ramos espaço suficiente para ser feita uma avaliação do arcabouço institucional 
implantado pelos militares uma vez que assumiram, de fato, o poder.

entretanto, antes de aprofundar a análise sobre os editoriais, convém atentar 
para algumas considerações relacionadas com o sentido de comemorar um epi-
sódio, como foi o golpe de 1964. a comemoração, a recordação ou as festividades 
organizadas devem ser catalogadas, no processo de instauração de uma memória 
social, destinadas a criar consensos sociais. Sabemos que as datas oficiais são for-
temente estruturadas do ponto de vista político. Quando se procura criar a me-
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mória nacional por meio de datas oficialmente selecionadas, existe um problema 
de disputa política que tenta ser solucionado via representação simbólica. Nesse 
sentido, as festividades se tornam objeto de disputa na hora de selecionar os acon-
tecimentos que irão ser relembrados para que reforcem a memória social. 

de certa forma, na elaboração do editorial se realiza um processo semelhan-
te. Nele existe uma opção por destacar determinados fatos que visam, acima de 
tudo, a criar uma interpretação afinada com a linha ideológica seguida pelo 
jornal. Nessa empreitada, imagens e ideias teriam de ser legitimadas e outras, 
rejeitadas, sempre procurando construir consensos geradores de identidades 
em torno de valores reforçados e reinterpretados pela visibilidade adquirida no 
transcorrer das comemorações. Ou seja, o jornal pode enfatizar determinados 
episódios em detrimento de outros. Pollack (1989) avalia que esse procedimen-
to gera um sentimento de formação de identidades por permitir um contínuo 
homogêneo entre o fato celebrado e sua recordação dentro das festividades e da 
comemoração. Na sua visão, a memória é um fenômeno construído; portanto, 
celebrar ou relembrar determinados acontecimentos se insere num processo de 
formação da identidade social. esses argumentos revelam a importância do edi-
torial como instrumento político do jornal. 

Mas o mesmo Pollak recorda que nem sempre esse processo é fácil, pois 
sua elaboração revela tensões e conflitos encobertos que precisam ser muda-
dos para manter os privilégios dos detentores do poder. ao decidir reforçar 
fatos e interpretações, selecionados e definidos pelos componentes do grupo 
organizador do evento, fortalecem-se os sentimentos que os diferenciam dos 
segmentos contrários aos seus pontos de vista. Procura-se, com esses even-
tos comemorativos, criar um caráter uniformizador da identidade nacional, 
algo bem próximo do que se conhece como fundamento do nacionalismo e da 
nacionalidade. Obviamente, não se consegue extinguir as memorias dos que 
mantêm interpretações contrárias a essa interpretação selecionada por deter-
minados grupos políticos ou meios de comunicação. Como o próprio Pollack 
lembra, nenhum grupo social, nenhuma instituição, por mais estáveis e sóli-
dos que possam parecer, têm sua perenidade assegurada. 

Os argumentos anteriores servem para destacar que a criação das memórias 
coletivas, criadas intencionalmente e sustentadas pelas comemorações, tornam-
se, sem dúvida, um ingrediente importante para manter, durante um longo pe-
ríodo de tempo, o tecido social e as estruturas institucionais de uma sociedade. 
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Cada vez que uma memória está relativamente constituída, ela efetua um traba-
lho de manutenção, de coerência, de unidade, de continuidade e de organização. 
tomando como base o exposto anteriormente, é possível pensar no jornalis-
mo, mais concretamente no editorial de qualquer jornal, como uma ferramenta 
bastante útil na hora de reforçar ou questionar as pretensões dos detentores do 
poder quando decidem efetuar tais procedimentos comemorativos. Cabe, então, 
questionar quais imagens, textos e fatos se publicam nesse momento festivo e 
quais deixam de ser noticiados ou publicados. 

antes de entrar na análise dos editoriais do jornal O Estado de S. Paulo, 
convém contextualizar e apresentar fatos que marcaram a trajetória política 
do modelo implantado pelos militares que afetaram, direta ou indiretamente, 
o periódico. Como é já conhecido, o jornal se mostrou favorável ao golpe de 
1964 e posteriormente sofreu as consequências do regime que ajudou a im-
plantar (aQUiNO, 1999; PONteS, 2013). Os princípios liberais dos donos 
do Estadão, tal como apareceram nos anos trinta manifestos contra a políti-
ca centralizadora e autoritária de Getúlio Vargas, voltaram a ser usados para 
defender o que denominavam “democracia liberal” (ViCeNte, 1996). des-
tacamos alguns fatos políticos que levavam o Brasil para rumos diferentes 
dos desejados pelos proprietários do Estadão. Salientamos que o liberalismo 
defendido pelo jornal corresponde ao modelo clássico, ou seja, aquele no qual 
se realizam eleições periódicas, instaura-se o pluripartidarismo – excluindo 
os grupos radicais – e no sistema jurídico-legal vigora o estado de direito.

Os atos institucionais seriam um dos motivos do descontentamento dos 
rumos políticos seguidos pela junta militar, pois, no seu conjunto, não se encai-
xavam no que os donos d’O Estado de S. Paulo esperavam do golpe de 1964. O 
ato institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, por exemplo, suprimia os par-
tidos políticos, atribuía à Justiça Militar a competência de julgar civis acusados 
de crimes contra a Segurança Nacional e adjudicava ao presidente da república 
poderes para cassar mandatos eletivos e suspender direitos políticos até 15 de 
março de 1967. em fevereiro de 1966, o ato institucional nº 3 tornava indiretas 
as eleições para governador, enquanto o ato institucional nº 4, de 7 de dezembro 
de 1966, fechava o Congresso, além de determinar as regras para a aprovação da 
nova Constituição, votada em janeiro de 1967 e considerada pouco democrática 
pelo Estadão se comparada com a de 1946. em 13 de dezembro de 1968, o ato 
institucional nº 5 decretava o fim dos direitos civis, o fechamento do Congresso 
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Nacional, das assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, restringia o po-
der do Judiciário e suspendia a garantia de habeas corpus no caso de crimes po-
líticos. Somados todos os decretos, verifica-se seu caráter antidemocrático, algo 
que, como já referimos, tornava-se inadmissível para os dirigentes do Estadão. 
Para eles, democracia significava liberdade política e representação via processo 
eleitoral, embora restrito, pois não aceitava a participação dos partidos que de-
nominavam radicais como, por exemplo, o Partido Comunista.

No âmbito cultural, as atitudes e políticas seguidas pelos governos revolu-
cionários se assemelhavam muito às fórmulas políticas em vigor. Jornais, revis-
tas, livros, peças de teatro, filmes, músicas e outras formas de expressão artística 
foram censurados. Por outro lado, entre 1969 e 1974, o poder público desenvol-
veu campanhas massivas de propagandas institucionais ufanistas, nas quais se 
enalteciam e promoviam as conquistas realizadas pelo país. Slogans, músicas 
(noventa milhões em ação, pra frente, Brasil do meu coração), frases de efeito 
(Brasil ame-o ou deixo-o), imagens, folhetos, todo tipo de meio de comunicação 
era utilizado para transmitir e defender o ufanismo nacionalista e dar um cará-
ter positivo à ditadura militar perante a população, aliás, um dos componentes 
apontados por Linz como uma maneira de legitimar o regime. entretanto, no 
último ano do governo de ernesto Geisel, penúltimo presidente do ciclo militar, 
já se computavam 10 mil exilados políticos, 4.682 cassados por diversos meios, 
milhares de cidadãos que passaram pelos cárceres políticos, centenas de mortos 
e desaparecidos, 245 estudantes expulsos da universidade por força do decreto 
nº 477 (BraSiL NUNCa MaiS, 1990).

Nesse ambiente, a censura agia de diversas formas afetando diretamente 
os jornais em circulação. de acordo com aquino (1999, p. 212), dois momen-
tos se destacam na hora avaliar como se exerceu a censura durante o regime 
militar. Num primeiro, a censura age indistintamente sobre todos os periódi-
cos; no segundo (entre 1972 e 1975), radicaliza-se e se instaura a censura pré-
via. Como lembra a autora, coincidentemente nesse período, o regime político 
recrudesceu em termos repressivos, momento em que o controle do executivo 
pertence aos militares identificados com a “linha-dura”. O Estado de S. Paulo 
sofreu diversos tipos de censura, mas a que mais interessa aqui é a denomina-
da censura política, caraterizada pela intervenção do estado, que determina o 
que pode e o que não pode ser divulgado. Concretamente o jornal O Estado de 
S. Paulo sofreu a censura prévia entre março de 1973 e janeiro de 1975, tendo 
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sido cortados 39 editorais, 1.136 matérias e 54 artigos (aQUiNO, 1999). resta, 
então, examinar como esse periódico, via editoriais, analisou a primeira e dé-
cima comemorações do regime militar. 

O próprio Estadão reconhece sua participação na preparação do golpe que 
iria derrubar o governo de João Goulart. Na comemoração de um ano do governo 
revolucionário o jornal, por meio do repórter José Stacchini (1965, p. 10), comenta 
um dos encontros “secretos”, preparatórios do movimento revolucionário, ainda 
clandestino, com a finalidade de definir como seria institucionalizado o poder 
logo Goulart fosse deposto. Nesse encontro, concretamente, um grupo de milita-
res das Forças armadas representando o brigadeiro Gabriel Grun Moss, o mare-
chal Odílio denys e o almirante Silvio heck procuraram o diretor d’O Estado de 
S. Paulo, Júlio de Mesquita Filho, e teriam apresentado um documento no qual 
esboçavam as diretrizes do futuro governo revolucionário, depois de tomado o 
poder pelo comando militar. entre outros pontos se previam: a instauração de um 
regime discricionário ao menos por 5 anos, criação de uma junta militar formada 
por três membros aos que caberiam exercer o poder executivo, supressão dos tri-
bunais no país e fechamento do Congresso.

a resposta dada por Júlio de Mesquita ilustra bem a convicção profunda no 
liberalismo de cunho conservador praticado pelo diretor do Estadão e contrário 
ao autoritarismo. Na sua resposta aos militares, lembra os cuidados que deman-
dam tal empreitada e que, no passado, levaram ao fracasso de outras tentativas de 
golpe para livrar o país dos dirigentes considerados contrários aos ideais e crenças 
da nação, tal como entendida e interpretada pelo proprietário do jornal. O caso a 
que se referia era ao golpe de 1954, que derrubou Vargas e que errou por entregar 
o poder aos membros provenientes do mesmo passado, ou seja, dos que apoiavam 
Vargas. assim, Júlio de Mesquita propõe: rever o prazo de permanência de um go-
verno discricionário, pois considerava cinco anos muito tempo; aceitar o expurgo 
dos quadros do Poder Judiciário como absolutamente necessário, mas sem vio-
lências desnecessárias; adotar a decretação do estado de sítio com a dissolução das 
Câmaras, mas isso seria feito após a conquista da confiança da opinião pública; 
ataque aos comunistas; defender a vigência da Constituição de 1946 com altera-
ções, e finaliza seu documento indicando nomes para as pastas ministeriais, todos 
eles civis alinhados ou provenientes da União democrática Nacional (UdN).

Contudo, podemos pensar que essa troca de missivas entre Júlio de Mes-
quita Filho e o comando revolucionário clandestino levaria a um desfecho 
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satisfatório logo que o golpe se concretizara, mas não foi o que aconteceu tal 
como pode ser observado no editorial de 31 de março de 1965, como veremos 
a seguir (NOta e iNFOrMaÇÕeS, 1965). Nele se elabora toda uma justifi-
cativa para comprovar a necessidade de se concretizar “a mentalidade revolu-
cionária”. Nesse sentido, a avaliação dos anos anteriores a 1964 vem carregada 
de uma projeção negativa de episódios que estavam acabando com a econo-
mia do país e que geravam, por tabela, o descontentamento e insurreição da 
ordem estabelecida por boa parte da população. Convém mostrar, seguindo 
as palavras do próprio editorial, como era descrito esse panorama ameaçador 
legitimado pelos detentores do poder, no caso João Goulart e os partidos que 
o apoiavam, notadamente os denominados comunistas. 

as descrições dos motivos geradores do golpe tornam-se ilustrativas: nomea-
ção de dois adeptos das doutrinas moscovitas para o Supremo tribunal; crise fi-
nanceira instaurada no país como comprovava a queda do PiB de 7%, de 1960, 
para 1%, em 1964; subversão generalizada em todos os departamentos de edu-
cação, que se converteram em instrumento de propaganda bolchevista; adoção 
sistemática, na política externa, de apoio aos regimes contrários à democracia e 
trabalho constante de bolchevização nas Forças armadas, notadamente entre os 
quadros de menor patente. O quadro descrito anteriormente estava levando o país 
“às portas da subversão total da ordem democrática e na iminência de vermos a 
Nação reduzida as condições em que se debate ainda a cuba de Fidel Castro.” 

dessa forma, o Estadão apresentava um quadro sombrio e caótico sem 
saída para o qual, evidentemente, a solução seria adotar outro modelo nor-
teador e definidor das políticas públicas do país. Ficava clara a necessidade 
de reverter radicalmente essa trajetória, o que justificaria a necessidade do 
golpe. Chama a atenção, no quadro descrito anteriormente, o destaque dado 
ao movimento comunista denominado de diversas maneiras, mas todas elas 
convergentes na hora de identificá-las como “antidemocráticas” e “causadoras 
da agitação nos mais diversos segmentos da sociedade civil.” 

Salientávamos o fator comunista porque, na hora de justificar o golpe, o 
jornal O Estado de S. Paulo atribui sua origem ao povo e ao clamor popular ra-
pidamente entendido e interpretado pelos militares, que se sentiram obrigados 
a intervir para redirecionar os rumos do país. ao levar a origem do golpe para 
a movimentação realizada pela sociedade civil, o jornal deixa transparecer seu 
ponto de vista de que o comunismo não tinha representatividade na sociedade 
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brasileira. Na opinião desse meio de comunicação, a identidade do brasileiro 
com a democracia era histórica e a adoção de ideologias estranhas não era aceito 
pela maioria da população. 

O resultado não poderia ser mais promissor. Como por arte de mágica, 
um “novo espirito se apoderava de todas as consciências e com ele uma brusca 
e radical transformação se operava em todos os setores da vida nacional.” Se o 
quadro parecia ser irremediavelmente demoníaco e perturbador, para o Esta-
dão, a chegada dos revolucionários ao poder transformaria o cenário macabro 
vivenciado pelo país, abrindo enormes possibilidades de recriar e reorganizar 
um modelo novo que poria fim aos desmandos dos “aventureiros que tinham 
chegado ao poder de forma sorrateira.”

de fato o jornal não poupa elogios às conquistas conseguidas no primeiro 
ano de regime revolucionário. entre outros pontos, o jornal enaltece: a implan-
tação de uma política austera e de trabalho na administração pública que es-
tava expurgando os elementos nocivos e identificados com o governo deposto; 
implementação de um plano financeiro que fez recuar visivelmente o processo 
inflacionário; criação do Banco Central; adoção de medidas para flexibilizar a 
entrada de capitais estrangeiros; realinhamento da política externa agora iden-
tificada com os países que tivessem modelos democrático liberais de governo 
(leia-se europa Ocidental, Canadá e estados Unidos); estabelecimento da ordem 
nas Forças armadas; reabilitação das escolas, embora o Estadão lamente que 
ainda não fossem expulsos os elementos ligados ao pensamento bolchevizante 
do magistério e formação do Bloco revolucionário no Congresso que estaria 
impedindo a atuação das forças subversivas. 

entretanto, o que chama a atenção, pelo caráter radical, é o final do edito-
rial. O periódico mostra a carência, por parte do executivo, de falta de pulso 
para implementar de vez o que denomina de espírito revolucionário: 

Se ela (a Revolução) não empolga todos os espíritos é porque 
estes se apercebem da omissão do Executivo nacional em face 
da propaganda antirrevolucionária que se empenham as forças 
que uma inadmissível tolerância parece abandonar ao seu afã 
destruidor. Uma revolução, entretanto, não se faz com panos 
quentes, nem muito menos recusando-se seus respectivos che-
fes a forçar seus inimigos a respeitá-la. Sobretudo quando ainda 
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estão em plena ação os fatores de descontentamento resultantes 
das medidas drásticas e impopulares a que a Revolução se viu 
forçada a recorrer para reconstruir o edifício que estava em rui-
nas. Dispusesse-se sua excelência o presidente Castelo Branco a 
modificar num espirito revolucionário esse lamentável estado de 
coisas, e não teríamos dúvidas em vaticinar a entrada em breve 
de sua excelência para a galeria de valores que enobreceram a 
História da República. (NOTAS E INFORMAÇÕES, 1965, p. 3)

Os argumentos anteriores se revestem de suma importância na hora de 
avaliar o posicionamento do Estadão diante dos rumos seguidos pelo país no 
primeiro ano revolucionário. O periódico não se identificava plenamente com 
o novo regime. almejava a adoção de medidas de expurgo mais radicais e de 
elaboração de campanhas de conscientização da população sobre os ideais revo-
lucionários. Lamenta a falta de rigor e de severidade por parte do novo estado, 
incapaz de eliminar de vez os opositores do espírito revolucionário. Vale a pena 
salientar que esse posicionamento se encaixa perfeitamente no ideário do jornal 
e na cruzada desenvolvida para acabar com seus opositores. 

Mais ainda, consideramos que a não aceitação da oposição e a caracterização 
de fraca a atuação de Castello Branco se encaixam num projeto maior que impli-
cava seguir os modelos ocidentais e descaracterizar e desmoralizar os opositores 
de tal modelo. Usar medidas radicais, diante dessa situação, era algo aceito pelo 
jornal desde que isso implicasse, evidentemente, a eliminação dos restos do regi-
me anterior. Lembramos que essa era uma das críticas feitas pelo mesmo jornal 
quando na queda de Vargas se permitiu que continuassem em ação os quadros 
políticos provenientes do governo getulista. evitar tal situação seria não cometer 
o mesmo erro e implementar uma nova situação sem a qual a revolução demoraria 
para ser concretizada. excluir de vez os seguidores de João Goulart e dos comu-
nistas parecia ser a bandeira a ser seguida pelo governo revolucionário. esses gru-
pos caraterizados como autoritários e totalitários seriam incapazes de viver num 
modelo democrático, tal como visto pel’O Estado de S. Paulo.

dez anos depois o comportamento do Estadão em relação ao movimento 
revolucionário apresentaria posicionamentos diferentes importantes, fruto das 
transformações vivenciadas pelo país (NOtaS e iNFOrMaÇÕeS, 1974). al-
gumas atingiriam diretamente o próprio jornal. Lembramos, a seguir, alguns 
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episódios relevantes para descrever o pano de fundo com o qual o Estadão tra-
balhava na hora de elaborar o editorial do décimo aniversário do golpe de 1964.

depois da publicação do ato institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965, 
ou seja, poucos dias após a comemoração do primeiro aniversário revolucioná-
rio, Júlio de Mesquita Filho rompeu com o regime militar. Com o cancelamento 
das eleições presidenciais, um dos acordos pré-revolucionários fora rompido. 
Castello Branco, na visão do Estadão, cedia espaço à linha dura do exército, 
simbolizada na pessoa do general arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra. 
O jornal passou a publicar violentos editoriais contra Castello Branco por não 
ter tido condições de romper com a linha dura. O atrito do Estadão com o regi-
me chegou ao auge em 13 de dezembro de 1968, quando o já presidente Costa e 
Silva baixou o ai-5, que fechou o Congresso, cassou mandatos parlamentares e 
prendeu dezenas de opositores vistos como supostos terroristas. 

devemos destacar que nesse mesmo dia 13 de dezembro o Estadão fora 
apreendido em função de ter publicado um dos editoriais mais ácidos contra 
os rumos seguidos pela revolução, conhecido como instituições em Franga-
lhos. O general Sílvio Correia de andrade, chefe da Policia Federal, reagiu 
drasticamente contra as manifestações do editorial, notadamente pelas crí-
ticas feitas a Costa e Silva, presidente da república, por interferir no Con-
gresso para processar o deputado Moreira alves, da oposição, que havia feito 
dois discursos no plenário considerados ofensivos às Forças armadas. Como 
consequência da publicação do editorial, pela primeira vez os censores insta-
laram-se no jornal. de acordo com aquino (1999), nessa primeira fase os cen-
sores permaneceram no jornal até 6 de janeiro de 1969. depois se retiraram, 
para só voltar em agosto de 1972. Nesse intervalo, a censura prévia era feita 
por telefonemas, bilhetes e listas de assuntos proibidos. 

Nesse cenário sombrio e de claro distanciamento em relação aos rumos 
seguidos pelo movimento revolucionário, o editorial de 31 de março de 1974 
aparece com claros sinais de descontentamento e de previsões nebulosas so-
bre o futuro do país. diante das comemorações, o editorial começa realizando 
uma classificação entre os que considera autênticos e novos revolucionários. há 
pessoas que não participaram dos preparativos do levante, chegaram depois e 
assumiram um papel de protagonistas para o qual não estavam habilitados. a 
alusão tinha um endereço certo: a linha dura. O argumento do Estadão con-
tra esses falsos representantes diz respeito ao descomprometimento do acordo 
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elaborado na organização do levante e que envolveu militares, a sociedade civil 
e representantes políticos opositores de João Goulart. Nesses preparativos os 
seguidores da linha dura não participaram, mas em 1974 comandavam o país 
em nome da revolução e festejavam os êxitos obtidos pelos governos militares.

Mesmo que reconheça as conquistas econômicas, suscintamente, diga-se de 
passagem, centra as críticas no âmbito político e usa o editorial para apontar os 
desvios que levaram ao não cumprimento da “revolução política” planejada pe-
los organizadores da revolução. Critica o apologismo feito pelos revolucionários 
de última hora e pelo oportunismo e falta de responsabilidade mostrada nas 
suas manifestações. Fica claro que tal afirmação se refere aos pronunciamentos, 
via rádio e televisão em homenagem à data comemorativa, realizados por polí-
ticos e governantes enaltecendo a grandiosidade da “obra revolucionária”. Por 
essa razão o Estadão procura historiar os acontecimentos que antecederam o 
movimento revolucionário e como ele chegou à criação de estruturas monolíti-
cas, autoritárias e pouco democráticas na interpretação do periódico. 

assim, inicia sua retrospectiva descrevendo, igual ao que fizera no editorial 
de 1965, a situação obscura vivenciada pelo país, promovida pelos adeptos de João 
Goulart e das doutrinas revolucionárias. Frases como “farsa democrática”, “des-
truição da democracia” ou “caos político-econômico” reforçavam o sentimento 
que, na visão do Estadão, estavam preparando o país para “o caótico capitalismo 
de estado numa democracia moribunda, e, como o próprio Lenine assinalou, a 
antecâmara do socialismo. em outras palavras, do totalitarismo de esquerda”. 
Observando os termos e expressões utilizadas, verifica-se que subjaz uma crítica 
permanente, no posicionamento do Estadão, ao governo Goulart e a tudo que não 
corresponde com a democracia liberal clássica, algo já apontado em 1965.

Se o Brasil não se transformou em “outra Cuba” devia-se ao levante da 
população e das Forças armadas, que impediram a transformação que estava 
sendo feita no país. O jornal enfatiza ao extremo o papel da sociedade civil na 
interrupção dessa ida para o comunismo. ao final, na interpretação do perió-
dico, a própria população demandou os câmbios e as Forças armadas, em total 
sintonia com as reivindicações e marchas populares, saíram dos quartéis para 
derrubar um regime desmoralizado, corrupto, totalitário e antibrasileiro. 

Não por acaso o jornal insiste na harmonia e identificação da população com 
os militares no âmbito do contexto pré-revolucionário. ao realizar essa união, O 
Estado de S. Paulo encontra o álibi ideal para criticar os rumos revolucionários 
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seguidos pelos três presidentes militares que governaram o país entre 1964 e 1974, 
e que se resumia no não cumprimento desse acordo conjunto entre a sociedade 
civil e os militares. Por isso insiste, até de maneira cansativa, que a recordação 
dessa confraternização cívico-militar é imprescindível para entender os motivos 
do levante e, consequentemente, renegá-la e sair dos trilhos traçados naquele mo-
mento tão crucial para o Brasil equivaleria a trair toda uma trajetória conseguida 
com muito custo e dedicação pela oposição janguista. Para o Estadão, o significa-
do daquele momento era tão proeminente que pode ser considerado o fim de um 
ciclo. Nas suas palavras, “de certo modo, 1964, simbolizou a derrota definitiva do 
estado Novo e uma retomada da comunhão brasileira do direito de se realizar de 
acordo com suas opções democráticas.”

Não podem passar despercebidas essas afirmações. Falar no estado Novo 
tem um significado todo especial para O Estado de S. Paulo. em outras oca-
siões (ViCeNte, 1996) já mostramos os motivos pelos quais Vargas e o jornal 
se digladiaram pelo poder nas décadas de 1930 e 1940. ao afirmar que morria 
um ciclo, o editorial manifestava publicamente que João Goulart simbolizava 
o continuísmo getulista e que tal continuísmo, em 1964, chegara ao fim com o 
triunfo derradeiro da democracia sobre o autoritarismo, o populismo e o con-
trole estatal da sociedade. reside aí a necessidade de se reafirmar um ideário 
que vinha sendo ruído com o andamento dos governos revolucionários e que 
agora o jornal lamentava que “infelizmente os homens que assumiram a res-
ponsabilidade de conduzir a revolução não souberam captar o significado mais 
profundo dos sentimentos populares” que, evidentemente, eram os que o jornal 
defendia identificados com a democracia liberal e contrários ao autoritarismo. 

diante desse quadro, o prosseguimento do editorial é previsível na medida 
em que aponta o que considera os desvios que tiraram os governos revolucio-
nários do projeto inicial de 1964. tal fato ocorreu devido ao afastamento dos 
revolucionários autênticos, que foram levados ao ostracismo, e seus lugares ocu-
pados por uma nova oligarquia incapaz de entender o espirito democrático do 
levante, motivo pelo qual estavam implementando formas políticas monolíticas 
e autoritárias. Os presidentes que antecederam o ano de 1974 foram avaliados 
pelo jornal sempre seguindo a ótica traçada, que seria a de permanecer, ou não, 
fiéis às origens do golpe de 1964. 

Médici é considerado pel’O Estado de S. Paulo o grande responsável para que 
acontecesse o divórcio entre autênticos e adesistas (leia-se linha dura). Castello 
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Branco vivenciou o dilema de prosseguir entre o plano traçado e as pressões dos 
“novos” revolucionários, criando a ambiguidade aproveitada pelos últimos para 
indicar o futuro presidente. Médici continuou com a linha de Costa e Silva e o 
jornal aproveita a chegada ao poder do quarto presidente revolucionário para 
procurar interferir nos desvios apontados. Salientamos que o editorial se serve 
da voz de um militar, o general antônio da Silva Murley, para manifestar seu 
ponto de vista. tal militar teria pronunciado um discurso no qual afirmara que, 
mesmo que se afastassem do poder os subversivos e se realizasse a recuperação 
econômica, se não se garantisse a liberdade democrática pouco teríamos cami-
nhado com o processo revolucionário. 

embora não tenhamos conseguido especificar quem era o general ou quan-
do teria pronunciado seu discurso, informação omitida pelo jornal, sua fala se 
reveste de um significado especial. Primeiro por ser um militar que prenuncia 
os perigos futuros de se perder a democracia como meta a ser conseguida e, aci-
ma de tudo, por externar um sentimento que impedia, no futuro, criar um clima 
de instabilidade por “não informar, não esclarecer e educar” para o exercício da 
democracia. O uso indiscriminado de medidas contrárias aos princípios do es-
tado de direito geraria outra revolta, sustentara o general, e nada garantiria que 
nela aflorassem as forças contrárias à democracia. 

termina o editorial fazendo um apelo para ernesto Geisel, quarto presiden-
te do ciclo revolucionário: 

A verdade indesmentível é que as atuais instituições não corres-
pondem à devoção democrática da nacionalidade. E o transitó-
rio não pode tornar-se definitivo sem graves perigos. Ou Estado 
de direito é restabelecido na sua plenitude ou a Revolução corre 
o perigo de comemorar em seus próximos aniversários a lem-
brança de um grande malogro. Esperamos que o general Geisel 
encontre a saída para o impasse que herdou. (NOTAS E INFOR-
MAÇÕES, 1974, p. 3) 

afirmações fortes e de discordância total com os governos anteriores. Geisel 
ficava incumbido de reverter os instrumentos políticos criados para contornar 
as situações mais tensas no transcorrer dos governos anteriores, notadamente 
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o ato institucional nº 5. Se lembramos que o próprio jornal sentira na pele o 
papel da censura, e que aconteceram atos arbitrários contra o jornal e contra 
a pessoa de seu diretor Júlio de Mesquita Filho, falecido em 1969, desgostoso 
com os rumos do país, os alertas que lança adquirem significado especial para 
o momento em que foram publicados. acenava-se com uma possível abertura 
e nela poderiam reativar grupos e sentimentos contra os quais o Estadão lutara 
desde, pelo menos, 1930. assim, o fechamento do editorial pode ser considerado 
um apelo para que se volte ao ideário liberal pelo qual tanto o jornal se debatera. 

Considerações finais

a natureza das divergências entre o jornal O Estado de S. Paulo e o regime 
autoritário não se resumem apenas a desacordos pontuais relacionadas com o 
desenvolvimento político seguido pelos sucessivos governos militares pós-1964. 
a causa profunda, na visão do Estadão, encontra-se na ausência de um projeto 
político dos golpistas enquanto o proprietário do jornal, Júlio de Mesquita Filho, 
nunca escondeu suas convicções liberais chegando, inclusive, a propor nomes e 
princípios norteadores ao “movimento regenerador” antes mesmo de dar o gol-
pe. O que inicialmente os unia, a ameaça comunista, serviria no primeiro ano 
revolucionário como elemento aglutinador e justificativa para a provação, pelo 
veículo impresso, das medidas políticas consideradas necessárias para acabar 
com o perigo subversivo de origens bolchevizante que agia livremente no Brasil.

O editorial do Estadão do primeiro ano revolucionário demanda, de forma 
incisiva, medidas mais radicais para combater a subversão ao mesmo tempo 
em que reconhece os resultados econômicos iniciais como promissores para 
o futuro da economia brasileira. até aqui as dissonâncias não aparecem em 
função de existir um inimigo comum sobrevalorizado por ambos os lados: pelo 
jornal e pelos militares. deve ser destacado que em momento algum o Estadão 
renunciou aos princípios liberais enquanto as medidas subsequentes ao primei-
ro aniversário revolucionário já apontavam claramente em direção contrária 
ao liberalismo tão caro a Júlio de Mesquita Filho. 

Se levarmos em consideração a explanação do regime autoritário, manifesta 
em Linz, e o editorial do décimo aniversário revolucionário, encontramos ele-
mentos importantes para entender as divergências entre o jornal e os militares. 
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O autoritarismo e o liberalismo são duas concepções antagônicas em pontos vi-
tais na hora de formular as políticas públicas. destacamos a coerência mantida 
pelo periódico na sua crença liberal manifesta nas eleições diretas para todas as 
instâncias governamentais, na manutenção dos órgãos representativos, no fim 
da censura, pelo pluripartidarismo e pela volta dos civis ao poder. a publicação 
do ato institucional nº 2, ainda em 1965, determinado a escolha indireta para 
presidente e ampliando os poderes do executivo em detrimento do Legislativo, 
acabou precipitando a ruptura entre o jornal e os militares. 

O Estado de S. Paulo, via editorial, apresenta elementos que levam a um 
direcionamento claramente diferenciado daquele seguido pelo Brasil. Lem-
bramos que seu destinatário era o presidente Geisel, ao qual se cobravam me-
didas que acabassem com o arbítrio político reinante no país. assim, o jornal 
indaga, questiona, propõe e, o mais importante, manifesta desagrado contra 
as ações dos militares. 

Contudo, resta uma pergunta fundamental para ver até onde essas divergên-
cias eram tão díspares a ponto de representar e constituir um modelo diferente. 
Como entender a democracia proposta pelo regime autoritário e pelo projeto li-
beral do Estadão? a resposta é de fundamental importância para perceber onde 
ambos coincidem e onde se separam. Se a maneira de exercer o poder é bastante 
diferente, tal como vimos anteriormente, ambos coincidem num ponto nevrál-
gico e que diz respeito à manutenção da ordem. Condenam veementemente os 
agitadores comunistas como os causadores da instabilidade social. 

Fica claro, então, que a ordem social, em ambos os modelos implica a nega-
ção da atuação de grupos que não aceitem suas normas institucionais como mo-
delos a serem seguidos de forma inquestionável. Ou seja, os governos militares 
e o jornal buscam consensos, defendem a ordem, exercem e praticam o controle 
total da sociedade evitando as críticas e os espaços de manifestação do radica-
lismo. Pode-se afirmar que há elementos de união entre ao jornal e o regime 
nas suas comemorações. inclusive podemos ir mais longe: ambos, de maneira 
enviesada, selecionam determinados fatos e ideias para serem festejados, mas 
evitam, a qualquer custo, divulgar ou abrir seu espaço para o descontentamento 
popular ou para falar em temas que comprometeriam sua festa.

existe uma estreita relação entre o regime político e o jornal, o que não 
implica a aceitação e convivência harmônica entre ambos. de fato, o jornal O 
Estado de S. Paulo sofreu censura, defendeu as bandeiras clássicas do modelo 
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liberal, mas não desempenhou sua função de informar e contrastar as diferen-
tes versões que se digladiavam no Brasil, incluindo os grupos revolucionários 
em luta aberta contra o autoritarismo e a repressão das Forças armadas. 

Podemos ressaltar que o jornal, ao dar visibilidade a dados que os militares 
procuravam agendar na sociedade brasileira, como os êxitos econômicos e o 
clima de estabilidade social, por exemplo, construía entre seus leitores e no 
restante da sociedade a aceitação ao regime. No balanço geral, mesmo com a 
censura sofrida, não se encontra, nos editoriais, a condenação taxativa do mo-
delo militar. Questiona, sim, mas dentro de limites não só permitidos, como, 
também, ideológicos baseados nas suas crenças e posicionamentos políticos. 
Ser liberal, para o periódico, ficou restrito ao embate político e nem por isso 
se pode dizer que o jornal assumiria as causas revolucionárias de cunho popu-
lar. O jornal acolhe e defende o caráter democrático da população como uma 
caraterística inerente ao povo brasileiro. as classes populares nunca aceitaram 
ideias estranhas, entendidas estas como revolucionárias.

refletir sobre essas questões é de fundamental importância para proje-
tar os passos seguintes que o país daria e que desembocaram na denominada 
abertura democrática. Se os governos militares e o Estadão excluíram seg-
mentos sociais do que entendiam por “modelo político ideal”, tal visão per-
maneceria na sociedade agora já qualificada como democrática. Por tal razão, 
o periódico manteria seu compromisso com os grupos menos radicais e ataca, 
com toda sua força, os defensores de projetos mais populares e de cunho so-
cial. ao não fornecer informações e interpretações que pudessem subsidiar a 
população na hora de elaborar uma opinião mais crítica sobre o regime mili-
tar, privou a sociedade de criar visões independentes que resultariam, no fu-
turo, na adoção de fórmulas autônomas e independentes de exercer a política. 
Quem ganhou com tudo isso foi a visão liberal, que permanece ainda viva na 
política jornalística praticada pelo jornal e publicada diariamente nos seus 
editoriais. O Estadão, dessa maneira, defendeu os grupos identificados com 
o modelo liberal e entendeu que a sociedade como um todo deveria seguir as 
crenças liberais. Para tanto, o autoritarismo, criticado na época dos governos 
militares, hoje continua sendo usado para desacreditar os portadores de pro-
jetos político-sociais de cunho mais popular. 
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Parabéns pra vocês, pêsames 
para nós... Reflexões acerca de 
alguns ‘aniversários’ do golpe

Beatriz Kushnir

Tentar esconder o que se passa, sentir-se culpado –  
estes são os indícios do fim.

(Kundera, 2008)

Semelhante ao ocorrido em 2004, quando o golpe civil-militar de 31 de 
março/1º de abril completou 40 anos, e inúmeras reflexões, seminários e li-
vros buscaram (re)dimensionar tal marco, em 2014 não vem sendo diferente. 
Nos últimos dez anos, vivenciamos um aumento considerável de publicações e 
reedições acadêmicas, jornalísticas e ficcionais sobre o período de 1964-1988, 
além de documentários e filmes. Grande parte desta produção, formulada a 
partir da instauração do período democrático do pós-1985, demonstra que a 
temática continua pungente, com público ávido a consumir, e igualmente re-
verbera e produz audiência. 

O panorama descrito, e que demonstra a volúpia de como o tema é absor-
vido atualmente, desenha uma polaridade e se diferencia do vivenciado quando 
de seu ocorrido. O uso deste passado hoje é assincrônico ao da dinâmica de 
grande parte da sociedade brasileira durante o processo de anistia e de oposição 
ao regime civil-militar, como analisa daniel aarão reis Filho. Para o autor:

A sociedade brasileira [do pós-1985] pôde repudiar a ditadura, 
reincorporando sua margem esquerda e reconfortando-se na 
ideia de que suas opções pela democracia tinham fundas e au-
tênticas raízes históricas. […] Em tudo isso sobressai uma tese: 
a sociedade brasileira viveu a ditadura como um pesadelo que 
é preciso exorcizar, ou seja, a sociedade não tem, e nunca teve, 
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nada a ver com a ditadura. [Então], como explicar por que a dita-
dura não foi simplesmente escorraçada? Ou que tenha sido apro-
vada uma anistia recíproca? (REIS FILHO, 2000, p. 10)

Nesse sentido, é consagrada na historiografia mais recente, dos últimos 15 
anos, para nos concentrarmos em limites temporais tão acalentados nesta opor-
tunidade, os debates que revisitaram conceitos sacralizados. É nesta esteira de 
análises que as ponderações de aarão reis devem ser circunscritas, até porque 
foram inaugurais. assim:

[...] temas tão caros e complexos – conciliar, negando a dor, e 
reafirmar sempre uma herança democrática brasileira – são 
conceitos fortes que desfocam as análises. Quase sempre vistas 
como um dado, algo intrínseco, as raízes democráticas do país 
são sublinhadas constantemente, num esforço de perceber os pe-
ríodos de arbítrio como exceções. De acordo com esse raciocínio, 
aparar arestas sem exorcizar fantasmas é um preço que deve ser 
pago para garantir a inquestionável democracia. Segundo esse 
olhar, os crimes inexistem ou são passíveis de perdão. Tudo em 
nome da preservação desse sistema político, envolto também em 
uma fragilidade. Qualquer ação, de tal modo, poderia desesta-
bilizar a democracia, que não é percebida como uma conquista, 
mas está e sempre esteve deitada em [nosso] berço esplêndido. 
(KUSHNIR, 2012, p. 344-345)

No epicentro dos responsáveis possíveis por um desmantelamento da frá-
gil democracia, a revisão da Lei de anistia sempre foi o vilão/fantasma. No 
bojo dessas discussões por retificação, na ausência de um outro termo que 
me satisfaça melhor quanto a todo este processo, o acesso aos documentos 
produzidos pelo estado, no período, igualmente compõe a pauta. assim, no 
hiato de uma década, entre os 40 e os 50 anos do golpe, e já no governo Lula 
(2003-2010), o clamor pela apuração da ação do estado no período foi intensa 
e atendida apenas recentemente. até porque tivemos de conviver com a Lei nº 
11.111/2005, cujas regras:
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[...] foram consideradas nos meios jurídicos como inconstitu-
cionais, pois se chocam com a Constituição de 1988 ao lega-
lizarem a prática da confidencialidade por parte do governo. 
Passível de duração indeterminada, o segredo foi convertido 
em direito do Estado, contrapondo-se ostensivamente ao direi-
to do cidadão às informações. A manutenção do sigilo ficou, 
dessa forma, sob a tutela exclusiva dos representantes do poder. 
(KUSHNIR, 2006, p. 345)

apenas em 2011, quando foi sancionada pelo governo federal a Lei nº 
12.527, de 18 de novembro, a Lei de acesso à informação (Lai), é que a nº 
11.111/2005 foi revogada. No mesmo dia em que se publicou a Lai, instau-
rava-se a Comissão Nacional da Verdade (CNV), pela Lei nº 12.528/2011.1 É 
importante ressaltar que as bases que produziram a nº 11.111/2005, ainda como 
uma Medida Provisória em dezembro de 2002, demonstram a existência de um 
vulcão que não está adormecido. 

O processo de redemocratização que apaziguou arestas sem mexer nas feri-
das sangra para todos os lados. e de tempos em tempos larvas quentes são cus-
pidas com violência. O passar do tempo, infelizmente, ao meu juízo, diminuirá 
a intensidade e o calor desses momentos de ruptura, e não auxiliará a dissolver 
os fantasmas do passado. Longe estamos de um processo que esgarce o tecido 
social e faça esse fogo das entranhas dizimar a superfície, já que momentos de 
contestação não fazem parte da tradição ‘cordial’ da sociedade brasileira. 

assim, a Lai direciona as disputas e propõe o pacto na suposição de um 
diálogo fundamental entre legislar, ampliando o acesso. Não à toa, Lai e CNV 
são sancionadas juntas, mesmo que diferentemente em comparação a muitos 
países, a Comissão Nacional da Verdade no Brasil não seja uma comissão da 
verdade e da reparação. 

Unificar Lai e CNV é sinalizar que a abertura dos arquivos é o mote cen-
tral. embora o texto da lei o imponha, não necessariamente se consegue apenas 
pela caneta se chegar às informações. Para tal, há a necessidade de investimentos 

1 Ambas as leis foram instituídas no dia 16 de maio de 2012, em cerimônia pública, no Palácio 
do Planalto (ver http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional/a-cnv/57-a-instalacao-da-
comissao-nacional-da-verdade).
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maciços e, principalmente, continuados nas instituições públicas, no caso, nos 
arquivos. assim, em consonância com a edição de 1998, a última de Combate 
nas trevas, Jacob Gorender (1998) já sublinhava que as pesquisas só avançariam 
a partir da abertura dos acervos do estado.

*  *  *

após todo este prólogo do estado da arte neste ‘momento de efeméride’ e 
para que se compreenda o porquê desta introdução, adentro ao foco da análise 
aqui proposta. esta ancora-se em um aspecto das muitas perspectivas possí-
veis a partir da ponderação do romancista Milan Kundera, que nos ilumina 
como epígrafe. Parte-se do pressuposto de que as disputas (contemporâneas) 
calcam-se no que lembrar e no que esquecer – em última análise, no contro-
le das visões sobre o passado. em um universo mergulhado nas informações, 
o conhecimento formulado a partir destas tanto pode associar-se à liberdade 
como ao aprisionamento. 

tudo dependerá da garantia do acesso aos dados, a partir da sistematização 
destes e os pressupostos que as consultam a esses documentos os plasmam em re-
flexão e pesquisa. assim, nunca é demais sublinhar os ajuizamentos de Le Goff:

[...] tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma 
das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos 
que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esqueci-
mentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanis-
mos de manipulação da memória coletiva. (GOFF, 1992, p. 426) 

agregando o conhecimento produzido às memórias, individuais e/ou cole-
tivas, refletir sobre o passado pode ser um ato de independência; ou um projeto 
de controle social. estando essas pontas aparentemente distanciadas, percebe-se 
que são muito mais próximas do que o léxico de cada uma define. 

ancorando o ponto de vista a esses ‘momentos de comemoração/recorda-
ção’ que estamos testemunhando quando dos 50 anos do golpe civil-militar de 
1964, penso que evitar as noções de que o passado é um lugar a ser descoberto 
por ‘expedições’ do presente deveriam ser levados em consideração. assim, a 
indagação vincula-se fortemente à investigação que desenvolvi anteriormen-
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te (KUShNir, 2012). ao escolher trabalhar com o foco nos jornalistas e nos 
censores, constatei uma similaridade para além dos atos de colaboração. O en-
cadeamento de todos esses fatos permitiu, fundamentalmente, pensar os con-
ceitos e as práticas de responsabilidade e poder. 

Na arena do poder, podem-se vislumbrar duas instâncias: a do estado auto-
ritário naquele momento e o quarto poder, visão imputada à imprensa. a aná-
lise, portanto, apreendeu um universo de conveniências e possibilidades, que 
esses dois lócus de domínio e seus encargos sociais e políticos impõem como 
responsabilidade. Minha investigação anterior optou por também sublinhar os 
elementos de colaboração e conivência explícita entre parcelas da grande im-
prensa e aquele estado.

ajuizar sobre responsabilidade e poder é mais uma vez avaliar o conceito de 
ética. as práxis jornalísticas contemporâneas podem ser vistas, portanto, como 
uma encenação das regras sociais: uma suposta vigília ao poder e a utopia de 
uma liberdade de expressão absoluta. 

No debate sobre o papel da imprensa/mídia, a historiografia alterou os 
seus eixos, debruçando-se sobre o jornal e o jornalista tanto como fonte quanto 
como objeto. Os jornalistas, por sua vez, têm-se dedicado a exercícios de mais 
fôlego, talvez para fugir do instantâneo que é o relato da notícia – impresso um 
dia, descartado no outro. Jornalistas e historiadores aproximam-se nas temáti-
cas e afastam-se nos métodos. O encontro desses “sujeitos das letras” permite 
que o tempo presente seja uma não história do instante. Não é a narrativa do 
agora. essa outra racionalidade do tempo não pode ser “uma chapa fotográfica 
que se contenta em observar fatos”, como definiu rené rémond (1996). 

Nas empresas de transmissão de informação, a autonomia para informar 
vincula-se aos interesses de seus proprietários. antes de tudo essas corporações 
são agências privadas que objetivam e sobrevivem do lucro. em contradição, 
ou não a esses propósitos, vendem um serviço de utilidade pública – a notícia. 

Parte dos jornalistas e donos de jornal, entre outros setores da sociedade 
civil que, ao apoiar os governos militares do pós-1964 e pós-1968, optaram por 
estar ao lado do poder, tornaram-se tanto agentes como ‘vítimas’ dessa auto-
censura que se impuseram como preço a ser pago. Permanecer no palco das 
decisões era mais importante que a busca e a publicação da verdade. Fizeram, 
assim, dessa ditadura um acordo civil-militar. Por isso, esses jornalistas cola-
boracionistas foram vistos como cães de guarda. À soleira, montaram guarda e 
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praticaram a autocensura, colaborando para construir e difundir uma imagem 
irreal, inverídica do país. e seguiram o fluxo quando o tabuleiro do poder mu-
dou a disposição das peças, readaptando-se.

a partir dessas delimitações, foi essencial que se fizesse no estudo anterior, e o 
reitero agora, uma ressalva. O ponto central daquela análise localizava-se em um 
território de decisão do qual participou apenas um pequeno grupo dirigente de 
jornalistas nas redações. de modo algum quis dar a entender que a autocensura e o 
colaboracionismo tenham sido praticados pela maioria dos jornalistas, o que não é 
verdade. da mesma forma que a prática da autocensura não pode ser circunscrita, 
nas redações brasileiras, apenas ao pós-1964 ou aos momentos de arbítrio. 

assim, muitos dos que ‘combateram’ as práticas do estado pós-1964 e pós
-ai-5 perderam seus empregos, foram presos e perseguidos e/ou permaneceram 
no anonimato. Muitos jornalistas também desempenhavam uma militância de 
esquerda – de simpatizantes a engajados – e igualmente sofreram (muitas vezes 
na própria pele) por tais atos. Nesse sentido, não estou colocando em um mes-
mo universo os donos de jornais e os jornalistas de várias tendências. existiram 
jornalistas que colaboraram com o regime, outros que resistiram e outros ainda 
que se opuseram. Como igualmente isso se aplica aos seus patrões. Se na pesqui-
sa anterior não me debrucei sobre a resistência, faço-o agora. 

*  *  *
delimitaram-se como fonte as matérias realizadas demarcando os ‘aniver-

sário’ do golpe, em alguns jornais da imprensa alternativa.2 assim, objetiva-
se perceber que periódicos realizaram tal reflexão, em que momento no longo 

2 Os jornais pesquisados fazem parte da Coleção Imprensa Alternativa (http://www.rio.rj.
gov.br/web/arquivogeral/imprensa-alternativa) do acervo do Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro (AGCRJ). Neste catálogo on-line há um verbete da trajetória dos periódicos. 
Foram selecionados: O Acadêmico, Afinal, O Amigo do Povo, Anistia, Aqui ó, Aqui São Paulo, 
Babel, Bagaço, Bastidores, O Berrante, Berro, Bloco, Boca do Inferno, Boca no Trombone, 
Brasil Democrático, Brasil Mulher, Campus, Carabandela, Cometa Itabirano, Companheiro, 
Contestado, Convergência Socialista, Cooperação, Crítica, Desacato, De Fato, Opinião, Mo-
vimento, O Pasquim, Resistência, Vaca Amarela, Vago 9, Voz do Jornalista. Agradeço a com-
petência e dedicação da Assistente de Pesquisa da AGCRJ, Bianca Montenegro, que auxiliou 
fundamentalmente na pesquisa deste artigo.
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período de mais de duas décadas de ditadura e com que tom. Nesse sentido, 
seria impossível aqui traçar um perfil detalhado dessa experiência alternativa 
no Brasil pós-1964, que provavelmente vivenciou nesse período o mais fértil da 
mídia alternativa no Brasil. 

Grosso modo, essa experiência vincula-se às premissas da prática jornalís-
tica realizadas por veículos e instituições fora do escopo da chamada grande 
mídia. a partir das reflexões inaugurais de Bernardo Kucinski (1991) sobre o 
tema, apreende-se que no pós-1964, e principalmente no pós-1968, inúmeros 
jornalistas perdem seus empregos por processos de expurgo3 à imprensa: 

O tempo ficaria mais escuro, como apontou uma pequena nota 
no alto do canto esquerdo da primeira página do Jornal do Brasil 
no dia 14/12/1968. As previsões da meteorologia eram categó-
ricas: “Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está irrespi-
rável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máx.: 38º em 
Brasília. Mín.: 3º nas Laranjeiras”. Em decorrência desse proces-
so de estrangulamento dos canais e instituições políticas, como 
sublinha Bernardo Kucinski, ocorreram diversas alterações nas 
principais redações do país. Muitos jornais e jornalistas foram 
afetados pelo AI-5, quando redações foram invadidas, depreda-
das ou fechadas pela polícia, como ocorreu com a pioneira re-
vista Realidade4, cujos dirigentes, entre os quais Paulo Patarra, 
foram demitidos. [...] Esses expurgos, na concepção de Gláucio 
Soares (1999) foram percebidos por vários jornalistas demissio-
nários como “[...] um sacrifício político visando aliviar a censura 
e as pressões econômicas; outros como uma solução para rivali-
dades pessoais e profissionais”. (KUSHNIR, 2012, p. 40-41) 

3 No pós-1964, a premissa dos expurgos como prática de governo se inicia com o “[...] AI-1, 
de 9/4/1964, que nasceu para ser o único e foi apenas o primeiro, objetivou fortalecer o Exe-
cutivo e realizou um expurgo de ‘maus elementos’ nos órgãos públicos, empresas estatais, 
universidades e no próprio Exército (KUSHNIR, 2012, p. 81)

4 Alguns dos jornais desta revista mais tarde fundariam o Bondinho e o Ex e, como tantos 
outros profissionais, encontraram na imprensa alternativa uma possibilidade que a grande 
imprensa já não comportava.
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ainda no governo Médici (1969-1974), transformações se deram no JB. Um 
pouco antes, em 1973, o jornalista alberto dines, depois de doze anos na casa, 
foi sumariamente afastado, três anos depois do estabelecimento do “Controle 
de Qualidade” no jornal5. as ‘limpezas’ nos órgãos da grande imprensa agiram 
de forma mais sistemática no âmbito da política de abertura lenta e segura do 
governo do General Geisel (1974-1979), quando há a retirada paulatina da cen-
sura nas redações. 

apostando-se, assim, na continuidade da autocensura, a ‘linha dura’ plane-
jou o paradoxo de constituir um pacto social no qual se alterasse o panorama 
sem esgarçá-lo. tal combinação foi costurada pelo general Golbery do Couto e 
Silva, chefe da Casa Civil, por volta de 1975, com o apoio de jornalistas escolhi-
dos para ‘colaborarem’ com esse processo de abertura e transição proposto pelo 
governo, os quais deveriam permitir a este visibilidade.

Para viabilizar tal acordo, que sublinhava as regras do jogo a seguir, estabe-
leceu-se um diálogo, no início temeroso, mas pouco a pouco direto, entre uma 
casta de jornalistas e donos de jornal desse período. de acordo com esse pacto, 
mudavam as atitudes nesse mandato de governo e deveriam alterar-se também 
as diretrizes impressas nos diários6:

Entretanto [...] foi preciso o assassinato do jornalista Vladimir 
Herzog pelo Doi-Codi de São Paulo, em outubro de 1975, para 
que o jornalismo complacente entrasse em crise generalizada 
dentro das redações, no campo dos jornalistas. O processo de 
depuração de quadros jornalísticos, inicialmente necessário à 
operação da autocensura, ampliou-se a partir de Golbery para 
permitir a implantação da abertura lenta, gradual e segura. Na 
transição, a autocensura já não basta. É preciso a voz ativa dos 

5 O JB editou uma circular interna de cinco páginas, em 29 de dezembro de 1969, assinada 
pelo diretor do jornal, José Sette Câmara, para o editor-chefe, Alberto Dines. Nela há um 
elenco de normas intituladas “Instruções para o controle de qualidade e problemas políti-
cos”, que o jornal deveria seguir a partir de então. Para mais, ver Kushnir, 2012, p. 48-49.

6 O papel da imprensa nesse instante como forma de intimidar a “linha dura”, a figura do general 
Golbery do Couto e Silva como o canal de comunicação entre o governo e as empresas de jorna-
lismo e a retirada negociada da censura de alguns periódicos estão em Celina Duarte (1997).
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jornalistas, criando um discurso consensual em torno de um pa-
drão de abertura política. (KUCINSKI, 1998, p. 64-65) 

Por isto, como avalia lucidamente Claúdio abramo (1988), em uma percep-
ção ferina, “[…] nas redações não há lugar para lideranças. Os donos dos jornais 
não sabem lidar com jornalistas influentes, que, muitas vezes, se chocam com 
as diretrizes do comando. O jornalista tem ali uma função, mas ‘ficou forte, eles 
eliminam’.” e assim, quase todas as grandes redações foram reformuladas no 
governo Geisel, cujo ministro da Justiça, armando Falcão, propagou o fim da 
censura. Compreende-se, pois, em que bases esta ocorreu.

esses expurgos atingiram, por exemplo, Mino Carta e Cláudio abramo, que 
foram retirados, respectivamente, da Veja, em 1976, e da Folha, em setembro de 
1977, entre muitos outros. as trajetórias individuais que cada um trilhou profis-
sionalmente permite vislumbrar um fenômeno mais amplo: o da estruturação 
de uma imprensa alternativa, no país, naquele período e que viveu seu apogeu 
durante o governo Geisel. 

Saber das coisas possibilita barganhas, permitindo às organizações de comu-
nicação o status de Quarto Poder. esse pilar fora do aparelho de estado deveria 
vigiar os interesses dos leitores – cidadãos republicanos –, a partir da atribuição 
aos jornalistas em narrar ‘a verdade’ dos fatos. Nesses esquemas deturpadores, a 
informação é negociável, é mercadoria. Muitos pagaram pelo papel-jornal para 
conhecer o que se passava no mundo em que viviam. Outros sofreram pela su-
posta veracidade impressa, já que as mortes sob tortura eram noticiadas seguin-
do os informes oficiais: atropelamentos, acidentes de carro, etc. No dia seguinte, 
após cumprir o seu papel, o jornal tornava-se embrulho de peixe nas feiras.

     
*  *  *

em letras garrafais, o título Parabéns pra vocês, pêsames para nós... estam-
pava a capa d’O Pasquim, na semana de 31 de março a 6 de abril de 1983. Uti-
lizando-se da charge sem assinatura, complementavam: “aniversário da ‘revo-
lução’: 19 anos pra nada! Nada? e os 100 bilhões de dívida?”. Partindo desses 
momentos de efemérides pós-1964, o exercício dessa reflexão é o de mapear e 
apontar algumas ponderações a partir do levantamento proposto e incluso no 
acervo custodiado pelo arquivo Geral da Cidade do rio de Janeiro (aGCrJ). 
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do encontrado, delimitou-se um universo que compreende o número 21, 
de Opinião7, editado em 26 de março de 1973, até a Tribuna Socialista8, de nú-
mero 10, de março/abril de 1984. Nesse universo, percebe-se um desenho mui-
to mais tímido e menos volumoso de matérias do que se previamente esperava 
dessa fonte quanto à temática. 

inaugurando as ponderações sobre o tema, no nono aniversário do golpe, 
hélio Silva foi apresentado pel’O Pasquim como o “historiador [que] viveu os 
agitados dias do início do movimento militar que hoje está no poder no Brasil”, 
e ajuíza que:

[...] é cedo para uma História de 1964, tudo que se escreveu ou 
escreve agora carece de perspectiva. [...] Comecei a pesquisar, 
em suas origens, o movimento de 64. De início, temos de escla-

7 Jornal, minitabloide, semanal, off-set, quatro páginas, o número zero (23 de outubro de 
1972) e, a partir do número 1 (6 a 13 de novembro de 1972), com vinte e quatro páginas, Rio 
de Janeiro, RJ. Diretores: Fernando Gasparian e Eurico Amado. Editor: Raimundo Rodrigues 
Pereira. Secretário de Redação: Antônio Carlos Ferreira. Editores-assistentes: Arlindo Mun-
gioli, Flávio Pinheiro, Juracy Andrade, Marcos Gomes, Mário de Almeida. Redatores: An-
tônio José Mendes, Elice Muneratto, Jô Amado, João Lizardo e Ronaldo Brito, além do vasto 
corpo de correspondentes. A censura prévia atingiu o periódico desde o oitavo número, em 
1972, até obrigar o jornal, em 8 de abril de 1977, a suspender temporariamente sua circula-
ção. A cada semana para fazer o jornal circular, os editores trabalhavam dobrado, fazendo 
uma média de cem matérias por semana, o dobro do que o necessário para que a edição não 
saísse prejudicada pelos cortes e, mesmo assim, em algumas semanas só saíram pratica-
mente as matérias internacionais. Durante esse período houve vários processos judiciais, 
apreensões de edições, inteiras, prisões e atentado a bomba na redação. Opinião também 
editou Cadernos de Opinião (por um tempo denominado Ensaios de Opinião). Contém fotos, 
charges, publicidade, ilustrações, comentários, reportagens, entrevistas. Venda em bancas 
e assinaturas, distribuição nacional. Publicação de ideias, debates, política e cultura (http://
www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/imprensa-alternativa).

8 Jornal, off-set, minitabloide, vinte e oito páginas, publicação de Trindade Produções Artísticas, 
Rio de Janeiro, RJ. Editor: Ana Maria Bahiana. Arte: Carlos Póvoa. Colaboração: José Emílio 
Rondeau, Maurício Kubrusly, Djalma Correa, Luiz Motta. O número especial não registra in-
formação de data. Contém fotos, entrevistas, reportagens. Publicação cultural, voltada para a 
música popular brasileira (http://rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/imprensa-alternativa).



186 O Golpe de 1964 e a Ditadura Militar em Perspectiva

recer que não o considero uma revolução. Essa denominação 
parece exercer sobre as lideranças políticas que chegam ao po-
der o fascínio de um amplo programa progressista. [...] O mo-
vimento de 64 marca o fim do papel tradicional dos militares 
na política e o aparecimento de novos padrões. Isto tudo não 
quer dizer que o movimento de 64 não se realizasse. Porque ele 
é parte de um processo incontrolável, irreversível e transitório. 
Ainda dessa vez foi o acontecimento que apresentou os perso-
nagens. São as revoluções que fazem os revolucionários e não os 
revolucionários que fazem a revolução. 

demonstrando as ambiguidades internas que esta mídia plasmava em si, re-
flexos da sociedade do período, é oportuna a pontuação sobre o De Fato.9 recen-
temente, este periódico recebeu um tratamento de digitalização e está on-line, e 
quando da publicização dessa iniciativa, o jornalista aloísio Morais rememorou 
a fundação do jornal como uma resposta ao assassinato do jornalista Vladimir 
herzog, em outubro de 1975. Confessou certa ingenuidade inicial e destacou a 
existências de diversas fases para o tabloide mineiro.10

esta visão a posteriori de uma certa concepção naif talvez permita compreen-
der as reflexões lá impressas em março de 1977. assim, a capa destaca: “Os treze 
anos de uma vontade política”, e é ilustrada por uma foto da “Marcha da família 

9 Jornal, off-set, minitabloide, variando de dezesseis a trinta e duas páginas, Belo Horizon-
te, MG. Editor responsável: Aloísio Moraes. Conselho Editorial: Bernardo Carvalho, Dur-
val Campos Guimarães, Jurani Garcia, Míriam Chystus, sendo ampliado posteriormente o 
número de pessoas. Entre os inúmeros colaboradores constam: Beth Cataldo, Beth Fleury, 
Dorinha Martins, Tânia Mara Avellan, Luís Fernando Emediato, Lúcia Helena Gazolla. O 
número 1 é datado de janeiro de 1976. A partir do número 17 (agosto/1977) passa a ter capa 
bicolor, e o número especial, de abril de 1978, é sobre a anistia. Contem fotos, artigos, textos, 
reportagens, entrevistas, comentários, anúncios, assinaturas, cultura, charges, inclusive ex-
traídas do Pingente, jornal sociocultural com enfoque predominantemente político (http://
www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/imprensa-alternativa).

10 Entrevista com o jornalista Aloísio Moraes, que comenta o projeto que digitalizou o jornal 
e disponibilizou na web (http://www.youtube.com/watch?v.=uhifNgBRTDA). Publicado no 
YouTube em 30 de novembro de 2012.
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com deus pela liberdade”, o que causa um desconforto ao olhar. torna-se igual-
mente inquietante contrastar esta capa ao editorial, que analisa: “[…] mas para 
que pudéssemos discordar ou reivindicar um aumento que pudesse pelo menos 
manter o padrão de vida do ano passado (que já era horroroso), precisávamos de 
pelo menos um elemento, que por coincidência vem faltando há 13 anos, entre 
outros gêneros de primeira necessidade: liberdade”. de maneira difusa, a De Fato 
transmite, nas três paginas que dedica ao momento, reflexões como:

Este movimento foi a expressão de uma determinada vontade 
política, organizada, aguerrida, e disposta a bater-se pela conso-
lidação e exclusividade dos seus interesses. 

A legalidade democrática tornara-se uma camisa de força, uma 
ameaça permanente. Nisto reside o segredo do movimento conspi-
ratório que derrubaria Goulart.Diante desses fatos os trabalhado-
res da cidade e do campo, as camadas médias, a intelectualidade, 
setores importantes da igreja e todos aqueles que concebiam que a 
democracia é antes de tudo a garantia e a prática da liberdade ir-
restrita de expressão, reunião e organização para todas as classes e 
camadas sociais – esta ampla maioria da população evidentemen-
te não concorda com a tese de que a “revolução” representa o povo.

e dedica uma página a entrevista de dalton Moreira Canabrava11, que se 
confessa desiludido:

Em 64, membro ativo do movimento que preparava a derruba-
da do governo de João Goulart, Dalton Canabrava percorria as 
fazendas do sertão mineiro ensinando os trabalhadores rurais 
a manejar armas contra o comunismo. Hoje, o deputado esta-
dual do MDB considera-se um revolucionário frustrado pelos 
rumos seguidos pela Revolução de 64, “afastando-se dos ideais 
de democracia e justiça social”. E confessa: “Meu único consolo 
é saber que não fui o único enganado. Todos os grandes líderes 

11 Dalton Moreira Canabrava foi um médico e político em Minas Gerais. Atuou como deputado 
estadual entre 1963 e 1987, e foi eleito deputado federal constituinte.
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da Revolução, como Milton Campos, terminaram decepciona-
dos. [...] A Revolução não vai cair mais, porque ela já acabou. O 
modelo econômico do Brasil vai se modificar pela evidência do 
fracasso. E, politicamente, terá que acontecer a redemocratiza-
ção do país, o que é um anseio popular”.

entre essas duas matérias, encontramos a impactante reflexão de Movimen-
to,12 no número 40, de 5 de abril de 1976. esta analisa em duas páginas as cassações 
de Nadyr rosseti, amaury Muller e Lysâneas Maciel. esse fato ocorreu no décimo 
segundo ano do golpe e com oito anos de permanência do ai-5 vigorando no país. 
Nesse momento e dentro das assincronias e incongruências da sociedade brasi-
leira, vivia-se a proposta do governo Geisel de “abertura lenta, gradual e segura”. 

Nadyr rosseti e amaury Muller, deputados federais pelo MdB gaúcho, elei-
tos no histórico pleito de 1974, quando o partido de oposição elegeu 16 dos 21 
novos representantes dos estados no Senado Federal, estavam num comício em 
Palmeiras das Missões. Na ocasião, rosseti, criticando o governo autoritário, 
sentenciou, “esse governo há de cair. Se não de podre, pela corrupção que existe 
dentro dele”. O presidente, outro gaúcho, constatou a frase repercutindo nos 
jornais da época. Como retaliação, no dia 30 de março foi publicada no Diário 

12 Jornal formado por um “racha” no Opinião, minitabloide, off-set, com vinte e quatro páginas, 
São Paulo, SP. Inicialmente, conselho editorial: Alencar Furtado, Audálio Dantas, Chico Buar-
que de Hollanda, Edgard da Mata Machado, Fernando Henrique Cardoso, Hermilo Borba Filho, 
Orlando Villas-Boas. Conselho de redação: Aguinaldo Silva, Elifas Andreato, Jean Claude Ber-
nadet, Maurício Azevedo, Teodomiro Braga, entre outros. Diretor responsável: Antônio Carlos 
Ferreira. Editor: Raimundo Rodrigues Pereira. Editores especiais: Bernardo Kucinski e Marcos 
Gomes, além da vasta lista de colaboradores nacionais e de economia. O número 1 é datado de 
7 de julho de 1975. O último foi o nº 334, de 23 a 29 de novembro de 1981. Houve números espe-
ciais de entrevistas sobre temas como Anistia, Constituinte, Ensaios Populares e um suplemento 
de artigos chamado Assuntos. Foi muitas vezes censurado, apreendido, com edições inteiras 
retiradas de circulação. Continha comentários, charges, ilustrações, venda em banca e assinatu-
ras, distribuição nacional, reportagens, entrevistas, opiniões, reflexões, fotos. Jornal de política 
(nacional e internacional), de ideias, debates e cultura. Durante um largo período publicou con-
tos de autores brasileiros, entre inéditos e consagrados, na seção sob o título Estórias Brasileiras, 
a qual marcou época (http://www.rio.rj.gov.br/web/arquivogeral/imprensa-alternativa). 
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Oficial da União a cassação do mandato de ambos os deputados. No dia seguin-
te, o deputado Lysâneas Maciel, em protesto contra a cassação, vai à tribuna do 
Congresso e igualmente também teve o seu mandato cassado. 

três anos depois, o Movimento retoma a temática de avaliação o pós-1964, no 
número 196, de 2 a 6 de abril de 1979. tendo por capa uma reportagem sobre a greve 
do aBC, o periódico destaca quatro páginas analisando os 15 anos do golpe. Com 
o título de “história/31 de março – Maus tempos, hein?”, as matérias são assinadas 
por alfredo Pereira e José Carlos ruy, e pontuam tanto um histórico pré-1964 quan-
to analisam esta década e meia. tendo a perspectiva de que o momento da narrativa 
das matérias foi pré-anistia, torna-se relevante destacar reflexões como:

Goulart não podia mais ignorar os trabalhadores

Os empresários financiavam a conspiração militar

Os Estados Unidos entravam com armas e até “boinas verdes”

Dia 30/3/1964: O presidente ousa e ataca o imperialismo

Começa a “varredura” nos setores populares

Quinze anos depois: Saiu tudo ao contrário

O regime teve de engolir as assembleias operárias

A oposição burguesa também se organiza

O movimento popular começa a impor seu ritmo

A política intermediária do regime é inviável

Aniversário comemorado em clima de velório.

No ano seguinte, 1980, no número 248, o Movimento na data do golpe volta 
ao tema destacando:

O combate ao regime – no 16º aniversário do golpe de 64, a con-
juntura de transição coloca para a oposição o desafio de buscar 
novas formas de luta, texto de Antônio Carlos Queiróz.

Um mesmo governo e duas estratégias, por Luiz Gonzaga Belluzo

Da crise econômica à política, por Marcos Gomes

Como enfrentar o ataque do governo, por Sérgio Santos.



190 O Golpe de 1964 e a Ditadura Militar em Perspectiva

em 1981, percebe-se o adensamento das reflexões e análises ao mapear as 
matérias de fim de março, no Movimento, que entrevistou três visões distintas 
sobre as mesmas questões: Flávio Bierrenbach, Marco aurélio Nogueira e ro-
nald de Oliveira rocha. em um número dedicado quase exclusivamente aos 
temas específicos dos governos autoritários do período pós-1964, discute-se:

A militarização profunda no estado brasileiro.

A militarização do executivo como um dado mais profundo e 
arraigado do que apenas a sucessão de militares na presidência, 
por Antônio Carlos Ferreira.

A bomba atômica como um sonho militar disfarçado.

A amplitude das práticas e ações em nome da Segurança Nacio-
nal, dos garimpos aos satélites.

O regime de 200 mil olhos – A “comunidade de informações” 
detecta ameaças à perpetuação dos militares no poder, por 
Márcio Bueno.

Como os teóricos do regime tentam esconder o Estado Militar, 
por Décio Saes.

O revisionismo do legislativo, que não teria recomendado pode-
res mínimos para legislar, por Antônio Carlos Queiróz.

A visão do país como um quartel. Ou como a legislação militar 
foi estendida/imposta aos civis, por Roberto Martins.

As empresas fardadas – as estatais, sob direção dos militares, 
mudaram de caráter, por João Roberto Martins Filho e José 
Carlos Ruy.

O Estado Militar: O regime brasileiro continua sendo uma di-
tadura militar?

*  *  *

Ao fim e ao cabo, o distanciamento produz, ao olhar este recorte, um senti-
mento diminuto. Parece ser difícil não plasmar a sensação de que se esperava mais. 
Mais rebeldia, mais rompimento de limites e padrões. Mais fácil parece, ao se de-
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bruçar sobre essa fonte, é concluir que irromper os padrões comportamentais era 
‘menos perigoso’ do que avaliar criticamente o período durante o acontecimento. 

em diferentes matrizes que abarcaram neste levantamento um universo dos 
vários Pasquim aos múltiplos Movimento, podemos traçar quadros e opções de 
grupos. São essas escolhas que certamente desenham as experiências dessa im-
prensa alternativa e nos demonstram, no aspecto político, um arroubo muito 
menor no todo do que uma dada névoa criou, mitificou e generalizou. 

O ano de 1975 é chave para demarcar essas divisões. Nos primeiros dias de 
abril, esteve por um breve período nas bancas de jornal de todo o país o número 
300 d’O Pasquim. Neste havia um editorial intitulado Sem censura e assinado 
por Millôr Fernandes, que notificava ao público leitor que, desde 24 de março 
daquele ano, o tabloide se encontrava livre da censura prévia. após um telefone-
ma do dr. romão – o último dos quase trinta censores que intervieram no pe-
riódico em cinco anos –, os jornalistas souberam que “agora a responsabilidade 
é de vocês”. No editorial de Millôr, que foi discutido – no sentido de polemizar e 
instaurar a discórdia – pela redação, este chamava a atenção para o conceito de 
responsabilidade, sobre o qual o censor advertia ao ‘devolver’ aos jornalistas o 
controle do que saía impresso. Para o chargista, esse rompimento repentino do 
pacto da censura embutia a noção de que deixar de intervir era uma concessão, 
um presente, que deveria ser pago ‘com responsabilidade’. e sua aceitação era 
sinônimo de gratidão e cumprimento de um acordo ‘velado’, ma non troppo.

No interior d’O Pasquim, o episódio gerou um embate entre as posições de 
Millôr, do dr. romão e do restante da redação. Para os grupos de interesse que 
o chefe do Sigab (Serviço de informação do Gabinete, que executava a censura à 
imprensa com censores do departamento de Polícia Federal descolados para o 
gabinete do ministro da Justiça) representava, o ato censório, naquele momento 
e apenas em alguns jornais, não mais precisava da figura presente do censor. 
Censurar já deveria, de tal modo, ser uma demanda introjetada, permanecendo 
dentro da cabeça dos ‘homens de jornal’. enquanto, para Millôr, a responsabi-
lidade pelo texto impresso que chega às bancas, objurgado ou não, rasurado a 
caneta vermelha pelo dono do tabloide ou pelo censor do estado, era sempre da 
equipe de redação. Por isso o chargista terminou o editorial afirmando que “sem 
censura não quer dizer com liberdade”.

No desenrolar dos acontecimentos, o exemplar de número 300 foi apreendi-
do nas bancas por determinação da Censura Federal. Millôr Fernandes deixou 
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o jornal e, como sublinha Bernardo Kucinski, “[...] com o fim da censura prévia 
[em alguns periódicos a partir do ano de 1975] encerrava-se o ciclo resistente 
d’O Pasquim e nascia uma outra fase, a do jornal politicamente calculista e pro-
motor de campanhas políticas, personificada por Ziraldo” (1991, p. 71).

No extremo oposto, após um rompimento no jornal Opinião, que existiu 
de 1972 a 1977 e tinha na figura de Fernando Gasparian a sua centralidade, 
fundou-se em julho de 1975 o Movimento. esse periódico, que existiu agregado 
entre outros, na genialidade de raimundo Pereira, um dos maiores jornalistas 
políticos do nosso contemporâneo, imprimiu ao Movimento um caráter político 
explícito e assumidamente de oposição. 

desfazer mitos na seara da imprensa é compreender em profundidade uma 
reflexão de 15 anos atrás e que continua up to date. Jânio de Freitas publicou, 
na semana em que se rememorávamos trinta anos do ai-5, um enfoque que 
destoava dos demais.

Quase todos os principais jornais do país editaram cadernos especiais para 
lembrar o horror daqueles anos e a luta da imprensa pela liberdade de expressão. 
Freitas optou por desenhar a delicadeza da questão ao narrar que: 

Os jornais reagiram à censura determinada pelo AI-5 aos meios 
de comunicação em geral. A imprensa faz questão de que seja 
seu, localizado nos dirigentes de cada publicação, o poder de li-
berar e de vetar. Qualquer intromissão aí une os competidores 
na reação. Mas ser contra a censura não significou ser contra o 
sentido geral do AI-5, senão contra um dos seus muitos aspectos. 

[...] Não seria possível ser contra o AI-5 sem ser contra o regime. 
E a imprensa, embora uma ou outra discordância eventual, mais 
do que aceitou o regime: foi uma arma essencial da ditadura.

Naqueles tempos, e desde [19]64, o Jornal do Brasil [...] foi o 
grande propagandista das políticas do regime, das figuras mar-
cantes do regime, dos êxitos verdadeiros ou falsos do regime.

[...] Os arquivos guardam coisas hoje inacreditáveis, pelo teor e 
pela autoria, já que se tornar herói da antiditadura tem dependi-
do só de se passar por tal.
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[...] Aproveitar os 30 anos do AI-5 para mostrar mais como foi 
o regime que o criou, eis uma boa iniciativa. Mas não precisava 
reproduzir também os hábitos de deformação costumeiros na-
queles tempos. (FREITAS, 1998, p. 5)
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Perspectivas do golpe de 1964 
pela imprensa do interior 

paulista: o caso do Correio da 
Noroeste e Diário de Bauru

Célio J. Losnak e Marina de Mello Fontanelli

Nos últimos anos tem crescido o debate em torno do golpe civil-militar e 
da ditadura. apesar da vasta produção bibliográfica existente sobre o tema, um 
dos aspectos ainda pouco explorados é a atuação dos diversos grupos sociais 
em 1964 e na manutenção do governo ditatorial. embora o entendimento so-
bre a participação dos militares seja importante, e essa mereça ser esmiuçada e 
problematizada, há carência de pesquisas que buscam dimensionar e detalhar 
a corresponsabilidade dos civis naqueles acontecimentos. 

Uma das memórias ainda silenciadas é a da atuação da imprensa na opo-
sição ao governo de João Goulart e no papel colaborativo na gestão e apoio 
ao golpe. Nessa linha, o objetivo deste texto é contribuir com a ampliação do 
quadro e precisão no foco de atuação da imprensa em 1964, explorando os 
vínculos entre o local e o nacional, entre imprensa e sociedade, contribuindo 
para a perspectiva de que o golpe e a ditadura não ocorreram e não se mantive-
ram apenas pelas mobilizações ocorridas nas grandes capitais, bem como não 
estiveram restritas à participação dos militares. apresentamos aqui resultados 
de uma pesquisa com jornais da época editados no interior de São Paulo, Diá-
rio de Bauru e Correio da Noroeste, buscando identificar os posicionamentos 
da imprensa, os vínculos que os dois periódicos estabeleciam com os grupos 
sociais, as leituras políticas produzidas sobre os acontecimentos, indícios de 
como os embates ocorreram na cidade e demonstrações da prática jornalística 
como intervenção social naquele momento histórico. 
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A política e a imprensa em 1964 

É inviável apresentar aqui o debate bibliográfico que buscou explicar e ana-
lisar o golpe e a bibliografia correspondente, mas elencamos alguns pontos que 
ajudam a formar o quadro retratado pelos jornais analisados neste texto. 

a resistência dos militares à posse de Goulart como presidente, em 1961, 
após a renúncia de Jânio Quadros, era respaldada por fios de memória ali-
mentadas, desde 1953 e 1954, quando Goulart fora ministro do trabalho no 
segundo governo de Vargas. a atuação dele no ministério foi interpretada, 
por militares e udenistas, como perigosa por ser estimuladora de greves, ser 
tíbia, apoiar comunistas, fazer política promíscua com sindicatos, manipu-
lar trabalhadores, não manter a autoridade formal de ministro e desmantelar 
a hierarquia social (GOMeS, 2006). Gomes indica que a atuação de Goulart 
como ministro estaria voltada para aproximar os trabalhadores sindicalizados 
do governo de Getúlio e para expandir a representação do PtB entre a classe 
operária. O seu curto mandato foi interrompido, em fevereiro de 1954, pelas 
pressões dos militares e udenistas. 

O projeto político trabalhista, nacionalista e reformista de Jango lançava 
mão de intensa negociação, diálogo, relação próxima, informal e tolerante com 
os sindicatos. enquanto para alguns segmentos de trabalhadores e grupos de 
esquerda essas características eram qualidades, para os setores conservadores, 
dominantes e até entre alguns membros do mesmo partido (PtB), elas eram 
perigosas. Segundo eles, a fraqueza e a subserviência seriam traços pessoais e 
políticos do presidente que assumia em 1961. em outra perspectiva, ele passa-
ria a fortalecer o PtB, representar e apoiar os sindicatos, aliar-se a grupos de 
comunistas, nacionalistas e segmentos de esquerda. diante da crença de que 
as relações políticas e econômicas entre classes seriam alteradas, segmentos 
conservadores desencadearam mobilizações clandestinas (BaNdeira, 1983; 
dreiFUSS, 1987) e institucionais – UdN, ipes, ibad – intensificando os con-
flitos no parlamento, nos quartéis, nas escolas, nas ruas e em diversas insti-
tuições. O complexo ipes-ibad fez propaganda, financiou campanhas políticas, 
arrecadou verbas, produziu filmes, livros, cartilhas e textos jornalísticos com o 
ideário anticomunista. Parte do material veiculado na imprensa daqueles anos 
era originário dos quadros pertencentes a essas organizações. 
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a polarização da guerra fria, a consolidação do capital internacional no ter-
ceiro Mundo, as vitórias das revoluções chinesa e cubana, a expansão dos parti-
dos comunistas pelo mundo, a difusão da doutrina de Segurança Nacional en-
tre civis e militares expressavam a convergência de movimentos internacionais, 
davam suporte interpretativo e alimentavam um conflito nacional, um jogo de 
forças entre grupos dominantes tradicionais e outros mais recentes, tais como o 
trabalhismo, do PtB; o comunismo, por meio do PCB; o sindicalismo liderado 
pela CGt, grupo ligado ao PCB, de tendência ‘nacional-reformista’ que apoiava 
Goulart; a organização de sindicatos de trabalhadores rurais e das Ligas Cam-
ponesas no campo; membros das Forças armadas nacionalistas e reformistas, 
particularmente os sargentos; os estudantes desfraldando inúmeras bandeiras 
de facções esquerdistas na UNe. 

O acirramento desse confronto era tal que o governo mediava reivindica-
ções e apoios constantemente entre os grupos conservadores e reformistas, sem 
garantir alianças razoavelmente seguras. Os principais ministérios eram lide-
rados por membros da UdN e do PSd, havia técnicos no governo e ministérios 
sensíveis aos nacionalistas, comunistas e sindicatos; projetos e legislações bus-
cavam democratizar a sociedade e a economia, mas cada grupo fazia aliança 
com governo e postava distanciamentos, marcava polêmicas e oposições aos 
inimigos. Os principais partidos (UdN, PSd e PtB) não eram homogêneos, 
os subgrupos se posicionavam com relativa independência. O Plano trienal e 
as reformas de Base, lançados em 1963, eram apoiados por segmentos de par-
tidos e combatidos por outros, desencadeando diversos impasses e permitindo 
a avaliação de que havia instabilidade e insegurança política (tOLedO, 1984).

desde o fim do governo de Juscelino, a economia apresentava a cada ano 
mais problemas com baixo crescimento econômico e queda do PiB, diminuição 
dos investimentos produtivos, aumento do déficit público, crescente inflação 
(37%, em 1961; 51%, em 1962, e 78%, em 1963), gerando descontentamento dos 
diversos segmentos sociais, desabastecimento, novas reivindicações e intensifi-
cando o confronto político de classes.

Os conflitos cruzavam o estado e a sociedade, acirrando perspectivas de 
embate entre oposições e partidários do governo e era corrente entre eles a in-
terpretação de que o inimigo estava planejando um golpe e, por esse motivo, 
consideravam necessário preparar um contragolpe. Os discursos da oposição 
afirmavam defender os princípios da ordem, da democracia e da liberdade, ao 
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mesmo tempo em que partidários do governo propagavam lemas como demo-
cracia, reforma agrária, nacionalização da economia, liberdade sindical, luta do 
operariado, comunismo, ampliação dos direitos do trabalhador urbano e rural. 

a grande imprensa também participou da luta política e, para delinear o qua-
dro geral, destacaremos quatro exemplos1. dias (2010) identifica a oposição d’O 
Estado de S. Paulo ao plebiscito que recriava o presidencialismo, em 1963, e aponta 
para a combatividade do periódico até abril de 1964. Nesse ano, editoriais, no-
tas notícias, artigos retrataram aquela conjuntura política perigosa decorrente da 
suposta ascensão do comunismo, da desenvoltura dos sindicatos, dos riscos da 
reforma agrária e da sensação de desordem social. a doutrina liberal, defendida 
pelo jornal, orientava a leitura política e a linha editorial, justificava as críticas ao 
governo, mobilizava forças para uma reação conservadora e clamava pela inter-
venção das Forças armadas (aQUiNO, 1999; diaS, 2010). Júlio de Mesquita Filho 
participou de reuniões e contribuiu para gestão de estratégias golpistas, esteve liga-
do às articulações do ipes (dreiFUSS, 1987; LOSNaK, 2005) e foi interlocutor de 
Castelo Branco. Um ano depois, em 1965, publicaram os textos comemorativos do 
golpe, reafirmando a concordância com a alternativa escolhida e posteriormente as 
matérias foram reunidas em livro (LOSNaK, 2005)2. 

a Folha de S. Paulo optou por posicionamento mais comedido; colocava-se 
como objetiva, de viés informativo e posicionamentos indiretos, reconheceu a 
legalidade do plebiscito, embora tivesse perfil anti-Jango e fosse associada ao 
ipes. até o golpe defendeu sem alarde posições anticomunistas, enfatizou a ‘le-
galidade’, foi contra a possibilidade de reeleição de Goulart, apoiou a “Marcha 
da Família com deus pela Liberdade”, atribuiu ao golpe legitimidade, legalidade 
e um meio de defender a democracia (diaS, 2010). 

1 Nos anos de 1970, dois livros já revelavam o envolvimento da imprensa com o golpe: STE-
PAN (1975, p. 75-92) e SKIDMORE (1989, p. 40). Recentemente, o jornalista Juremir da Silva 
(2014) lançou uma análise a partir de compilação bibliográfica defendendo a tese do papel 
central da imprensa no golpe denominando-o “golpe midiático-civil-militar”. 

2 O livro (Março de 1964: mobilização da audácia) foi organizado pelo jornalista d’O Estado de 
S. Paulo José Stachini, teve apoio do jornal, foi idealizado pelo editor Oliveiros S. Ferreira e 
publicado pela Companhia Editora Nacional. Dreifuss (1987, p. 196) afirma que essa editora 
apoiara o Ipes ao publicar livros propagandísticos no período precedente ao golpe com obje-
tivo de abalar a credibilidade do governo de Goulart.
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Chammas (2011) analisa os editoriais do Correio da Manhã do início de 1964 
e considera que o famoso diário redirecionou seu posicionamento logo após o 
golpe. ele tinha uma trajetória de apoio à UdN, nos anos 1950 e 1960, fazia crí-
ticas ao governo de Goulart, embora tivesse apoiado sua posse em 1961, defendia 
reformas modernizantes da economia, a liberdade de mercado, argumentava so-
bre a necessidade da estabilidade social, de proteger a liberdade e a democracia, 
considerando que elas estavam ameaçadas pelo então presidente João Goulart. 
Nos dias próximos ao golpe e durante o evento, lançou editoriais incisivos contra 
o governo e a crise que se intensificava, apoiou a ação militar e louvou o novo 
regime em nome da resistência democrática. a partir do ai-1, o jornal começou 
a revelar discordâncias que gradativamente foram se acentuando e marcando na 
memória histórica como um dos jornais de mais veemente oposição à ditadura. 

O Jornal do Brasil era outro periódico importante do período. Na segunda 
metade dos anos 1950 protagonizou uma modernização editorial inspiradora 
para outros veículos, mas manteve viés político conservador, ligado a alguns 
interesses de estado e vinculado ao ipes. Segundo Chammas (2012), o jornal 
manteve oposição ao governo de João Goulart, foi incisivo contra as reformas 
de base, avaliava que Jango era inimigo da democracia, pois havia incentivado 
conflitos e radicalismos, levado o país ao caos, à instabilidade e às crises (ins-
titucional, econômica, social, política). Para resolver o impasse, o periódico 
clamou pela intervenção militar, defendeu o executivo forte, apoiou o ai-1 e 
avalizou as decisões dos militares. 

O Diário de Bauru e o Correio da Noroeste

Os dois jornais em pauta eram diários com tradição na cidade. O Correio 
da Noroeste foi fundado em 1931 por um grupo que se consolidara na década 
de 1920 com o Diário da Noroeste, mas tivera suas instalações depredadas pe-
los aliados das forças vencedoras da revolução de 1930. Com a recomposição 
e o novo título, o Correio se consolidou como principal impresso de Bauru e 
percorreu as décadas seguintes mantendo popularidade até meados dos anos 
1950. O grupo editorial mantinha-se afinado às forças políticas dominantes na 
cidade e no país, defendendo perspectivas conservadoras, buscando se afastar 
de grandes polêmicas e apresentando pretensa neutralidade. em 1964, já não 
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pertencia a jornalistas locais; era propriedade da Santos & Santos imprensa 
S.a., empresa de publicidade detentora de vários veículos em cidades do estado 
de São Paulo, mas conservava na direção jornalistas locais tradicionais, tais 
como Oswaldo Gaspar e Paulino raphael. 

a partir dos anos 1950, foi perdendo leitores para o Diário de Bauru, que 
possuía propostas mais arrojadas para a época. em 1964, o Correio da No-
roeste contava com quatro páginas e um número maior em datas especiais, 
centrava-se nos assuntos locais, tais como esportes, eventos sociais, o cotidiano 
da cidade, discutia os problemas urbanos e apontava deficiências da urbe. a 
publicação rotineira dedicava-se mais ao noticiário político local; o nacional 
se destacava apenas em momentos de maior repercussão ou que tivesse rela-
ção com a cidade, e dava pouca atenção aos acontecimentos internacionais. Na 
política, afirmava estar distante dos partidos, defender princípios e ser inde-
pendente. Os seus posicionamentos indicavam a preocupação em representar 
os leitores, ter estratégia empresarial de compromisso com os anunciantes e 
de ser o veículo que atendia e defendia as necessidades da sociedade local3. Na 
perspectiva jornalística, os textos eram curtos, com poucas fotos, as manchetes 
amplamente exploradas na primeira página, com tipos grandes e em negrito, 
a diagramação apresentava-se ágil, embora embaralhasse visualmente o leitor 
com a multiplicidade de títulos dispersos na página. Os anúncios estavam pre-
sentes nas metades inferiores das páginas dois, três e quatro. 

em 1964, o Diário de Bauru possuía entre doze e dezesseis páginas, explorava 
a primeira delas com manchetes e fotografias e, nas outras, cobria acontecimen-
tos locais, nacionais e internacionais, continha coluna sobre cinema, publicava 
assuntos da área cultural, do esporte, do cotidiano urbano, eventos sociais da eli-
te, notícias policiais, notas de serviços, imprimia várias páginas de publicidade, 
mantinha correspondentes em São Paulo e no rio de Janeiro, mas era composto 
de um grupo mínimo de onze profissionais entre diretor, redatores e colunistas. 

O Diário foi criado por Nicola avallone Jr., em 1946. Poucos anos depois, o 
proprietário iniciou a carreira política, concorreu à prefeitura de Bauru em 1951, 
mas não obteve sucesso. em 1954, foi eleito deputado estadual e, em 1955, prefei-
to; posteriormente atuou como deputado estadual, entre 1960 e 1970, quando foi 
cassado. a sua política tinha elementos do populismo, procurando estabelecer 

3 Política e Políticos. Correio da Noroeste. p. 1. 11 set. 1964. 
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aproximação física com as classes populares, postando-se como defensor das ne-
cessidades da população e realizando eventos festivos. trabalhava no comércio 
de varejo e imobiliário, criou slogans e campanhas que visavam a enaltecer Bauru 
com um futuro industrial promissor, desenvolvido e como um lugar da moderni-
dade, termo que se instalava na onda desenvolvimentista do governo de Juscelino 
Kubitschek. todas essas estratégias, como prefeito ou deputado, passavam pelo 
jornal, veiculando campanhas e ideias, tornando onipresente a figura do líder e 
posicionando-se no jogo de forças políticas estaduais e locais. 

Jornal e avallone Jr. fundiam-se na mesma figura enunciada pelo slogan im-
presso no alto da primeira página do periódico: “Um Bauruense lutando pela 
sua terra e sua gente”. em 1964, em texto saudando o ano que se iniciava, as-
sume com franqueza esses vínculos entre política e jornalismo, entre propostas 
de projetos para cidade e a atuação personalista do diretor4. O autor afirma que 
o impresso era um espaço de luta política, de legítima defesa dos interesses e 
necessidades do leitor e que visava ao bem comum. em 1964, avallone Jr. estava 
filiado ao Partido Social Progressista (PSP), era aliado de adhemar de Barros e 
o jornalismo atendia às demandas dessas alianças, apresentado rotineiramente 
discursos e movimentações do governador. 

As tensões do golpe

No período entre primeiro de janeiro e trinta e um de março de 1964, o Diário 
de Bauru noticiou e comentou os embates e acontecimentos políticos correntes, 
reproduzindo literalmente as vozes dos atores, evidenciando as tensões afloradas 
entre o governo de João Goulart e os segmentos de oposição, imprimindo a foto 
de presidente, explicitando temas importantes do momento e, ao mesmo tempo, 
inserindo nos títulos ou no corpo do texto discordâncias e críticas a Jango. 

4 “Há 18 anos fundávamos o DB [...] tendo como bandeira de luta a defesa de Bauru, sua terra 
e sua gente. [...] Nesses 18 anos, confundimos nossa fascinante vivência política com a jorna-
lística [...] O jornalista e o jornal se confundiram numa ininterrupta e emocionante batalha 
diuturna, superando as incompreensões de uns e o inconformismo de outros, mas conduzindo 
sempre [...]”. 1964: que haja céus claros e ventos favoráveis. Diário de Bauru. p. 1. 1º jan. 1964. 
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No início de janeiro, a tese de que poderia haver um golpe ou revolução já 
era enunciada. No dia quatro, um texto de primeira página reproduzia a fala do 
General assis Brasil, chefe da Casa Militar, sobre possível reforma ministerial, 
assegurando a disposição do governo de não ter representantes da ‘esquerda’ 
no ministério e declarando da efetiva condição de João Goulart resistir a um 
golpe da oposição. O destaque revelador da tensão está no título da matéria, 
redigido inteiramente com letras maiúsculas, recurso comum na época, repro-
duzindo fala do general sinalizando para as oposições a alteração ministerial 
em atendimento às expectativas: “eSQUerdiStaS aUSeNteS dO FUtUrO 
MiNiStÉriO de JG!”5 

alguns dias depois, a ação dos comunistas parecia um fato inelutável e o 
periódico realça a ação dos paulistas, particularmente de um aliado político 
de avallone Jr. “aB: SÃO PaULO eStÁ arMadO!” O texto reproduz a fala 
do chefe do executivo paulista, adhemar de Barros (aB), afirmando que o 
estado de São Paulo estava “armado e preparado para impedir que o Brasil” 
caísse “nas mãos do comunismo” e que lutaria “até a última trincheira para 
impedir que os vermelhos” manchassem a “democracia brasileira”6. adhemar 
era um dos governadores que se destacavam na oposição e marcavam presença 
entre as lideranças civis7. 

O Correio da Noroeste compartilhava o mesmo posicionamento. No primei-
ro dia do ano, o diretor responsável Oswaldo Gaspar assinou o editorial Poucas 
Esperanças e indagou: “O Brasil se livrará duma revolução em 1964?” Segundo 
ele, havia “confusão [...] nos mais altos postos de mando” decorrentes da “degra-
dação política social” em avanço e provocadas pela infiltração comunista que 
acontecia “em todas as camadas sociais, nas esferas militares, nas esferas políticas 
e até nos meios religiosos”.8 embora a maioria das edições dos meses de janeiro a 
abril do Correio não contenham matérias e textos sobre o governo, as existentes 

5 Esquerdistas ausentes do futuro ministério de JG. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 4 jan. 1964. Ou-
tro exemplo de valorização da luta de Adhemar de Barros pela democracia está em “Ademar: 
estamos preparados para enfrentar qualquer agitação”. Diário de Bauru. p. 1. Bauru. 22 fev. 1964. 

6 Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 11 jan. 1964. 

7 Os outros dois governadores de destaque eram Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carlos 
Lacerda, da Guanabara. 

8 GASPAR, O. Poucas Esperanças. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 1º jan. 1964. 
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revelam opiniões. O posicionamento institucional dos dois periódicos é incisivo 
e revelador do pensamento de intelectuais interioranos que davam base e exten-
são às movimentações políticas que ocorriam em nível nacional, consolidando 
um projeto de oposição, tendo como um dos suportes uma rede impressa pela 
qual circulavam interpretações detratoras do governo de João Goulart. 

Notícias e comentários abominando o presidente da república, cotidiana-
mente publicados, delineavam um quadro de confrontação existente, ao mesmo 
tempo em que o reforçava, insistindo na reprodução das leituras políticas que os 
atores de oposição elaboravam, com os recortes de tendências em confronto: a 
democracia contra o comunismo, a lei contra o golpismo, a mobilização contra a 
ameaça, a ordem contra a desordem e o caos. Nesse eixo interpretativo, os jornais 
contribuíam para a consolidação da tese de que o governo de João Goulart se 
constituía em um perigo à sociedade e era um braço do comunismo no país. Um 
exemplo é a notícia da fala do presidente da UdN, Bilac Pinto, em que o título uti-
liza o verbo “denunciar” e apresenta-se como a transposição do real para a página 
impressa, sem mediações e sem interpretações, pois a constatação da existência 
da denúncia pressupunha a veracidade das intenções golpistas de Jango – PreSi-
deNte da UdN deNUNCia iNteNÇÕeS GOLPiStaS de JaNGO!: 

Governo de JG vem insistentemente tramando contra as insti-
tuições, tentando a intervenção nos Estados de São Paulo e da 
Guanabara, como um primeiro passo para o posterior golpe con-
tra o Congresso Nacional, com o fechamento de suas portas. O 
presidente vem facilitando aos comunistas o acesso a cargos im-
portantes na administração federal e fornecendo armas a sindi-
catos rurais e da orla marítima. O encerramento das atividades 
do Congresso Nacional somente não foi conseguido pela firme 
intervenção das forças armadas. [...]9 [grifos nossos]10

Como em diversos outros discursos daquele início de ano, a tese da iminên-
cia de um golpe de esquerda havia se transformado: de uma interpretação, de 
um recurso estratégico de desqualificação do oponente, transformava-se num 

9 Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 23 jan. 1964.

10 Todos os destaques em negrito nas citações são dos pesquisadores. 
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fato, em uma ação concreta e óbvia. a referência desta última citação sinaliza 
para a atuação mediadora das Forças armadas na resolução do problema con-
siderado consumado. É o discurso de um civil reforçando a importância dos 
militares na luta pela democracia. em entrevistas concedidas décadas depois 
(d’araUJO, 1994), os militares enfatizaram a centralidade da instituição no 
papel de poder moderador no processo de ‘conspiração’. embora no livro ocor-
ram menções a contatos com civis, entrevistadores e entrevistados centram-se 
nas ações internas às Forças armadas, decorrentes de intensa efervescência 
ideológica, atuando como articuladora da defesa da nação contra o comunismo. 

a pesquisa com a imprensa da época possibilita a diversificação de fontes 
relativas ao período e evidencia a atuação significativa de civis e militares, que 
revelavam discursos convergentes, embora com sutis diferenças, reforçando a 
atual tese, compartilhada por diversos autores, de que o golpe foi civil-militar 
e de que a responsabilidade pela ditadura não foi apenas das Forças armadas. 
a invocação dos civis pelo golpe já circulava no início de 1964, era sutilmente 
clamado na capital federal e ecoava pelo interior do país. e a mobilização dos 
civis também circulava pelas instituições e imprensa.

Silvio Marques Jr, Promotor Público presidia a Frente anticomunista (FaC) 
na cidade, organizava atividades, encontros, treinamento de jovens para o com-
bate armado e publicava artigos no Diário sobre a necessidade de mobilização 
pela democracia e contra o comunismo (GiaNSaNti, 1997). No início de mar-
ço, o coronel Saldanha da Gama, diretor-geral da Guarda Civil do estado de 
São Paulo, proferiu palestra na Faculdade de direito de Bauru em programação 
da FaC. Silvio Marques anunciou e justificou o evento, em entrevista dada ao 
jornal, como atividade de mobilização, que estava em andamento e crescimento, 
pela defesa da democracia e no bloqueio da expansão do comunismo no país11. 

11 A Comunização do Brasil se constituirá numa empresa difícil para os comunistas. Diário de 
Bauru. Bauru. p. 9. 5 mar 1964. O texto informa que seriam exibidos os filmes “Anatomia 
de uma agressão”, “A Revolução Húngara” e “A Revolução Traída” sobre Cuba. Com aborda-
gem semelhante, o evento também foi noticiado pelo Correio da Noroeste informando que 
os filmes retratavam “fielmente os mais impressionantes fatos que sofreram os povos de vá-
rios países do mundo com a implantação do regime vermelho”. Muita Expectativa em torno 
da conferência anticomunista na faculdade. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 6 mar. 1964. 
Nessa matéria há informação de que haveria transporte gratuito de ônibus até o evento. 
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O coronel Saldanha previa movimentações belicosas em tempo próximo e afir-
mou que estavam “mobilizados para lutar contra os comunistas, no lugar e com 
as armas que eles escolhessem.”12 

Outra demonstração do endosso que a imprensa dava à junção entre civis e 
militares pode ser identificada em notícia enaltecedora da mobilização desenca-
deada por adhemar Barros, bem como pela sua liderança dentre as oposições ao 
governo. O Diário publicou que o governador recebera irmãs religiosas de duas 
irmandades e teria dito a elas que rezassem “pelo Brasil e pela estabilidade da si-
tuação nacional, fortemente abalada e ameaçada pela infiltração comunista”13. O 
conceito de infiltração perpassava a doutrina de Segurança Nacional produzida 
pelos militares (aLVeS, 1985). era a tese de que o comunismo como ideologia 
estrangeira e imprópria ao país se infiltrava sorrateiramente por meio da ação dos 
próprios brasileiros que haviam sido enredados pelas seduções de Moscou. Nesse 
sentido, a guerra era interna porque o inimigo falava o português. Não ocorria a 
invasão por uma tropa armada e uniformizada, o inimigo se espraiava por anôni-
mos e sem identificação explícita. 

Nessa linha, os empresários também se mobilizavam e o assunto tornava-se 
notícia. Uma matéria com o título “repúdio das forças vivas à tentativa de so-
cialização” informa que o Comando Nacional das Classes Produtoras, congre-
gando as “elites empresariais”, busca defender-se das “tentativas de socialização 
violenta a que se querem submeter o Brasil” e resistir às “pressões da esquerda”.14 
Lido cinquenta anos depois, esse texto é um exemplo do acirramento das tensões 
política naquela conjuntura e destaca-se a naturalidade com que o jornalismo 
incorporava o vocabulário dos atores e reforçava determinados vieses interpre-
tativos dos acontecimentos. a expressão “forças vivas” era muito utilizada no 
período para se referir aos grupos organizados na defesa da ordem, das posições 

Posteriormente, em texto informando sobre evento comemorativo da vitória do golpe, surge 
uma explicação para o objetivo da visita do coronel Saldanha, a orientação de estratégias na 
campanha contra os comunistas. 

12 Ainda não sinto o cheiro da pólvora mas algo desagradável nos reservam. Diário de Bauru. 
Bauru. p.  9. 10 mar. 1964.

13 Adhemar: estamos preparados para enfrentar qualquer agitação! Diário de Bauru. Bauru. p. 
1. 22 fev. 1964.

14 Repúdio das forças vivas à tentativa de socialização. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 12 mar. 1964. 
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opostas àquelas consideradas de esquerda, socialistas ou subversivas. além da 
autorreferência, o texto informa que as elites mobilizadas em prol dos seus in-
teresses estariam vivas; por outro lado, não havia o mesmo critério para pensar 
os grupos oponentes, restando a indagação: os setores populares, nacionalistas, 
comunistas e operários não eram força vivas e, sim, forças mortas?

Uma matéria de destaque na primeira página, em fevereiro, com críticas à 
atuação de Luiz Carlos Prestes e sua respectiva declaração de que os comunistas 
estavam no poder, embora ainda não estivessem no governo, relata a ocorrência 
de “pânico na área empresarial de todo o país, ante o desgoverno e o egoísmo 
[...]”15 Segundo o redator, os empresários temiam uma revolução que era orques-
trada nos bastidores por um dos líderes comunistas, Prestes, e que parecia ter 
desenvoltura entre membros do (des)governo. 

além dessa questão, destaca-se o corte feito entre os agentes de ação e os 
objetos delas, contrapondo elite e povo: 

[...] Temem os representantes das forças nacionais mais autên-
ticas, que o povo venha a incorporar-se à luta do líder vermelho, 
engrossando o seu movimento que visa a legalização do PC. [...] 
Os homens da produção, da indústria, do comércio, das classes 
atuantes, enfim, movimentam-se, nos dias atuais, com o objeti-
vo de conduzir o povo a informações seguras de salvaguarda à 
democracia, livrando-se do pânico que já generaliza.16 

as “forças nacionais mais autênticas” estavam definidas. Os comunistas 
seriam as falsas forças. O povo precisava ser protegido das más influências e 
essa tutela cabia aos produtores e atuantes, as “forças vivas”. a estratégia seria 
viabilizada pela veiculação de informações seguras de garantia da ordem. e o 
texto jornalístico era uma forma de esclarecimento e de revelação do perigo 
representado pela cor vermelha. Capelato (1992) identifica entre os jornalistas 
liberais, atuantes nos anos 1920 e 1930, a visão da elite esclarecida que possuía 
o papel de iluminar as massas e conduzi-las pelo caminho da ordem e da liber-

15 Homens de empresas alarmados: os comunistas ‘no poder’ embora não ‘no governo’. Diário 
de Bauru. Bauru. p. 1. 13 fev. 1964. 

16 Idem. 
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dade. ao analisar o papel desempenhado pelo O Estado de S. Paulo, em 1964, 
aquino (1999) identifica nos argumentos em debate a posição semelhante de 
valorização na política dos intelectuais e da elite, efetuando um corte hierarqui-
zador da sociedade e pressupondo que a autonomia seria um privilégio dos mais 
esclarecidos, cabendo aos subalternos se sujeitarem às orientações daqueles que 
se autoproclamavam defensores da liberdade.

 Nas capitais e nas localidades interioranas, os jornais também cumpriam o 
papel de trazer à tona os temas considerados mais candentes do momento, mes-
clando problemas de âmbito nacional e local, oferecendo ao leitor um retrato 
momentâneo da realidade social. além dos já comentados, o Diário de Bauru 
tratou de vários outros assuntos. destacamos alguns deles: a proposta de refor-
ma agrária do governo foi noticiada com reproduções de falas governamentais 
direcionadas aos proprietários rurais garantindo que seria mantido o “direito 
de propriedade”17 e de que o projeto seguia os “princípios cristãos18; por outro 
lado, aparecem vozes da oposição, como de adhemar de Barros participando de 
manifestação ruralista contra a desapropriação de terras19, comentando sobre a 
existência da “agitação no meio rural” que se intensificava, discursando contra 
as “invasões de terras” e contra a distribuição de terras pelo governo federal20; 
avallone Jr, proprietário do Diário, teve publicada sua carta ao presidente da re-
pública, observando a inviabilidade do congelamento dos reajustes de mensali-
dades de escolas particulares por atrapalhar a manutenção do negócio da educa-
ção21; foi noticiado o posicionamento do embaixador norte-americano no Brasil, 
Lincoln Gordon, opondo-se à Lei de remessa de Lucros recém-sancionada por 
Goulart22; ocorreram comentários críticos ao processo inflacionário da econo-
mia23, às estratégias de controle de preços e ao desabastecimento de itens bási-

17 Declarações de Pinheiro Neto na Câmara Federal. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 29 jan. 1964. 

18 Supra norteia-se em princípios cristãos. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 18 fev. 1964.

19 Adhemar Contra a Desapropriação. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 3 mar. 1964.

20 Provoca agitação nos meios rurais. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 20 fev. 1964.

21 Anuidades Escolares. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 10 jan. 1964; Jango contra o aumento das 
anuidades escolares. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 8 jan. 1964. 

22 Remessa de Lucros: Embaixador comenta! Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 26 jan. 1964.

23 Aumento inevitável do pão no dia primeiro! Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 25 jan. 1964.
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cos de consumo24; a coluna “O tempo não passa”, do jornalista Carlos Fernandes 
de Paiva, manteve durante os meses iniciais de 1964 o tom ofensivo, polêmico, 
dramático, rebuscado e carregado de metáforas para acusar, descaracterizar e 
demonizar o governo de João Goulart, atribuindo a ele mediocridade, ausência 
de patriotismo, incompetência, antirreligiosidade e defesa do comunismo contra 
a família e o civismo25. 

 No mês de março as tensões se avolumavam, as posições conflitantes esta-
vam mais acirradas e os jornais buscavam representar esse processo publicando 
discursos do presidente e das oposições. O reconhecimento do embate aparece 
em notícia sobre a vitória de auro de Moura andrade para a presidência do Se-
nado. O texto afirma que o resultado da eleição estava sendo entendido em Bra-
sília “como uma autêntica derrota de João Goulart e fortalecimento considerável 
das forças direitistas brasileiras”.26 Na edição de quatorze de março, a primeira 
página dava destaque ao discurso de João Goulart no comício da Central do 
Brasil e reproduzia vários trechos.27 dias depois, a declaração do ex-presidente 
eurico Gaspar dutra, que fora publicada no Jornal do Brasil, é repetida no Diá-
rio. No discurso, o general apelava “à lucidez e ao tradicional bom senso” dos 
compatriotas, visando à união dos democratas e enfatizando que o “respeito à 
constituição” era “a palavra de ordem dos patriotas. a fidelidade à lei” deveria 
ser “o compromisso sagrado dos democratas perante a Nação.”28 a fala conti-
nuava a marcar a constante polarização: o patriotismo, a lei, a democracia e a 
nação modelares e idealizadas, as virtudes da “direita”, eram contrapostas à ile-
galidade, à ditadura, à desordem, à ausência de civismo e ao internacionalismo 
(comunista), apresentados como defeitos do governo.

24 Inexiste em Bauru órgão controlador de preços: SUNAB não está funcionando. Diário de 
Bauru. Bauru. p. 8. 9 fev. 1964.

25 A Margem dos comentários. Diário de Bauru. Bauru. p. 9. 16 fev 1964; Inacreditável. Diário de 
Bauru. Bauru. p. 9. 19 fev. 1964; Onde está o busiles? Diário de Bauru. Bauru. p. 9. 26 mar .1964. 

26 Auro: “marcho com o senado para viver os destinos da lei”. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 12 mar. 1964.

27 Presidente Goulart aos trabalhadores: ‘Estou certos das reações que nos esperam mas lutarei 
contra a democracia do ódio”! Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 14 mar. 1964.

28 Ex-presidente Dutra: “respeito à constituição é a palavra de ordem aos patriotas do Brasil”. 
Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 20 mar. 1964. 
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No dia seguinte, a primeira página é tomada pela “Marcha da família com 
deus pela liberdade”, ocorrida no dia anterior em São Paulo, em matéria que 
consolida a longa repetição da exposição dos motivos pelos quais João Goulart 
representava a ameaça ao país livre por apoiar a acelerada comunização do Bra-
sil. O texto informa que o encontro reuniu um milhão de pessoas, com a pre-
sença e discursos de “altas autoridades” e que houve o canto do hino Nacional 
“numa eloquente demonstração de amor à liberdade, à ordem, à tranquilidade 
e ao trabalho.”29 O presidente do Senado, auro de Moura andrade, discursou 
afirmando: “estamos aqui para dizer ao Brasil que estamos alertas, que os de-
mocratas não permitirão que os comunistas se apoderem de nossa pátria.” a 
matéria conclui ratificando as falas dos manifestantes, apostando na força do 
movimento e delineando o espaço político considerado legítimo:

A manifestação feita em São Paulo, em defesa das liberdades 
democráticas está sendo interpretada em todos os círculos po-
líticos nacionais como uma lição, uma advertência que o presi-
dente João Goulart jamais poderá desprezar.30 

O Correio da Noroeste apresentou os embates políticos daqueles meses de 
maneira ligeiramente diferenciada. O periódico de porte menor do que o Diário 
centrava-se nos eventos de âmbito local, sinalizava ser representante dos inte-
resses da associação Comercial local e da Fiesp, fazia ligeira oposição a aval-
lone Jr e a adhemar de Barros31. a presença dos acontecimentos nacionais era 
minoritária e inserida por meio de algumas notícias e de uma coluna, publicada 
quase diariamente e redigida por um decano do jornalismo bauruense, Pauli-
no raphael. a janela política do Correio estava ali sob assinatura de Paulino, 
que quase cotidianamente retratava a cena nacional em perspectiva udenista, 
elegendo Goulart, o PtB e as esquerdas inimigos da sociedade brasileira. Os 
seus textos eram longos, dramáticos, virulentos, intensamente adjetivados e 

29 São Paulo defendeu regime na “Marcha da Democracia”. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 21 mar. 1964.

30 Idem, Ibidem.

31 Derrota da Prepotência. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 11 jan 1964; Política e Políticos. 
Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 24 jan. 1964; Velhos Pessepistas descontentes com os últi-
mos acontecimentos da grei política. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 18 mar. 1964.
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com foco nas críticas ao governo federal, repetindo exaustivamente os mesmos 
tons e temas, com chavões e desqualificações adjetivadas, tais como comunistas, 
nacionalistas, peleguistas, agitadores, subversivos, esquerdistas, sindicalistas, 
bolchevistas, comuno-nacionalismo, comuno-peleguismo, pelego-sindicalistas. 

O discurso de Paulino raphael preocupava-se com “a subversão da ordem 
e a destruição das instituições” 32 que, segundo ele, eram alimentadas pela “no-
meação de legiões de comunistas para ótimos cargos”33 e pela incitação às gre-
ves34, conduzindo o país em “marcha batida para a comunização.”35 Segundo esse 
pensamento, a “pregação subversiva” estaria espalhada entre “as mais destacadas 
figuras do Poder executivo da república”36 e o estado tomado por um grupo sem 
qualidades: “dirigentes de sindicatos e de órgãos próprios; baderneiros; malan-
dros; pelegos e desocupados desempenhando o papel de órgãos consultivos do 
presidente da república.”37 

Nessa perspectiva, seria “nula a percentagem de democratas na máquina exe-
cutiva [...]”38 Para o colunista, esse processo ocasionava um impasse, pois “comu-
nista uma vez nomeado, gruda no posto e não sai nem à força.” em janeiro, 
a alternativa proposta no texto era a aposta na reação do Congresso Nacional39; 
dias mais tarde, em março, era a esperança de reação das Forças armadas para 
restabelecimento da ordem40, pois, caso os comunistas vencessem, haveria riscos 
de os “anticomunistas” perderem “todas as liberdades e direitos” e de ocorrer a 
implantação de uma “ditadura.”41 ironicamente, a intenção do autor de eliminar 
a suposta canalha objetivava barrar a ascensão de uma ditadura, subserviente ao 

32 RAFAEL, P. Pura inoperância. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 25 jan. 1964.

33 RAFAEL, P. Parece que ninguém... Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 7 fev. 1964.

34 RAFAEL, P. Cada um para si e... Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 17 jan. 1964.

35 RAFAEL, P. O que resta? Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 7 mar. 1964.

36 RAFAEL, P. Que venha o novo ministério. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 5 jan. 1964.

37 RAFAEL, P. O que resta? Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 7 mar. 1964.

38 RAFAEL, P. Quando o presidente é sincero? Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 15 fev. 1964.

39 RAFAEL, P. Pura inoperância. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 25 jan. 1964.

40 RAFAEL, P. Sombrios Prognósticos. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 4 mar. 1964.

41 RAFAEL, P. Por que estrebucham. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 8 fev. 1964.
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poder soviético.42 O importante a ser destacado do Correio é o fato de ser um 
exemplo de combatividade da pequena imprensa, centrada nos temas locais, mas 
ainda assim contribuindo para configuração da interpretação conservadora do 
governo de Goulart e a veiculava intensamente.

além da questão do comunismo, os temas debatidos por Paulino estavam 
no âmbito da liberdade de mercado e de apoio ao governo norte-americano.43 
ele tinha posicionamento claramente de classe, era membro da associação Co-
mercial44 e criticava a nacionalização do petróleo por cercear a livre iniciativa 
do capital, a reforma agrária e a desapropriação de terras45, por interferir na 
propriedade privada, as tentativas do governo em controlar preços, tais como 
tabelamento dos aluguéis46, restrição de reajuste de alimentos e de mensalida-
des escolares47, por afetar a lógica empresarial. O colunista enfatizava que a 
inflação agravava o quadro econômico por afetar o “povo” e os empresários. e 
o jornal, por meio de várias matérias, dizia estar preocupado com a população 
diante de tal descalabro.48 

42 RAFAEL, P. Reformando para pior. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 10 jan. 1964.

43 RAFAEL, P. Menos ambição faria bem. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 26 jan. 1964.

44 Paulino se destacou na imprensa nos anos 1930, participou da abertura de jornais e colabo-
rou com outros. Era um líder local participando de diversas mobilizações da elite empresa-
rial bauruense em torno de reivindicações para a cidade, tais como criação do Asilo-colônia 
Aimorés para hansenianos, abertura do Ginásio do Estado, formação da Irmandade mante-
nedora da Santa Casa, criação da Associação Comercial. A reunião inicial para organizar a 
“Marcha da Família” teve a participação de Paulino e foi liderada por membros da UDN. 

45 Reconquistar a Petrobras. RAFAEL, P. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 9 fev. 1964; Agitado-
res invadem terras do Estado. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 20 fev. 1964; Brisolla acusa 
governador de Minas. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 29 fev. 1964.

46 A reforma e seus males. RAFAEL, P. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 4 jan. 1964.

47 Governo nada resolverá. RAFAEL, P. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 23 jan. 1964.

48 Elevação do Custo de Vida está desesperando o povo. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 22 jan. 
1964; Política e Políticos. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 22 jan 1964; O Povo está revoltado 
com o desaparecimento do açúcar. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 23 fev 1964; Bares e café 
poderão fechar: falta açúcar para trabalhar. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 7 mar. 1964.
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O golpe

Nos dias do golpe, há semelhanças na cobertura com intensidades diferen-
tes. em 29 de março, o destaque é para a notícia, no Correio, e 31 de março, no 
Diário, sobre a realização em Bauru da “Marcha da Liberdade” – que ocorreria 
no domingo seguinte, dia cinco, organizada por inúmeros civis da elite bau-
ruense e empresários de destaque –, que buscava reproduzir e endossar a mani-
festação conservadora ocorrida em São Paulo.49 

No dia primeiro de abril, no Diário, a manchete no alto da primeira pági-
na é ambígua porque sinaliza aos leitores que a situação era de tranquilidade 
(“reina absoluta calma em todo o país, apesar de tudo”)50 e, ao mesmo tem-
po, a capa estampa inúmeros títulos indicando a assertividade dos golpistas e 
reproduzindo mensagens de Magalhães Pinto, adhemar de Barros e auro de 
Moura andrade, todas apoiando a ação militar e mantendo as mesmas temá-
ticas dos meses anteriores (defesa da democracia, do patriotismo, da nação e 
da liberdade).51 O Correio apenas publica na primeira página notícia citando a 
indefinição dos acontecimentos, sem certezas sobre o que estaria ocorrendo, 
pressupondo a legitimidade da ação militar e dando destaque à programação 
da “Marcha com deus pela Liberdade.”52 

No dia seguinte, dois de abril, no Diário eram relatados alguns detalhes 
dos acontecimentos, tais como deposição de governadores, movimentação de 
Leonel Brizola no rio Grande do Sul, ações de Jango, manifestação de ferroviá-

49 O Povo de Bauru participará da Marcha da Liberdade. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 31 
mar. 1964. Outro texto na mesma página informa que foi realizada uma consulta entre os 
vereadores e concluiu-se que dois eram contra, quatorze eram favoráveis e dois mantiveram-
se indecisos. Apoia a Marcha da Liberdade? Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 31 mar. 1964. 
Posteriormente a marcha foi adiada por cerca de vinte dias. No dia 5 bauruenses também 
farão “Marcha com Deus pela Liberdade”. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 29 mar. 1964.

50 Reina absoluta calma em todo o país, apesar de tudo. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 1º abr. 1964.

51 Magalhães Pinto: “Minas não aceita intervenção federal”; AB: “Esperamos que cada um 
cumpra o seu dever”; Auro: “Há tranquilidade no congresso e em todo país”; Mil e quinhen-
tos homens foram para Juiz de Fora. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 1º abr. 1964. 

52 Notícias contraditórias em torno do movimento de tropas em Minas. Correio da Noroeste. 
Bauru. p. 1. 1º abr. 1964.
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rios da estrada de Ferro Sorocabana apoiando adhemar de Barros, a Câmara 
Municipal de Bauru apoiando o golpe em “vigília cívica”.53 

Na mesma página há um título fortemente negritado (Foi dissolvida a ma-
nifestação) para a curta nota, informando: 

Uma reunião de aproximadamente mil trabalhadores ferro-
viários, na sede da Associação Profissional dos Ferroviários da 
Noroeste do Brasil, foi ontem dissolvida pela manhã. Median-
te lançamento de bombas de efeito moral, soldados da Força 
Pública, dissolveram a reunião não sem antes alertar os seus 
integrantes, por duas vezes.54

 
Os ferroviários da estrada de Ferro Noroeste do Brasil se reuniram no 

sindicato em apoio ao presidente Goulart. as forças repressivas dispersaram 
o grupo, impedindo a manifestação, fecharam o prédio da associação, per-
seguiram e prenderam membros da diretoria (LOSNaK, 2004). a repressão 
na cidade continuaria nos dias seguintes entre os líderes sindicais e militantes 
de esquerda; o Diário faria menções sintéticas, nem sequer informando quem 
eram os presos e manteria viés solidário às forças policiais.55O Correio cobriu a 

53 Câmara Municipal também está em vigília cívica. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 2 abr. 1964. O 
documento trata da “irrestrita solidariedade aos bravos chefes militares que empunharam 
a bandeira da liberdade” em defesa da democracia. No dia seis de abril a Câmara reunida cas-
sou o mandato de Edson B. Gasparini, conhecido publicamente comunista. Destaca-se que a 
sessão tinha uma “plateia composta em sua quase totalidade de mulheres bauruense” que 
aplaudiram “delirantemente a decisão da edilidade, que cassou, em votação unânime, o 
mandato do vereador [...]” e a líder do grupo seria Paula Raphael. O extrato do relato dispensa 
comentários sobre a ação dos civis locais na consolidação da repressão aos apoiadores de João 
Goulart. A notícia também informa que um dos vereadores, Irineu Bastos, não havia assinado 
o pedido de cassação e foi objeto de ruidosa vaia “pela plateia que lotava as dependências do 
legislativo...”. E o jornal retrata o ato como um evento importante. Cassado ontem na Câmara 
o mandato de Edson Gasparini. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 7 abr. 1964. 

54 Foi Dissolvida a Manifestação. Bauru. Diário de Bauru. p. 1. 2 abr. 1964.

55 A diferença é a matéria informando que a Associação estava sob intervenção, o vice-presi-
dente preso, outro dirigente em fuga e o presidente, Nilson Costa, protegido pela “capa da 
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primeira página com notícias dos acontecimentos no país enfatizando os des-
dobramentos em Bauru.56 registra também a sensação de tranquilidade rei-
nante na cidade, mas insere mais informações ao quadro que o Diário havia 
comentando no dia anterior. em um texto há menção a algo inédito que teria 
ocorrido naquela noite: “toda a cidade estava praticamente deserta. Os bares 
com pouco movimento, a avenida rodrigues alves [rua principal] completa-
mente tranquila.”57 e essa suposta calma da população se contrapunha à movi-
mentação das forças de segurança, do “policiamento ostensivo” e de “soldados 
armados de fuzis ou metralhadoras” no vaivém pelas ruas e repartições pú-
blicas. e o texto prossegue informando que “a autoridade policial” elogiara “o 
povo ordeiro de Bauru, pelo seu comportamento exemplar, colaborando dessa 
forma para que reinasse calma na cidade.” Na matéria, a calma e a ausência de 
pessoas nas ruas são entendidas como controle da segurança militar, obediên-
cia da população às autoridades e à nova ordem, como a ausência de qualquer 
tipo de reação e de risco. entretanto, a repressão não aconteceu somente pela 
movimentação das tropas; outra nota informa que estava proibida a venda de 
gasolina, impossibilitando o deslocamento das pessoas58, enquanto em outro 
texto há apologia da disciplina na sociedade.59 e o jornal retransmitia o dis-
curso das autoridades reforçando as expectativas das forças de segurança, ao 
mesmo tempo em que silenciava sobre a mobilização dos trabalhadores ferro-
viários que ocorrera no sindicato. 

imunidade parlamentar [...]”. Associação dos Ferroviários da NOB sob Regime de Interven-
ção. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 30 abr. 1964. 

56 Os títulos presentes na primeira página do dia dois de abril são: Mensagem do Comando 
do 4º BP aos bauruenses; Cremos que os direitos constitucionais serão garantidos; Detido o 
Ministro da Justiça; Em greve os acadêmicos da Faculdade de Odontologia; Convocados os 
ferroviários; O Povo de Bauru deixou as ruas: reina a calma na cidade; Recebi ordens para 
proibir a venda de gasolina. 

57 O Povo de Bauru deixou as ruas: reina a calma na cidade. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 2 
abr. 1964. 

58 Recebi ordens para proibir a venda de gasolina. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 2 abr. 1964. 

59 Discurso do prefeito Nuno de Assis na Câmara Municipal durante a “vigília cívica”. Nenhum país 
pode viver sem que haja disciplina e hierarquia. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 2 abr. 1964.
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ao mesmo tempo, em coluna do Correio denominada Fofocando, há a re-
velação de que todos estavam “muitos apreensivos com a situação brasileira.”60 
haveria insegurança de alguns que estavam de “orelha em pé” com “soldados 
armados pela cidade”. Os redatores demonstram cumplicidade com o golpe, 
mas revelam a existência de indefinições diante dos rumos dos acontecimentos 
nos primeiros dias da ditadura que se constituía. a insegurança rondava aqueles 
de “orelha em pé”, como os ferroviários da Companhia Paulista, que foram con-
vocados por meio do jornal a voltar ao trabalho sob risco de punições.61 

No dia três de abril, a manchete estampada no Diário era: “Gaúchos ren-
deram-se às forças da democracia!”62 Outras notas e matérias reforçavam a vi-
tória dos golpistas e exaltavam o espírito glorioso dos militares que baniram 
o comunismo do país.63 Segundo o jornal, a paz estava restabelecida por meio 
de ação “humana”, pressupondo que a deposição de João Goulart era legítima, 
sem nenhum questionamento, sem expressar dúvidas como aquela publicada no 
Correio do dia anterior.

No dia quatro, há realce de adhemar de Barros como importante agente na 
luta contra os comunistas.64 No dia sete, o Diário veicula o discurso do delega-
do regional de Polícia recriminando a existência de boatos que alarmavam a 
população “ordeira”, tranquilizando o leitor ao afirmar que a polícia realizava 
“ação serena e justa”, sem “terror”, sem “vingança”, apenas com respeito à “dig-

60 Fofocando. Correio da Noroeste. Bauru. p. 4. 2 abr 1964; Convocados os ferroviários. Correio 
da Noroeste. Bauru. p. 1. 2 abr 1964. No dia três de abril, a coluna Política e Políticos informa 
que a maioria dos carros saira de circulação pela falta de gasolina, os bancos estavam fecha-
dos e o comércio enfrentava esvaziamento do movimento de clientes. 

61 Os principais grupos que sofreram prisões logo depois do golpe foram os próprios militares, 
os sindicalistas, os comunistas funcionários públicos ligados a Goulart. 

62 Gaúchos renderam-se às forças da democracia. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 3 abr. 1964. 

63 AB: expurgo a Mazzilli! [sic]; Kruel: “Queriam repetir o episódio comunista de 35”; Meio 
milhão de pessoas na marcha da família carioca; 3hs do dia 2: Mazzilli assume a presidência. 
Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 3 abr. 1964. 

64 Ultimato de Adhemar de Barros a Ranieri Mazzili: expurgo total dos comunistas!; AB: “En-
quanto eu for vivo, comunismo não”! Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 4 abr. 1964.
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nidade da pessoa humana”.65 No alto da primeira página a operação policial é 
legitimada e justificada por respeitar os cidadãos e ao mesmo tempo combater 
“energicamente os agentes vermelhos” que teriam colocado “em risco a segu-
rança de nossa pátria”. 

Naqueles dias, as páginas impressas vão revelando e naturalizando o qua-
dro político que se formava. Matérias e documentos revelam a repressão política 
desencadeada, a onda de arbitrariedade advinda da situação de excepcionalida-
de legal do momento, o reordenamento das forças políticas e o apoio que seg-
mentos sociais davam aos militares. 

O reposicionamento das forças e agentes políticos se manifesta em vários 
momentos. Com a deposição do presidente caíram os colaboradores do governo, 
externos ao funcionalismo público e todos aqueles que de alguma maneira foram 
considerados atuantes e apoiadores do presidente e das propostas nacionalistas 
e de esquerda. O processo repressivo passava a ser entendido como purificador 
do estado e da sociedade excluindo determinados atores políticos. Os militares 
denominaram as prisões e cassações “operação limpeza” (aLVeS, 1985). em co-
luna com característica de editorial, assinada por avallone Jr. elogiando o general 
Castelo Branco, o diretor menciona a importância da “dedetização” que ocor-
ria no país.66 Uma análise defendendo a continuidade do mandato de Castelo 
Branco até 1965 argumentava que a conjuntura não deveria ser tumultuada por 
eleições, porque o importante seria concentrar forças na “limpeza e arrumação” 
do país.67 Uma das matérias enaltecedoras de adhemar de Barros relata que ele 
havia enviado carta ao presidente em exercício, ranieri Mazzilli, pedindo o “ex-
purgo” imediato de todos os comunistas que ocupavam cargos públicos.68 

a vitória militar reafirmava a legitimidade das propostas golpistas e, por ex-
tensão, dos seus enunciadores, atribuindo autoridade aos velhos aliados e novos 
atores. a cassação do mandato do vereador Gasparini, em Bauru, possibilitou 

65 Polícia não será transformada em instrumento de terror e vingança. Diário de Bauru. Bauru. 
p. 1. 7 abr. 1964.

66 O Pensamento do Jornal. Duas constantes. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 5 mai. 1964.

67 Campanha Sucessória deve ser adiada: imperativo do momento. Diário de Bauru. Bauru. 30 
abr. 1964.

68 Ultimato de Adhemar de Barros a Ranieri Mazzilli: expurgo total aos comunistas! Diário de 
Bauru. Bauru. p. 1. 4 abr. 1964.
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que o suplente, antônio Mourão, tomasse posse na Câmara. O Diário dá impor-
tância ao acontecimento não somente pela cassação do comunista, mas porque 
o novo vereador “era ligado por laços de parentesco ao general Olímpio Mourão 
Filho, herói do levantamento de Juiz de Fora [...]” que desencadeara o golpe em 
trinta e um de março.69 

Nessa mesma linha, avallone Jr. tenta desqualificar seu concorrente à as-
sembleia Legislativa do estado, Nilson Costa, atribuindo a ele o perfil de co-
munista.70 Costa era presidente da associação dos Ferroviários da Noroeste 
e fora preso junto com outros companheiros. apesar de estar no sindicato e 
atuar com partidários da esquerda, era membro da UdN, estava como suplente 
na assembleia Legislativa e foi defendido pelo líder do partido em São Paulo. 
a matéria intitulada “Comunista Nilson Costa ainda continua detido” afir-
ma que os aliados não conseguiam soltá-lo e vaticina que estava “irremedia-
velmente encerrada a carreira deste comunista, travestido de udenista”.71 a 
estratégia de avallone Jr. usar o jornal para minar a carreira do concorrente 
passava pela disputa eleitoral na mesma região e lançava mão de uma questão 
política, o combate ao comunismo. Nessa mesma linha, o jornal continua o 
ataque, usando depoimento do presidente da Frente anticomunista, por meio 
da manchete “Nilson Costa não é só comunista como ainda um elemento peri-
goso”.72 e o Diário mantinha a veiculação de informações demonstradoras da 
descontração dos civis que se mobilizaram colaborando na execução do golpe. 
Com a consolidação do poder militar, as forças vitoriosas locais organizaram 
um jantar para comemorar e homenagear dois líderes civis. Os anúncios do 

69 Cassado ontem na Câmara o mandato de Edson Gasparini. Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 7 
abr 1964; Cassado o mandato do vereador Edson Gasparini: a presença da Mulher Bauruen-
se. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 7 abr. 1964,

70 Comunista Nilson Costa ainda continua detido! Diário de Bauru. Bauru. p. 1. 5 abr. 1964. 

71 Idem.

72 Nilson Costa não é só comunista como ainda um elemento perigoso. Diário de Bauru. Bauru. 
p. 1. 7 abr 1964. Apesar da campanha ofensiva, depois de alguns dias, Costa foi libertado 
e conseguiu ter publicada no jornal, em página interna, sua carta de defesa negando ser 
comunista e declarando do decisivo apoio recebido de Abreu Sodré. Ainda assim, o jornal 
acrescenta à carta comentário questionando a inocência de Costa. COSTA, N. Carta pedindo 
a divulgação de notícia a este jornal. Diário de Bauru. Bauru. p. 9. 21 abr. 1964.
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evento são divulgados em forma de notícia, tecendo elogios àqueles que bata-
lharam pela causa democrática.73 

ao mesmo tempo, o jornal revela a existência de disputa por legitimidade 
política dentro do jornalismo, ainda que entre veículos circulantes em âmbitos 
diferentes. essa questão aparece sutilmente em comentário sobre a expectativa 
de que o diário Última hora, veículo que apoiava João Goulart, sofreria mu-
danças depois do golpe e da invasão que sua sucursal bauruense sofrera por 
membros da Frente anticomunista. Na coluna Fofocando, o redator se expressa 
com franqueza: o jornal “estava bem melhor! renovação total [...] Vários arti-
culistas de ‘renome’ foram cortados”.74 O conflito político abarcava o debate 
dentro do jornalismo, definindo atuações legítimas e adequadas para alguns e 
o contrário para outros, excluindo possibilidades de posicionamentos diversos 
no trabalho da imprensa. 

Continuando a contrariar essa visão de tranquilidade mencionada, o Cor-
reio noticiou a repressão política exercida pela polícia naqueles dias, informan-
do o número de presos, objetos apreendidos, locais vistoriados, pessoas libe-
radas e reprodução das falas policiais sobre as operações em andamento.75 em 
um dos textos, semelhante a outro do Diário já citado, o viés é o esclarecimento 
do jornal, como porta-voz da autoridade policial encarregada da repressão, in-
formando que não havia ocorrido “injustiça e muito menos espancamento [...] 
um delegado nos afirmava que ninguém recebeu qualquer empurrão”.76 em 

73 Bauru prestará homenagens a dois colaboradores da causa democrática. Diário de Bauru. Bau-
ru. p. 16. 19 abr 1964; Homenagem ao Dr. Silvio Marques Júnior. Diário de Bauru. Bauru. p. 2. 
21 abr 1964. Outro homenageado foi Edie Galesso, o diretor da agência de Correios e Telégrafos 
que atuou no controle da circulação das informações durante os dias do golpe. Dr. Silvio Mar-
ques Junior e Edie Galesso serão homenageados. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 17 abr. 1964. 

74 Fofocando. Correio da Noroeste. Bauru. p. 2. 9 abr. 1964. 

75 Fechada a agência da supra em Bauru – apreensão de materiais subversivos. Correio da No-
roeste. Bauru. p. 1. 4 abr. 1964; A repressão ao comunismo em Bauru: trinta detidos. Correio 
da Noroeste. Bauru. p. 4. 10 abr. 1964; Após sindicância detidos estão sendo postos em li-
berdade. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 11 abr. 1964; Polícia Prende caixotes de materiais 
subversivos. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 16 abr. 1964; Restam poucos elementos detidos 
como subversivos. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 25 abr. 1964. 

76 Política e Políticos. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 7 abr. 1964.
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tom apaziguador, afirma que as pessoas que estavam sendo presas “eram úni-
ca e exclusivamente elementos ligados ao extinto Partido Comunista e com 
projeção dentre as classes trabalhadoras”. Povo considerado antidemocrático e 
distante do universo dos leitores do jornal. 

Para completar o quadro de interação entre imprensa e segmentos con-
servadores da sociedade local, no dia quinze de abril foi publicada uma carta 
de alguns sindicatos apoiando o golpe à suposta democracia que ele represen-
taria.77 O jornal ia se constituindo num espaço de defesa e de busca de legi-
timidade diante das novas forças que se formavam. Nesse sentido, os alunos 
da Faculdade de Odontologia desmentem que estavam em greve por motivos 
políticos78, os coordenadores do Círculo Operário esclarecem que a entidade 
foi desmobilizada por falta de verbas79, os estudantes da Faculdade Filosofia 
e da Faculdade de direito declaram terem se desvinculados da UNe e Uee80, 
apoiarem as Forças armadas81 e a Câmara Municipal atribui ao general amau-
ry Kruel o título de Cidadão Bauruense.82 

até o mês de maio, os dois jornais apoiam incondicionalmente o governo 
militar. Posteriormente vão surgindo críticas à condução da economia, às cas-
sações de políticos e arbitrariedades que afetavam os partidos. Sem postarem-se 
na oposição, os veículos abriam espaço para ligeiras discordâncias que pululam 
no decorrer de 1964, um tema para outro texto. 

77 Bauru – Sindicatos exaltam as forças que mantiveram a democracia no país. Diário de Bauru. 
Bauru. p. 3. 15 abr. 1964. O Correio também noticiou: Sindicatos de Bauru Apoiam às Forças 
Armadas. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 14 abr. 1964. Os sindicatos bauruenses signatários 
foram: Sindicato dos Comerciários, Sindicatos dos Bancários, Sindicato dos Gráficos, Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Sindicato os Trabalhadores da Indústria de Cerveja e Bebidas. 

78 Greve na FOB, esclarecimento oportuno. Correio da Noroeste. Bauru. p. 4. 4 abr. 1964.

79 O Círculo Operário Bauruense estaria fechado. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 12 abr. 1964.

80 Manifesto. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 7 abr. 1964; Fofocando. Correio da Noroeste. 
Bauru. p. 4. 4 abr. 1964.

81 Centro Acadêmico Dois de Outubro: “expurgo das tramas e ideologias”. Diário de Bauru. 
Bauru. p. 8. 5 abr. 1964.

82 General Amaury Kruel: cidadão honorário de Bauru. Correio da Noroeste. Bauru. p. 1. 14 abr. 1964.
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Considerações finais

Consideramos que os jornais bauruenses pesquisados constituem-se em um 
exemplo de uma imprensa interiorana de cidade média que não estava restrita ao 
município. O material publicado conciliava notícias de ocorrências nacionais e lo-
cais, trazia os assuntos nacionais à luz das demandas municipais, atualizava o leitor 
sobre os acontecimentos e ideias correntes. Os impressos veiculavam interpreta-
ções dos conflitos políticos, hierarquizavam os atores, definiam o grau de legitimi-
dade das instituições, legitimavam e condenavam ações, elegiam espaços sociais do 
acontecimento histórico. 

a leitura do Diário de Bauru e do Correio da Noroeste permitiu vislumbrar 
a dimensão nacional das oposições ao governo de João Goulart em 1964 para 
além dos grandes centros, demonstrando que a mobilização social ocorria em 
múltiplas vias, pelos diversos espaços territoriais, que não foi simplesmente im-
posta do centro para o interior, das autoridades e elites para os setores médios, 
da imprensa para os leitores. Os dois jornais se constituíram em atores impor-
tantes de mobilização, de convencimento, de definição de agentes, dando visibi-
lidade a alguns em detrimento de outros, veiculando interpretações, buscando 
ser um legítimo representante das forças que se colocavam como vitoriosas. 
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A batalha do Correio da Manhã 
e do movimento estudantil em 
1968 contra a ditadura militar 

durante a Sexta-Feira Sangrenta 
e a Passeata dos Cem Mil1

Maria Ribeiro do Valle

Introdução

em 2013, no seu editorial, o jornal O Globo admite o ‘erro’ em ter apoiado 
o golpe militar de 1964, incluindo o Correio da Manhã, o Estado de S. Paulo e 
a Folha de S. Paulo na lista dos periódicos que tiveram igual posicionamento. 
Contudo, em 1968, ao contrário desses jornais, o Correio da Manhã se opõe 
com veemência ao tratamento dispensado pelo regime ao movimento estudan-
til ao longo de todo o ano. enquanto os jornais em questão, diante do aumento 
ostensivo da repressão militar, pedem um endurecimento ainda maior do re-
gime perante a agitação estudantil, o Correio da Manhã faz sérias críticas ao 
governo, que já dava largos passos em direção à censura que se consolida com o 
ai-5. Sendo assim, se o Correio da Manhã pode ser colocado no mesmo rol dos 
demais jornais com relação ao seu posicionamento ante o golpe de 1964, qua-
tro anos depois sua visão já é totalmente distinta. Sua ‘conversão’ à democracia 
ocorre efetivamente com a mudança radical de sua postura perante a ditadura, 
enquanto ela ainda está em vigor e a pleno vapor. Muito diferente é o caso de 
O Globo, que através de um editorial apenas às vésperas dos 50 anos do golpe 
de 1964, enquanto e a partir dos sérios ataques sofridos durante os protestos 
de rua, pede hipocritamente desculpas pelo seu erro. O Correio da Manhã ‘as-

1 Este texto é parte das reflexões desenvolvidas por Maria Ribeiro do Valle em 1968: o diálogo 
é a violência – movimento estudantil e ditadura militar no Brasil. 2. ed. Campinas: Editora 
da Unicamp, 2008.
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sassinado’ pela ditadura não pode mais trazer à tona a história em sua defesa. 
acredito caber a nós, pesquisadores do período, pontuar o seu posicionamento 
favorável ao movimento estudantil, particularmente em 1968, quando se opõe 
com veemência à ditadura, distinguindo-se totalmente dos principais veículos 
de comunicação do período.

a grande imprensa exerce importante papel na divulgação das manifesta-
ções estudantis ante as medidas repressivas do governo acionadas desde o pri-
meiro dia do golpe militar, pois: 

os protestos que começaram a aparecer na imprensa colaboraram 
decisivamente para superar a atitude de paralisia que parece ter 
caracterizado setores significativos do meio estudantil, na con-
juntura do imediato pré-golpe. (MARTINS FILHO, 1987, p. 83) 

em 1968, a cobertura dos órgãos de imprensa aos episódios estudantis con-
tinuará sendo fundamental para apreendermos a sua ampla repercussão, quer 
ao nível governamental quer na sociedade: 

Sem o apoio - tácito ou declarado - de órgãos da grande impren-
sa, por exemplo, dificilmente o protesto estudantil teria atingido 
as proporções alcançadas. (VELASCO E CRUZ, 1991, p. 22)

a análise das matérias e editoriais do Correio da Manhã merece destaque 
pelo fato de que ele posiciona-se, ao contrário dos jornais de grande circulação, 
favoravelmente às suas manifestações. Para acompanhar o seu posicionamento 
diante dos episódios estudantis no rio de Janeiro, centro das decisões políticas 
do país, elegemos o seu relato sobre a Sexta-Feira Sangrenta, que desembocará 
na Passeata dos Cem Mil, quando serão evidenciadas tanto a ostensiva repressão 
ao movimento estudantil quanto o momento em que ele consegue mobilizar 
o maior apoio da população. a partir de então, a linha dura dá início aos pri-
meiros passos da censura, criticando a sua excessiva cobertura dos episódios 
estudantis que a seu ver incita a participação da população em seus protestos, e 
também proíbe terminantemente as passeatas que exercem até então um impor-
tante papel de resistência à ditadura. 
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Antecedentes da Sexta-Feira Sangrenta

É marcada para o dia 11 de junho uma concentração dos estudantes no pá-
tio do Ministério da educação e Cultura - MeC. Sob a determinação de evitá-la, 
todas as tropas do exército entram em regime de prontidão. No dia anterior, 
tarso dutra, ministro da educação, em nota oficial, coloca-se contrário à con-
centração, afirmando que ela pode ter “sentido de ameaça” e que neste clima 
“jamais poderá haver entendimentos” (COrreiO da MaNhÃ, 11 jun. 1968).

O protesto estudantil, pela falta de verbas na Universidade, contra os acor-
dos MeC-USaid2 – a criação de fundações e a política educacional do gover-
no – acaba transformando-se em passeata devido à forte repressão policial que 
impede a concentração, como relata o Correio da Manhã:

Momentos antes do início da passeata, a Secretaria de Segurança 
informou que a ordem era reprimir qualquer manifestação es-
tudantil que se realizasse mesmo que fosse no MEC, “pois este, 
apesar de ser área federal, está localizado no Estado da Guana-
bara e como tal tem que ser respeitado”. Acrescentou ainda que 
o policiamento fora colocado na rua por solicitação do próprio 
Ministério da Educação. (IDEM, 12 jun. 1968)

tarso dutra dirá mais tarde desconhecer até mesmo a presença da Polícia 
Militar no Ministério da educação antes da chegada dos estudantes. No en-
tanto, a polícia despeja grande quantidade de gás nas proximidades do MeC, 
espanca, atira jatos de água e prende mais de dez pessoas. No trajeto da passeata, 
os estudantes promovem comícios, depredam e viram viaturas policiais, utili-
zando também novas táticas para driblar a polícia. O Correio da Manhã aponta 
para a mudança de tática do movimento estudantil:

Com uma total mudança do esquema de protesto, deixando 
de fazer a concentração programada e partindo para a movi-

2 Foram estabelecidos entre o Ministério da Educação (MEC) do Brasil e a United States Agen-
cy for International Development (Usaid) para reformar o ensino brasileiro de acordo com 
padrões impostos pelos EUA.



224 O Golpe de 1964 e a Ditadura Militar em Perspectiva

mentação de rua, os universitários conseguiram praticamente 
invalidar todo o aparato da Polícia Militar e do DOPS, chegando 
mesmo a enfrentar e botar em fuga diversos homens armados da 
polícia. Adotaram, também, uma nova tática de deslocamento, 
parando o trânsito logo após a passagem dos estudantes, o que 
impediu a perseguição policial. Outra novidade foi a preocupa-
ção das lideranças em manter os comícios e faixas dentro das 
reivindicações estritamente estudantis, até impedindo grupos 
que tentavam levantar palavras de ordem fora do programa 
traçado. (IDEM, 12 jun. 1968)

a medida punitiva tomada por Costa e Silva no mesmo dia da passeata e 
que será repudiada por todos os estudantes é também divulgada pelo jornal:

Em Brasília, o marechal Costa e Silva baixou decreto pelo qual 
automaticamente será reprovado todo estudante que não com-
pletar 180 dias de trabalho escolar efetivo por ano, mesmo que 
as aulas estejam suspensas ou paralisadas. (IDEM, 12 jun. 1968) 

O Correio da Manhã, em editorial, volta a defender os estudantes nesse episódio:

O objetivo dos jovens universitários era o diálogo com o Gover-
no. A forma de fazê-lo foi o uso democrático do direito cons-
titucional de reunião. O endereço escolhido, o Ministério da 
Educação, era o único indicado. Só o titular da pasta poderia ser 
o interlocutor. Mas o Governo respondeu pela negativa e com a 
violência. Com evidente consciência de culpa, pôs em circula-
ção, como sendo o resultado de investigações prévias dos órgãos 
de segurança, um noticiário sobre um pseudo plano de agitação 
operária que abarcaria simultaneamente a Guanabara, o Estado 
do Rio, São Paulo e Minas, que seriam sacudidos com greves su-
cessivas a partir de manifestações estudantis. Tais fantasias são 
apenas risíveis. Não servem nem de pretexto para a violência. 
Mas esse foi o caminho escolhido. E por isso entramos num ter-
reno perigoso, cujas primeiras consequências já se fizeram sentir 
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e a responsabilidade inicial recai sobre o Poder responsável pela 
ordem e a paz. Não será apelando para a violência psicológica, 
primeiro passo para a violência física, que pacificará os jovens e 
o País. (IDEM, 12 jun. 1968) 

a linha dura, nesse momento, passa também à defesa do diálogo com os 
estudantes devido ao fato de o ensino estar convertendo-se em inquietação para 
a vida nacional. Costa e Silva, recebendo relatórios que afirmam que as manifes-
tações na Guanabara não atingem a repercussão prevista, acena positivamente 
para o restabelecimento do diálogo com a classe estudantil.

O movimento estudantil, recebendo o apoio também dos secundaristas e 
da Federação Universitária dos estudantes do Calabouço, com o intuito de de-
monstrar a sua disposição de luta e de desmascarar a farsa de tarso dutra, que 
no dia seguinte da última passeata declara ter ficado à espera dos estudantes en-
quanto estes preferiram a baderna, volta a programar a concentração impedida 
pelo aparato policial na semana anterior. O Correio da Manhã divulga o teor do 
manifesto das lideranças estudantis e da nota do ministro da educação – distri-
buída à imprensa – respectivamente:

Lideranças estudantis lançaram ontem um manifesto em que de-
safiam ao sr. Tarso Dutra a “não se omitir desta vez, embora sa-
bendo que não irá receber palmas ou votos, mas sim vaias e repú-
dio à política educacional que ele representa.” (IDEM, 18 jun 1968)

O ministro da Educação distribuiu ontem nota à imprensa, na 
qual declarava que “aceitava o debate público mesmo diante de 
câmaras de televisão, resguardando, porém, o direito de minis-
tro de Estado, do Governo Costa e Silva, para marcar dia, lugar, 
hora e agenda do debate.” (IDEM, 19 jun. 1968)

tarso dutra declara também que: 

está, como sempre esteve, à disposição dos estudantes ou de suas 
autênticas lideranças para qualquer debate, desde que colocado 
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em termos elevados, versando sobre legítimos interesses da clas-
se estudantil e da educação nacional. (IDEM, 19 jun. 1968)

O Correio da Manhã, dizendo que a Guanabara transforma-se novamente 
em praça de guerra no dia 19 de junho, narra o desencadeamento dos protes-
tos estudantis:

Tudo começou pouco antes do meio-dia, quando os primeiros 
estudantes que se dirigiram ao pátio do Ministério da Educação, 
para nova concentração (um grupo fora escolhido para o diá-
logo com o ministro Tarso Dutra), foram recebidos a cassetete, 
bombas de gás e jatos de água, e revidaram a pedradas e paula-
das. A partir daí, a cidade transformou-se em campo de batalha. 
Os estudantes prosseguiram em suas manifestações pelas ruas 
centrais, paralisaram o trânsito, promoveram comícios, depre-
daram e viraram viaturas oficiais (uma, do Exército, foi incen-
diada na rua Uruguaiana), apedrejaram vitrinas, cercaram ruas 
com bancos e carros estacionados. A Polícia Militar, armada de 
sabres, baioneta calada, metralhadoras à mão, usou também 
jatos de água e principalmente uma quantidade incalculável de 
bombas de gás. (IDEM, 19 jun. 1968)

Castello Branco, no dia 21 de junho de 1968, relata a preocupação do gover-
no com a divulgação dos protestos estudantis pela grande imprensa:

De fontes oficiosas vem a notícia de que o presidente e alguns 
ministros se declaram preocupados com o que consideram “ex-
cessiva cobertura” dos jornais aos movimentos de rua dos estu-
dantes. (CASTELLO BRANCO, 1978, p. 387)

tal informação é respaldada pela ordem do secretário de segurança da 
Guanabara, general Luís França de Oliveira, para impedir que o noticiário das 
emissoras de rádio e televisão divulgue a manifestação estudantil que ocorre no 
centro da cidade no dia 19 de junho.
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No mesmo dia o ministro tarso dutra volta a confirmar a sua disposição ao 
diálogo com as lideranças autênticas, enquanto no final da tarde os estudantes 
decidem prosseguir na luta, exigindo a libertação de todos os presos. as autori-
dades pronunciam-se condenando os estudantes, denunciando a infiltração de 
elementos subversivos nas suas manifestações.

No dia seguinte, dois mil alunos reúnem-se na Praia Vermelha para debater 
os resultados do movimento contra a política educacional do governo. a assem-
bleia-geral universitária acaba em tragédia, como narra José roberto arantes, 
primeiro vice-presidente da UNe, que está lá presente:

Na quinta, houve uma assembleia geral universitária na Praia Ver-
melha. Pela primeira vez, em muitos anos, compareceram à reunião 
dos alunos o reitor e os conselheiros universitários, um sinal evi-
dente de que a crise já evoluíra. Durante os debates, a polícia cercou 
a Praia. Não havia qualquer pretexto para a intervenção policial, a 
discussão se processava de forma pacífica e havia até a presença das 
autoridades representativas do governo, no caso os conselheiros e 
o reitor. Mas, a polícia não quis saber disso e revelou a todos a sua 
concepção do diálogo. Quando a reunião terminou, algumas horas 
depois, perto da meia-noite, o cerco ainda se mantinha. Tentou-se 
negociar através do reitor e das lideranças- a saída do pessoal. A 
polícia queria a retirada dos líderes, em primeiro lugar, mas isto foi 
impedido pela massa. Depois, concordou com a reitoria com a re-
tirada de pequenos grupos, isoladamente. Os primeiros que deixa-
ram o cerco, saíram pelas ruas em passeata, denunciando a repres-
são policial. Os restantes, percebendo as ameaças, se refugiaram no 
campo do Botafogo, onde foram caçados como criminosos. Cenas 
de guerra foram vistas então. A polícia não se contentou em espan-
car, insultar, prender. Chegou ao sadismo e à brutalidade sexual 
contra as moças. Resultaram 311 presos e essa agressão foi quase a 
convocação para as manifestações do dia seguinte, a sexta-feira do 
sangue. (JORNAL DA UEE, jul. 1968)

Novamente as autoridades militares respondem que o emprego da força 
torna-se inevitável diante da solidariedade dos estudantes aos comunistas, po-
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dendo o exército assumir a qualquer momento o comando das medidas contra 
as manifestações estudantis. a linha dura passa a fazer forte crítica à incompe-
tência de tarso dutra para solucionar os problemas educacionais, responsabili-
zando-o pelo agravamento da crise. a justificativa do governador da Guanabara 
diante da sua atitude e à da polícia é divulgada pelo Correio da Manhã:

O sr. Negrão de Lima disse que na conversa que teve com o rei-
tor, por telefone, quinta-feira à noite, lhe declarou que só pode-
ria levantar o cerco à Reitoria depois das 21 horas, a fim de evitar 
tumulto no trânsito, com a saída abrupta de todos os estudantes. 
E, sobre a invasão, prisão e espancamentos de estudantes, no cam-
po do Clube Botafogo, justificou: “Era o seguimento de uma ação 
policial com o objetivo de impedir desordens”. “A ordem tem de 
ser mantida pelo Governo. A desordem só existe quando não há 
Governo.” (IDEM, 22 jun. 1968) 

em editorial, o Correio da Manhã volta a criticar o tratamento dispensado 
pelo governo às manifestações estudantis:

A nação está diante de uma explosão de irracionalismo político 
que, se não for imediatamente detido, nos levará a um Cala-
bouço ampliado. Todo o esquema de repressão aos estudantes 
está montado no pressuposto de que o Governo está em face de 
uma guerrilha urbana. [...] Alega o Governo, trombeteiam seus 
porta-vozes que há infiltração de agitadores, entre os estudan-
tes, estimulando-os à desordem. [...] Dando, portanto, de bara-
to, que haja aquela infiltração, perguntemos: [...] Há, então, no 
Governo, também infiltração de agitadores que não só levam o 
Governo a não proceder em consonância com suas declarações, 
mas a proceder recorrendo à violência? A infiltração entre os 
estudantes tem equivalente na infiltração dos radicais da direi-
ta, nos Conselhos do Governo. Como os estudantes são poder 
desarmado, a consequência desse fato só pode ser, mais cedo 
ou mais tarde, uma: um festival de sangue - o massacre dos 
jovens. (IDEM, 22 jun. 1968)
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A Sexta-Feira Sangrenta

A nação está sobressaltada. Os acontecimentos da Guanabara 
lançaram-na na anarquia. Interrompeu-se o trabalho. Generali-
zou-se a insegurança. Estudantes e população perderam a garan-
tia à liberdade e à vida. Sangue e morte foi o saldo dos episódios 
de ontem. A violência apossou-se de repressores e reprimidos. 
(IDEM, 22 jun. 1968)

Sexta-feira, dia 21 de junho, os estudantes voltam a cair na cilada do diálogo 
proposto por tarso dutra. Nova passeata de protesto e denúncia da violência 
do governo, no dia anterior, acaba tendo a mesma resposta: a repressão policial, 
mostrando que o rio de Janeiro em matéria de violência ainda tem muito a as-
sistir. a proporção tomada pela violência na Sexta-Feira Sangrenta tem um dado 
novo: a adesão de setores populares se faz presente de forma inusitada. tanto as-
sim que parte da imprensa fala agora em conflito entre estudantes, populares e 
a PM. O Correio da Manhã inicia a sua narrativa apontando para esta importan-
te peculiaridade: “a cidade amanhece hoje traumatizada após uma sexta-feira 
dramática, marcada por violentos conflitos de rua, entre estudantes, populares 
e a polícia” (22/06/68, p. 2).

O jornal em questão afirma que os acontecimentos da Sexta-Feira Sangren-
ta são caracterizados por duas fases distintas. a primeira delas, marcada pelo 
confronto entre os estudantes e a polícia, e a posterior, entre os populares e a 
PM. O Correio da Manhã já no título de seu artigo, “Polícia chegou atirando”, 
responsabiliza a PM por deflagrar o conflito:

Toda a agitação que dominou o centro da cidade na tarde de 
ontem começou pouco depois de meio-dia [...] quando dois sol-
dados da PM que guardavam a entrada lateral da embaixada, 
acompanhados de agentes do DOPS e da Polícia Federal, à pai-
sana, abriram fogo contra os estudantes, que já haviam feito sua 
concentração no pátio do MEC e caminhavam [...] em direção ao 
restaurante Calabouço. (IDEM, 22 jun. 1968)
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diante dos relatos sobre a ação dos policiais militares, federais e do dOPS, 
durante os incidentes dessa sexta-feira, esta é a resposta dada pelo gabinete do 
governador da Guanabara:

Ao ser informado de que o DOPS fez disparos contra pessoas que 
estavam nas janelas de escritórios e apartamentos, no centro da 
cidade [...], o gabinete do governador Negrão de Lima informava 
que a responsabilidade de tais disparos cabia exclusivamente ao 
general Raposo, que comandava, à paisana, os destacamentos da 
Polícia Federal em ação no Centro. Também sob o comando do 
general Raposo encontravam-se os policiais do DOPS. Informou 
ainda o gabinete do governador Negrão de Lima que a Polícia 
Militar não portava arma de fogo. (22/06/68, p. 2)

O Correio da Manhã desmente categoricamente esta última informação, 
assumindo o papel da grande imprensa de tomar posições diante dos aconteci-
mentos políticos: “[...] a reportagem do COrreiO da MaNhÃ constatou que 
numerosos soldados da Polícia Militar não só portavam armas como faziam 
disparos com elas” (22/06/68, p. 2).

Fica bastante clara, então, a irritação de Gama e Silva com a extensa cober-
tura da imprensa aos episódios da Guanabara, responsabilizando-a pela pro-
porção por eles atingida:

O sr. Gama e Silva declarou-se irritado com o noticiário da Im-
prensa. Afirmou que alguns jornais deram exagerada cobertura 
aos acontecimentos, contribuindo, segundo pensa, para agravar 
a situação. No Ministério da Justiça foi comentada a necessidade 
de enquadrar jornais nas leis de Imprensa e de Segurança Nacio-
nal. (IDEM, 22 jun. 1968)

a crítica do governo à participação da imprensa na dinâmica dos aconteci-
mentos é também abordada pelo jornalista Carlos Castello Branco:

Cresce em círculos governistas a tendência para atribuir ao no-
ticiário dos jornais o agravamento da situação criada pelos es-
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tudantes. Acha-se que as fotografias publicadas pelos grandes 
jornais do Rio modificaram a atitude da opinião carioca que, de 
hostil, passou a ser favorável aos agitadores.

Assim pensam os que exercem pressão junto ao Presidente Cos-
ta e Silva para decretar o que o presidente não quer decretar: o 
estado de sítio. Com tal medida a imprensa seria submetida a 
censura. (CASTELLO BRANCO, 1978, p. 391)

Ventura confirma a relevância do papel exercido pela imprensa para o 
desenrolar dos acontecimentos, devido à repercussão de suas matérias ante a 
opinião pública:

Num semestre marcado pela rotina diária de choques violentos, 
o que teria ocorrido de extraordinário para que a população se 
revoltasse com tanto ódio? Na mesma crônica em que narrou 
os acontecimentos, Carlinhos Oliveira explicava: “Os cariocas 
amanheceram hoje com as mãos trêmulas; no café da manhã, 
os jornais lhes serviram fotografias hediondas. Moças e rapazes 
deitados de bruços, com a cara enfiada na grama: moças forçadas 
a andar de quatro diante de insolentes soldados da PM; dezenas 
de estudantes encostados a um muro e com as mãos segurando a 
nuca, ou na mesma atitude, mas deitados de bruços”. Ele se refe-
ria aos episódios ocorridos na véspera, quinta-feira, no campo do 
Botafogo, para onde foram tangidos pela PM cerca de quatrocen-
tos estudantes depois de uma assembleia na Faculdade de Econo-
mia. O que ocorreu ali, no gramado do time que iria conquistar, 
naquele ano, o seu único campeonato nos últimos vinte anos, 
chocou a cidade - uma cidade que, desde a morte e as missas de 
Edson Luís, achava que já tinha assistido a tudo em matéria de 
violência. Mais do que pela agressão física, as fotos “hediondas” 
indignavam como símbolos do ultraje. A descrição de soldados 
urinando sobre corpos indefesos ou passeando o cassetete entre 
as pernas das moças, junto às imagens de jovens de mãos na ca-
beça, ajoelhados ou deitados de bruços com o rosto na grama, 
eram uma alegoria da profanação. (VENTURA, 1988, p. 30)
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a adesão popular aos estudantes acaba em um episódio sangrento. Batalha 
campal, guerrilha urbana, escalada, insurreição popular, substantivos utiliza-
dos com frequência nos relatos que buscam transmitir a dimensão atingida pe-
las cenas de violência:

Nesse dia, quando o povo - não só os estudantes - resolveu atacar 
a polícia, o centro da cidade assistiu a uma sequência de batalhas 
campais como nunca tinha visto antes e como não veria nos vin-
te anos seguintes. Nos seis governos militares pós-64, incluindo 
a Junta, foi o que mais se pareceu com uma insurreição popular. 
(VENTURA, 1988, p. 126)

 
Começa a batalha campal. a adesão popular impõe uma nova dinâmica às 

manifestações, como mostram os trechos da narrativa do Correio da Manhã 
transcritos a seguir:

Animados com a adesão, os estudantes começaram a reagrupar-se [...]

Enfurecidos com a adesão popular aos estudantes, os policiais 
passam a atirar também para cima, em direção aos edifícios [...]

Os estudantes e populares reagem a pedra e pau [...] .

Já irritada com a resistência, a cavalaria empreende nova carga [...]

Já sem comando, a Polícia passa aos ataques suicidas contra 
populares e estudantes. Em grupos de cinco, investem e en-
tram em luta [...]

Agindo já espontaneamente (os principais líderes estudantis 
não foram avistados depois das 16 horas), os grupos enfrentam 
a Polícia, mas não danificam casas, automóveis ou lojas. Mas 
não perdoam nada que tenha ligação com o governo. (IDEM, 
22 jun. 1968)

 
Policiais sem comando, população agindo espontaneamente expressam 

a imprevisibilidade de uma guerra. de acordo com a versão dos estudantes 
e do Correio da Manhã, a polícia é quem parte para o ataque. No entanto, 
iniciada a batalha, torna-se difícil identificar agressores e agredidos. desde 
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o início de sua manifestação na sexta-feira, parte dos estudantes surpreen-
de-se com o seu desenrolar:

Para eles, a “sexta-feira sangrenta” ia começar e acabar logo: al-
gumas pedras jogadas nos vidros de frente da Embaixada dos 
Estados Unidos, um discurso de Vladimir trepado num poste, as 
coisas de sempre. De repente, uma camioneta do DOPS aparece 
jogando bombas de gás lacrimogêneo. Os estudantes correm e 
são apanhados pelo fogo cruzado na esquina das ruas México e 
Santa Luzia: de um lado, agentes do DOPS e da polícia federal; do 
outro, dois soldados da PM de guarda na embaixada. Estabelece-
se o pânico. (VENTURA, 1988, p. 128)

alfredo Sirkis, secundarista que participa do início da manifestação, conta, 
anos depois, a sua surpresa diante da continuidade da luta pelos populares:

Cansado e meio impressionado com as cenas de tiros e mortes na 
Rio Branco, deitei para descansar um pouco. Inútil. Mal fechava 
os olhos, desfilavam pela retina choques da PM, capacetes azuis 
cintilando ao sol. Camburões pretos e brancos. Sentia cheiro de 
gás lacrimogêneo no meu quarto. Muito agitado, desisti e liguei 
o rádio. Falava de “clima de guerra” no centro da cidade. Exage-
ro, pensei. Segundo o noticiário, prosseguiram os distúrbios no 
centro. Recebi com uma certa incredulidade a notícia. Como, se 
já tínhamos todos voltado para casa? (SIRKIS, 1980, p. 87)

Já a Polícia Militar, segundo a análise de José roberto arantes, não se com-
porta como se estivesse diante de uma reação popular inesperada:

Outra coisa curiosa: a polícia agiu todo o tempo como se exis-
tisse uma guerrilha urbana organizada para a tomada do poder. 
Formaram cordões e tropas de choques em torno dos principais 
edifícios da administração pública e agiram como se enfrentas-
sem uma guerrilha organizada segundo planos quase perfeitos. 
Pudemos ver que esse tipo de repressão não acontece por acaso; 
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decorre de uma filosofia de poder que o governo tem. Eles es-
peram a todo momento uma revolta popular para derrubá-los 
e não sabem atuar de outra forma, quando têm a impressão 
que o momento esperado começou. Não se trata de uma atitude 
violenta decorrente da estupidez ou do fato dos guardas serem 
dopados: é uma filosofia do governo e decorre do seu caráter de 
classe. Como sabe que é opressor, ele espera sempre que o povo 
se revolte. (JORNAL DA UEE, jul. 1968)

tal argumentação encontra respaldo no relatório do SNi enviado à Costa 
e Silva:

Um dos relatórios do SNI, encaminhado ao Planalto, revela que 
foi constatada a presença, entre os manifestantes, de várias 
pessoas cassadas pela revolução [...]. Além disso, esses infor-
mes dão ênfase à perfeição do esquema posto em prática pelos 
estudantes, empregando táticas que muito se assemelham às 
operações militares. A versão palaciana, contudo, insiste na 
tese de que o “movimento estudantil está principalmente na 
Guanabara sendo dirigido por comunistas notórios.” (COR-
REIO DA MANHÃ, 22 jun. 1968)

O comandante do ii exército não apenas diz constatar a infiltração comu-
nista nas massas estudantis, como a caracteriza como desafio aceito por este 
setor das Forças armadas:

Com inquietação, foi recebida a entrevista concedida ontem pelo 
comandante do II Exército (São Paulo), na qual afirmou que “o 
desafio dos comunistas infiltrados nas massas estudantis e ope-
rárias, intelectuais e de teatro, já foi aceito pelo II Exército, que 
responderá com a máxima violência”. Quanto aos estudantes, 
disse ser outro desafio “que aceitamos com prazer, já que somos 
profissionais de briga e de luta. Aceitando o desafio para a luta 
contra a tirania esquerdista ou direitista, o Exército atuará com 
o espírito caboclo de só sair de lá vencendo todas as linhas - rus-
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sa, chinesa ou cubana, atuando com a violência e a bravura que 
lhe são tradicionais”. (IDEM, 23 jun. 1968) 

No rio de Janeiro a possibilidade de intervenção federal apenas é dissipada 
no final do dia devido às informações recebidas por Costa e Silva dizendo que 
naquele momento a PM exercia completo domínio da situação, fato confirmado 
no dia seguinte pelo comando do i exército:

O comando militar do I Exército, segundo informações de suas 
fontes principais, não deseja colocar tropas militares para fazer 
o policiamento ostensivo da cidade. Considera que os inciden-
tes da véspera, entre a Polícia Militar e os estudantes, poderiam 
levar estes últimos a desferir alguma agressão contra as forças 
do Exército, o que poderia levar a crise e rumos imprevisíveis. 
(IDEM, 23 jun. 1968)

a hipótese da decretação de estado de sítio também fica momentaneamente 
descartada, embora Castello Branco mostre que todo o esquema estava armado 
para levá-la a termo:

Ontem, no MDB, em Brasília, o Sr. Martins Rodrigues afirma-
va que o estado de sítio de fato está decretado há três dias pelo 
General-Comandante do I Exército, e decretado à revelia do Pre-
sidente da República e sem correr os riscos pela informalidade 
da providência, do debate no Congresso determinado pela Cons-
tituição. Se os acontecimentos no Rio tiverem a extensão que 
prenunciavam as agitações do correr da tarde, admite-se que o 
Presidente da República legalizará a situação de fato, decretando 
o estado de sítio, tanto mais quando se observa a total falência do 
governo do Estado em relação ao episódio. (CASTELLO BRAN-
CO, 1978, p. 388) 

O governo justifica o novo adiamento da tomada de medidas de exceção 
devido ao plano geral de subversão:
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O governo federal está certo de que as manifestações estudantis 
fazem parte de um plano nacional de subversão com desfecho 
marcado para agosto e evita adotar medidas de exceção, para 
impedir que a situação tome os rumos desejados pelos organi-
zadores do movimento. (CORREIO DA MANHÃ, 23 jun. 1968) 

Contudo, permanecem as expectativas em torno do posicionamento de Costa e 
Silva diante das pressões dos setores militares favoráveis ao fechamento do regime:

O presidente Costa e Silva, segundo dirigentes da ARENA, reco-
mendou aos órgãos de segurança do Governo “rigor e velocidade” 
no uso dos meios legais para conter a crise estudantil, não dei-
xando transparecer qualquer propósito de recorrer às medidas 
de exceção já preconizadas pelos chamados “juristas revolucio-
nários”. Entretanto, os líderes do Congresso estão convencidos de 
que o Governo partirá para o endurecimento, “socorrendo-se da 
força coercitiva, emanada da atual ordem jurídica, da qual são 
expressões maiores a própria Constituição e a Lei de Segurança 
Nacional.” (IDEM, 23 jun. 1968)

diante desse contexto, Castello Branco também aponta para a política do 
endurecimento, ou melhor, da escalada:

A política de segurança, mantida com mão de ferro na Guanabara 
através da sua secretaria correspondente, confiada ao comando 
de um general, tem-se revelado impotente para desestimular as 
escaramuças estudantis que vão num crescendo. A lógica dessa 
política, em face dos acontecimentos, é a escalada, para recorrer 
ao termo que o conflito do Vietnã tornou famoso e à técnica de 
endurecimento preconizada por militares, que entrou em colapso 
por não haver condições para levá-las às últimas consequências. 
O governo está, portanto, em face do que se chama guerrilhas 
urbanas, diante de um dilema que se vai tornando cada vez mais 
dilema universal: ou a composição através da negociação, ou a 
escalada sem fim. (CASTELLO BRANCO, 1978, p. 388-389) 
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enquanto isso, em entrevista ao jornal Correio da Manhã, o ministro da 
educação elogia a atitude do governo diante dos conflitos de rua, repudiando as 
ações das minorias infiltradas no movimento estudantil:

O ministro Tarso Dutra fez uma análise da situação da Universida-
de brasileira [...] defendendo a criação das fundações universitárias 
e atribuindo aos estudantes objetivos alheios aos assuntos educa-
cionais, em suas manifestações de rua. Acha o ministro que mi-
norias infiltradas no movimento estudantil utilizam argumentos 
sem conhecimento de causa, combatendo o Acordo MEC-USAID, 
que já caducou, a falta de verbas, que já foram liberadas, e a cria-
ção das fundações - única fórmula encontrada para aperfeiçoar o 
nível do magistério brasileiro. O que ocorreu nas ruas, nos últimos 
dias, é encarado pelo sr. Tarso Dutra como uma prova eloquente 
da organização democrática do país e a compreensão humana do 
Governo: “Em Cuba – disse o ministro – nada disso aconteceria. Os 
estudantes ou falsos estudantes contrários ao regime já há muito 
teriam sido levados ao paredón.” (IDEM, 23 jun. 1968)

A Passeata dos Cem Mil

Os estudantes programam voltar às ruas no dia 26 de junho, quarta-feira, 
exigindo a libertação dos colegas presos e protestando contra a repressão poli-
cial. afirmam também ter informações sobre o plano de infiltração de elemen-
tos do MaC – movimento anticomunista – e do próprio governo na próxima 
manifestação estudantil, com o intuito de quebrar vitrines e agredir populares 
para que a opinião pública volte a tomar o lado da polícia.

Convocando a população a participar da passeata através de comícios-re-
lâmpagos, os estudantes recebem a declaração de solidariedade de vários setores 
da sociedade civil – mães de alunos, artistas, professores, jornalistas, servidores, 
populares, advogados através da OaB, clero –, alguns deles confirmando sua 
presença em manifestos dirigidos ao povo brasileiro e divulgados pela impren-
sa, como é exemplar este trecho do documento assinado pelas mães de estudan-
tes – universitários e secundaristas – cariocas:
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Não vamos continuar assistindo impassíveis às humilhações e ao 
massacre de que estão sendo vítimas nossos filhos. Queremos as-
sim manifestar a mais viva repulsa às últimas violências e pedir ao 
povo brasileiro que nos apoie com sua compreensão e nos acom-
panhe em nosso protesto. (CORREIO DA MANHÃ, 25 jun. 1968)

Por outro lado, parte dos empresários do rio de Janeiro pede ao governador 
a presença de tropas federais para garantir a segurança na cidade. Gama e Silva, 
por sua vez, aconselha Negrão de Lima a permitir a realização do ato público. 
a manifestação é finalmente autorizada e a polícia permanece nos quartéis. a 
ausência da polícia é comentada positivamente por Castello Branco:

Está certo o Ministro Rondon Pacheco: o Presidente da Repúbli-
ca teve serenidade para decidir. Escolheu a negociação e a transi-
gência ao invés da escalada. O resultado foi o vibrante espetáculo 
de ontem no Rio de Janeiro, onde a massa foi às ruas e a Polícia 
ausentou-se, evitando-se a repetição do diálogo sangrento de 
dias atrás. (PORTELLA DE MELLO, 1979, p. 392-393)

O Correio da Manhã assim descreve a Passeata dos Cem Mil:

Por dez horas, mais de 100 mil cariocas protestaram contra o 
Governo, apoiando o movimento dos estudantes que, confor-
me o previsto, foi sem incidentes, com dezenas de discursos de 
universitários, operários, professores e padres, que definiram “o 
compromisso histórico da Igreja com o povo.” Com perfeito dis-
positivo de segurança, os estudantes garantiram a realização da 
passeata, sem depredações, chegando a prender e soltar um poli-
cial que incitava a que fosse apedrejado o prédio do Conselho de 
Segurança Nacional. A concentração começou às 10 horas, com 
os primeiros grupos de padres e estudantes, sem qualquer poli-
ciamento ostensivo. (IDEM, 27 jun. 1968)
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Vladimir Palmeira, importante liderança estudantil carioca, durante a pas-
seata, alerta a população para não aceitar a provocação da polícia e, sim, denun-
ciá-la, ameaçando, a partir de então, encarcerar um policial para cada estudante 
preso. O relato de Jayme Portella inverte tal argumentação ao dizer que a polícia 
é que sofre provocações:

A 26 de junho, os estudantes realizaram uma passeata pela Av. Rio 
Branco, com a adesão de padres, freiras, trabalhadores e curio-
sos, com um comparecimento avaliado em 100 mil pessoas, como 
protesto às violências que diziam estar sofrendo do Governo. A 
passeata foi planejada pelos elementos do partido comunista e ar-
ticulada e conduzida por ele. A polícia, obedecendo ordens do Go-
verno do Estado, acompanhou o curso da passeata sem interferir, 
com a recomendação de não aceitar provocações. (PORTELLA DE 
MELLO, 1979, p. 563)

Chamando atenção para o caráter pacífico da Passeata dos Cem Mil, o Cor-
reio da Manhã, em editorial, atribui a violência nas manifestações anteriores ao 
policiamento ostensivo:

A Guanabara ofereceu ontem ao Governo edificante exemplo 
de maturidade política. Estudantes, professores, intelectuais, 
artistas, jornalistas, clero, pais e populares realizaram na mais 
absoluta ordem sua manifestação. O governador Negrão de 
Lima a autorizou. Recolheu aos quartéis a Polícia Militar e o 
DOPS. Entregou a segurança da Cidade aos próprios manifes-
tantes. Não houve incidentes. A ordem, a propriedade privada, 
os próprios federais e estaduais, a vida das pessoas, foram asse-
gurados. A primeira conclusão a retirar-se dos fatos é a de 
que a repressão policial contra atividades legítimas é que 
gera os conflitos. (IDEM, 27 jun. 1968)

O Correio da Manhã, em editorial, aborda também os discursos proferidos 
pelos estudantes:
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Dir-se-á que houve discursos radicais. Mas esses discursos não 
incitaram à desordem. Além disso, proferi-los é direito garan-
tido pela liberdade de pensamento. O importante não é consta-
tá-los, mas saber se incitaram ou não ao tumulto. Ontem, não 
incitaram. Não tiveram sequer o respaldo de faixas com os no-
mes de Guevara, Mao Tsé-Tung e Ho Chi Min, comuns nas ma-
nifestações estudantis em todo o mundo. (IDEM, 27 jun. 1968)

As repercussões da Sexta-feira Sangrenta e da 
Passeata dos Cem Mil

apesar dos esforços do governo em impedir a divulgação dos acontecimen-
tos do rio de Janeiro, quer através da censura à rádio e à tV e da repressão 
aos jornalistas que são espancados tendo suas máquinas fotográficas destruídas, 
quer através da caça aos líderes estudantis por agentes federais, é significativa a 
mobilização dos estudantes nas principais capitais do país em solidariedade aos 
colegas cariocas (COrreiO da MaNhÃ, 23 jul. 1968).

No rio de Janeiro enquanto continua a caça aos líderes estudantis, várias 
faculdades divulgam notas de protesto contra as violências policiais. a reito-
ria da Universidade Federal do rio de Janeiro declara a sua disposição para 
agir judicialmente contra o chefe de Polícia da Guanabara, general Luís França 
de Oliveira, por autorizar a repressão policial contra manifestações legais de 
estudantes. O balanço feito por Luís raul Machado, vice-presidente da UNe, 
revela um total de 28 mortos nos choques da sexta-feira (SaNtOS et al., 1980). 
Seus corpos não são encontrados, sendo frustrada a sua busca por jornalistas e 
familiares. Negrão de Lima antecipa as férias escolares em todos os estabeleci-
mentos de ensino do estado. Os estudantes dizem que essa atitude é uma fuga 
do governo diante de sua incapacidade de resolver os problemas educacionais e 
prometem continuar a luta, considerando um enorme ganho político a partici-
pação popular na Sexta-Feira Sangrenta:

Os líderes consideram como a maior vitória do movimento o 
apoio popular na última manifestação, no mesmo nível de luta 
dos estudantes, isto é, o povo não colaborou com aplausos e sor-
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risos de simpatia, mas reagiu contra a repressão com garrafas, 
sacos plásticos de água, cinzeiros, etc. (CORREIO DA MANHÃ, 
25 jun. 1968)

No dia seguinte à Passeata dos Cem Mil, vários ministros, governadores 
da arena e até mesmo o i exército concordam com a urgência da resolução 
dos problemas estudantis. enquanto isso, o presidente da república, em seu 
discurso na convenção nacional da arena, denuncia um suposto plano secreto 
para a tomada do poder através da violência, atribuindo-o à ação Popular. a 
discussão governamental gira em torno da decretação ou não do estado de sítio 
e de medidas de exceção. dirigentes da arena passam a admitir que o governo 
provavelmente optará pelo endurecimento, enquanto líderes do MdB também 
consideram grave a situação. Líderes do governo afirmam que as medidas de ex-
ceção encontram-se temporariamente suspensas podendo ser tomadas a qual-
quer momento, devido ao “movimento subversivo instaurado nas ruas visando 
a derrubar o regime, dentro de um plano internacional.” 

Costa e Silva, por sua vez, defendendo-se daqueles que atribuem ao seu go-
verno caráter ditatorial, desafia-os a experimentar as consequências a que pode 
chegar um governo apoiado pela nação e pelas Forças armadas caso decidam 
passar para a ação. ao mesmo tempo reitera seu compromisso de dialogar com 
os estudantes. O Correio da Manhã, em editorial, aponta para as contradições 
do presidente da república expressas em seu próprio discurso:

A contestação que a maioria esmagadora do povo brasileiro está 
opondo à camisa-de-força que o aprisionou continua sendo res-
pondida, de Norte a Sul, com a violência. Pede, exige a Nação 
uma resposta política. Mas o Governo, que até agora só a deu 
em termos de repressão armada, passa, agora, a admitir que vai 
substituir a violência dos cassetetes, baionetas e patas de cavalo 
pela violência generalizada que se encarna no poder discricio-
nário.[...] Anunciou, em seu discurso de anteontem, o próprio 
marechal Costa e Silva. As gritantes contradições desse discurso, 
em que dá uma no cravo e outra na ferradura, não consegui-
ram colocar em tom menor as ameaças. Se se for admitir que 
elas têm - o que não é verdade - o mesmo peso das promessas 
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de diálogo com os estudantes, então teríamos de concluir que o 
discurso perderia todo o seu significado como pronunciamento 
de chefe de Estado. Tanto uma frase neutralizaria a outra, que o 
choque das neutralizações destruiria o discurso. Mas não é o que 
aconteceu. Quando ele sai do óbvio, é para incidir na promessa 
de uma escalada repressiva sem precedentes. É isto o que fica do 
discurso – a perspectiva do terror. (IDEM, 30 jun. 1968)

Para o Conselho de Segurança Nacional fica caracterizada a ação de ele-
mentos subversivos e contrarrevolucionários, tendo por objetivo imediato pro-
mover a inquietação social e a perturbação da ordem pública para alcançar a 
derrubada do regime e a substituição do governo. O Correio da Manhã publica 
as decisões do CSN diante desse diagnóstico:

1 - Ratificar a proibição de passeatas.

2 - “A qualquer tentativa de retorno à atmosfera de agitação, o 
Governo não hesitará em adotar, se necessário, as medidas ex-
cepcionais previstas na Constituição”.

3 - “Fazer um apelo aos responsáveis pelos órgãos de comuni-
cação social para que patrioticamente, cumpram o seu papel de 
informar corretamente, a fim de que não se convertam em ins-
trumento de desordem”.

4 - Reafirmar a sua disposição de atingir os fins e propósitos re-
volucionários, através da atuação decisiva das Forças Armadas.” 
(IDEM, 17 out. 1968)

Como podemos verificar, a imprensa passa também a ser alvo privilegiado 
do governo no combate à subversão. Castello Branco comenta o teor da nota 
acima transcrita destacando as medidas concernentes à imprensa:

Mas a nota vai mais além na manifestação de um estado de es-
pírito prevenido contra os jornais. É quando ali se apela aos ór-
gãos de divulgação para que informem “corretamente” se não 
se quiserem transformar em instrumento da agitação social. 
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Isso revela que, em matéria de informação e de comentário, 
o governo detém o padrão do que é correto e do que é incor-
reto. Estamos assim em pleno terreno da verdade oficial, e a 
um passo da sua implantação. Não é segredo que, em muitos 
setores onde se pede o estado de sítio, se pensa que a medida é 
indispensável precisamente para impedir que os jornais con-
tinuem a divulgar, com a liberdade com o que vêm fazendo, a 
ocorrência de manifestações contra o governo ou contra o re-
gime. Já não lhes importa que os jornais condenem a agitação, 
o que desejam é suprimir a própria notícia da agitação, como 
se o problema fosse, como na anedota do marido enganado, 
simplesmente retirar o sofá. (IDEM, 1978, p. 416)

Considerações finais

O fato de o movimento estudantil retomar as passeatas em junho é vincula-
do pelo governo às manifestações estudantis que eclodem em diversos países, a 
partir de maio, fortalecendo a divulgação de um plano internacional de subver-
são e da construção do inimigo externo.

Nessa conjuntura, o ‘diálogo’ é proposto pelos mais diversos setores mili-
tares e governamentais como contenção das agitações estudantis: através dele 
buscarão mostrar a sua disposição para atender às questões estritamente educa-
cionais, isolando a massa dos autênticos estudantes das lideranças subversivas. 
Mantém, ao mesmo tempo, sua atitude de repressão às manifestações de rua. 
Por outro lado, a defesa do ‘diálogo’, sem unanimidade no interior do Me, faz 
parte da tática de ‘desmascarar o caráter violento’ do governo, tática esta que 
busca chegar ao enfrentamento com as forças repressivas. 

O Correio da Manhã, que posiciona-se ao lado dos estudantes, defende o 
‘diálogo’, não como uma preparação para o enfrentamento, mas como uma me-
dida democrática para resolver as questões estudantis. Condena radicalmente, 
contudo, a repressão policial aos protestos de junho e as risíveis fantasias do 
governo diante do plano de agitação operária. afirmando que os estudantes são 
poder desarmado, critica a argumentação governamental em torno da presença 
de infiltradores comunistas no Me.



244 O Golpe de 1964 e a Ditadura Militar em Perspectiva

a Sexta-Feira Sangrenta, como vimos, trará um dado novo às cenas vio-
lentas já presenciadas nos dias anteriores: a adesão popular de forma inusitada. 
O clima é de guerra. O Correio da Manhã diz que a população revida devido à 
violência que parte da PM atingindo indiscriminadamente crianças, estudantes, 
adultos e velhos. durante o conflito, que ganha enorme proporção, torna-se di-
fícil distinguir agressores de agredidos. Um PM é morto, vários são feridos, 27 
populares mortos, além de muitos feridos. O governo responsabiliza a imprensa 
pela dimensão dos conflitos, pois a população revolta-se diante das cenas de 
violência estampadas nas primeiras páginas dos jornais. Os estudantes, por sua 
vez, agradecem o apoio da população e da imprensa que os apoia, participando 
de suas manifestações de rua.

O diálogo sangrento ocupa as ruas. afinal quem é o inimigo? No discurso 
do governo, o movimento geral de subversão e, agora também, a grande im-
prensa que, ao dar visibilidade às cenas de guerra, torna-se responsável pela 
proporção atingida pelos acontecimentos. O poder da imagem é inquestionável: 
a partir das fotos publicadas pelos jornais, o conflito aparece. a população tam-
bém toma partido, lutando nas ruas contra as forças repressivas.

No olhar dos estudantes, a adesão popular parece esperada pela PM, que age 
como se estivesse diante de uma guerrilha urbana organizada. O plano geral de 
subversão anunciado pelo governo toma, então, as ruas? O relatório do Serviço 
Nacional de informação parece sustentar esta hipótese ao enfatizar a perfeição 
do esquema das táticas utilizadas pelos estudantes, devido à sua semelhança 
com as operações militares. e a presença de comunistas notórios e líderes cassa-
dos na sexta-feira3. O comandante do ii exército, não apenas confirma a infil-
tração comunista nas massas estudantis, como interpreta-a como um desafio ao 
qual promete responder com a máxima violência. No mesmo sentido, a PM afir-
ma que irá endurecer devido à morte de seu soldado na sexta-feira sangrenta. Os 
estudantes, diante destas ameaças, garantem que não recuarão, respondendo a 
violência com a violência. O clima é de escalada.

O Correio da Manhã, toma partido nesta batalha, chegando até mesmo a 
desmentir declarações do governador Negrão de Lima quando afirma que a PM 
está desarmada. O jornal em questão conta que seus jornalistas presenciaram 

3 Martins Filho confirma a presença de líderes cassados e de dissidentes da ‘Revolução’ 
nas manifestações estudantis (MARTINS FILHO, 1995, p. 131).
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inclusive os tiros dados pela mesma. Condena, assim, não apenas as violências 
praticadas pela polícia durante a sexta-feira sangrenta, mas também o seu pos-
terior incitamento à vingança contra os estudantes, a imprensa e os políticos.

Na determinação de vingança da PM e de caça às bruxas responsáveis pela 
subversão, os líderes estudantis figuram nos primeiros lugares da lista. Vladi-
mir Palmeira é acusado inclusive da morte do policial, sendo que pelo relato 
do Correio da Manhã e dos estudantes fica explícito que o PM é morto por um 
objeto lançado do alto de um prédio. aqui, novamente a questão da visibilidade 
propiciada pela imprensa: “todo mundo viu”, comentam os estudantes. as auto-
ridades militares enfatizam, no entanto, que uma vez eliminadas as lideranças 
comunistas, o movimento estudantil perderá sua conotação política. Os estu-
dantes discordam deste diagnóstico e asseguram que o Me apresenta um nível 
de conscientização coletiva independentemente de sua liderança.

Costa e Silva, diante das pressões da linha dura para editar medidas de exce-
ção, utiliza seu argumento às avessas, ou seja diz que não tomará tais medidas para 
impedir que a situação atinja os desígnios esperados pelos líderes do movimento 
subversivo que, afirma o governo, eclodirá em agosto. O presidente da república 
mantém, no entanto, sua postura oscilatória: ao mesmo tempo em que – explici-
tando enfaticamente, agora, em seus discursos, a presença do inimigo – ameaça os 
agitadores caso partam para a ação, garante o diálogo com os estudantes.

a linha dura sublinha nesse momento a importância do estado de sítio, in-
clusive para que a imprensa seja submetida à censura, pois contribui através da 
divulgação dos episódios do rio para o alastramento do plano de subversão. 
O Correio da Manhã, em contrapartida, insiste em que é o próprio governo, 
através de suas medidas repressivas, que está levando a população a aderir aos 
protestos estudantis.

O protesto contra as violências policiais na Passeata dos Cem Mil consegue a 
adesão de vários setores populares: mães, artistas, professores, jornalistas, líderes 
cassados, servidores, populares, advogados, padres e freiras, dissidentes da ‘re-
volução’ (integrantes da Frente ampla). a violência está presente na retórica. Nos 
discursos, a derrubada da ditadura através da formação de um exército popular 
revolucionário para quando chegar a hora de pegar em armas. Na prática, a PM 
mantém-se ausente. Não ocorrem ações violentas. O argumento do Correio da 
Manhã parece confirmar-se: “a polícia é que gera a violência”. O argumento de 
que a polícia apenas age em legítima defesa está ausente, pois sem a presença da 
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polícia não há violência. há nesse momento um contraponto à Sexta-Feira San-
grenta. O governo e o movimento estudantil sentem a necessidade de controlar 
a violência. tanto a PM quanto a população são advertidas para não aceitar pro-
vocações. Para o movimento estudantil esta partirá dos infiltradores do MaC e 
do governo ao tentar atrair a população para a oposição aos estudantes. Para o 
governo ela será exercida por agitadores subversivos. O recuo nas ações violentas 
faz parte da estratégia política dos dois grupos em questão: tentar atribuir o ca-
ráter violento para o ‘inimigo’ na tentativa de conquistar o apoio da população. 

Na Passeata dos Cem Mil estarão em cena os discursos radicais. Para o 
governo, a confirmação de um plano para a derrubada da ditadura. O movi-
mento estudantil, em manifesto lido pelos estudantes durante os comícios-re-
lâmpagos, admite radicalizar suas posições, dizendo que até agora não havia 
nenhum plano de agitação. No entanto, ameaçam não mais recuar diante das 
ameaças policiais. O Correio da Manhã divulga que as palavras de ordem não 
são mais restritas às reivindicações estudantis. Quanto aos discursos radicais 
feitos pelos estudantes durante a manifestação, afirma que, nesse episódio, não 
incitaram à violência.

Costa e Silva, oscilando mais uma vez entre atitudes repressivas e de libera-
lização, embora receba a comissão dos cem mil para o ‘diálogo’ – ato surpreen-
dente por partir de um presidente da república em plena ditadura militar – não 
cede a qualquer de seus reclamos. No jogo da negociação os estudantes prome-
tem voltar às ruas caso suas reivindicações não sejam atendidas. e cumprem, 
pois cinquenta mil pessoas participam da manifestação que visa a mostrar que 
a proposta de ‘diálogo’ do governo é finalmente desmascarada. Novamente não 
há a presença da PM, mas as passeatas são terminantemente proibidas por Gama 
e Silva. agora a justificativa é dada pela retórica estudantil e pelo conteúdo de 
seus panfletos. O fato de o governo divulgar a apreensão de um documento da 
aP, que prega a tomada do poder pela violência, no dia seguinte à Passeata dos 
Cem Mil e do atentado ao ii Quartel General, revela a sua intenção de vincular 
o movimento estudantil às atividades e propostas das organizações subversivas. 
a proibição das passeatas visa também a impedir a união dos políticos cassados 
da Frente ampla, deputados e todos aqueles que estão na oposição ao governo 
engrossando as manifestações estudantis. O movimento estudantil é fortemente 
atingido com a interdição definitiva de suas manifestações públicas. O Correio 
da Manhã traz parecer de um jurista sobre a proibição das passeatas:
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A essência do regime constitucional brasileiro foi ferida pelo 
Governo quando impôs aos governadores, através de um comu-
nicado ao ministro da Justiça, a proibição de passeatas. Essa a 
opinião do jurista Evaristo de Moraes Filho, segundo o qual o 
Governo federal ignorou que vivemos num sistema federativo, 
em que os governadores dos Estados têm autonomia para resol-
ver assuntos de sua competência. (IDEM, 07 jul. 1968) 

Quando o CSN se reúne, torna-se mais explícito o acirramento da contradi-
ção entre o fechamento e a liberalização do regime, tendo em vista que as discus-
sões giram em torno da tomada de medidas repressivas. O estado de sítio é mais 
uma vez descartado. ao mesmo tempo, a proibição das passeatas e a promessa 
de sua repressão com a atuação decisiva das tropas federais são unanimemente 
reiteradas devido às ações ou planos de subversão. a imprensa está na mira do 
governo por ser considerada, agora, instrumento de desordem ao lado da agitação.

a cobertura dada pelo Correio da Manhã ao movimento estudantil é notá-
vel, não apenas relatando suas manifestações, divulgando a falas das lideranças 
e publicando na íntegra alguns de seus documentos e manifestos distribuídos à 
população, como também pelo fato de apresentar versão favorável a ele. Não aten-
dendo aos apelos do governo para que os protestos de rua não sejam divulgados, 
o Correio da Manhã, ao lado dos estudantes, continua marcando passo na sua 
veiculação até dezembro de 1968, quando é instaurado o ai-5, que amordaça o 
movimento estudantil e extingue o diário Carioca em decorrência da censura.

Passados quase cinquenta anos desses episódios, acreditamos que estamos 
distantes de um movimento estudantil de massas, com propostas educacionais 
consistentes, capaz de mobilizar não apenas a comunidade acadêmica, mas 
também uma expressiva parte da população carioca e brasileira. Com relação à 
grande imprensa hoje, o posicionamento do Correio da Manhã em oposição ex-
plícita aos mandatários do poder (na época base de sustentação de uma ditadura 
militar) parece algo irresilível. O que parece ter continuidade, infelizmente, é a 
brutalidade da Polícia Militar, que criminaliza os manifestantes através de seus 
ataques truculentos e prisões arbitrárias. trazer à tona a batalha do Correio da 
Manhã que se destacou não apenas na divulgação como na crítica contundente 
ao tratamento da PM ao movimento estudantil, talvez seja uma forma de acredi-
tar que um outro tipo de movimento social e de imprensa são possíveis. 
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Censura à liberdade de 
expressão e propaganda 

política: estratégias para 
legitimação do regime militar

Carlo José Napolitano, Caroline Kraus Luvizotto e  
Lucilene dos Santos Gonzales

Introdução

durante os anos de ditadura no Brasil, observou-se a forma como os mili-
tares criaram leis e decretos, utilizando uma grande rede de informação para 
restringir liberdades políticas e individuais, bem como para controlar e vigiar 
os meios de comunicação visando à publicação/divulgação apenas daquilo que 
poderia beneficiar seus governos, empregando, inclusive, estratégias de propa-
ganda no intuito de legitimar o regime. entretanto, a censura pode ser conside-
rada um fenômeno social bastante antigo em nosso país, se nos reportarmos à 
época colonial com a intensa atuação da igreja Católica, passando pelo império 
e república, com a instalação da corte portuguesa e o surgimento de inúmeros 
órgãos fiscalizadores e suas ações punitivas.

Por se tratar de temas de relevância e representatividade nas Ciências hu-
manas e Sociais, a censura e a propaganda constantemente são retomadas em 
debates acerca da liberdade de expressão do pensamento e, desse modo, tor-
nam-se centrais na reflexão apresentada neste texto. O contexto sociopolítico 
no qual se concentra essa discussão é o da ditadura militar no Brasil, num 
cenário, de um lado, de opressão, violência, autoritarismo, cerceamento das 
liberdades políticas e expressão individual e violação de direitos humanos, cla-
ramente observada nos casos de privação dos direitos fundamentais, como a 
própria liberdade de expressão, ferida por meio da institucionalização da cen-
sura e, de outro lado, de explícita propaganda do regime.

a partir desses apontamentos e da compreensão de fatos da história recente 
do país, o presente artigo discute a censura à liberdade de expressão do pensa-
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mento, fazendo-se uma retrospectiva da ditadura militar, analisando questões 
relacionadas aos meios de comunicação no período em questão, e aborda tam-
bém a estratégia de propaganda do regime institucionalizada pela assessoria 
especial de relações Públicas – aerP.

a partir dos elementos históricos, sociológicos e políticos sobre os temas e, 
tendo como pano de fundo a problemática da liberdade de expressão do pensa-
mento, apresentam-se breves relatos sobre a censura no período militar e sobre 
o uso dos meios de comunicação como estratégia política.

Democracia, liberdade de expressão e  
censura judicial 

Compreende-se, para fins deste trabalho e de acordo com a clássica teoria 
do direito constitucional brasileiro, que a liberdade de expressão do pensamento 
é o direito fundamental que qualquer pessoa tem de exteriorizar, sob qualquer 
forma, o que pensa sobre qualquer assunto (SiLVa, J., 2010). 

Na liberdade de expressão está contida a liberdade de opinião, reconhecida 
como a liberdade de expressão primária, que consiste na prerrogativa da pessoa 
de adotar a postura intelectual que quiser e, se for da sua vontade, exteriorizar 
essa opinião por qualquer meio, através dos meios de comunicação, das artes, 
das ciências, das religiões, etc. 

de acordo com araujo & Nunes Júnior (2001, p. 96):

O pensamento humano é pluriforme. Em outras palavras, pode 
manifestar-se por meio de juízos de valor (opinião) ou da subli-
mação das formas em si, sem se preocupar com o eventual con-
teúdo valorativo destas. É o que pode ocorrer em manifestações 
como a música, a pintura, o teatro, a fotografia, etc.

há o reconhecimento, segundo Bitelli (2004, p. 193), de que a Constituição 
brasileira de 5 de outubro de 1988 almejou pôr um fim no regime de exceção, res-
tabelecendo as ‘liberdades individuais e coletivas de expressão’ do pensamento.

reconhece-se, ainda, que a liberdade de expressão está intimamente ligada 
à democracia. a liberdade é um de valores fundamentais da democracia “regi-
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me de garantia geral para a realização dos direitos fundamentais do homem” 
(SiLVa, J., 2010, p. 132), dos quais a liberdade faz parte, sendo a liberdade de 
expressão do pensamento a maior expressão da liberdade.

esta íntima relação com a democracia ficou assentada no julgamento do Su-
premo tribunal Federal, que declarou, em 2009, a não recepção da Lei de impren-
sa pela atual ordem constitucional brasileira. Na oportunidade do julgamento da 
arguição de descumprimento de Preceito Fundamental - adPF 130, o relator do 
processo, ministro ayres Britto, declarou que a imprensa mantém com a democra-
cia uma relação mútua de dependência e retroalimentação, nos seguintes termos:

A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que 
corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cul-
tural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar 
por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, 
a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada 
relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visua-
lizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa 
passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a 
liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos ADPF 
130 / DF indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 
apresenta-se como norma constitucional de concretização de um 
pluralismo finalmente compreendido como fundamento das so-
ciedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como 
a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A 
imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucio-
nalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor 
(§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio 
como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado 
“poder social da imprensa”. (BRASIL, 2009, p. 6-7)

e, de acordo com Marx (2000, p. 49): 

A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança per-
sonalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une 
o indivíduo ao Estado e ao mundo, a cultura incorporada que 
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trans- forma lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza 
suas formas brutas. É a franca confissão do povo a si mesmo, 
e sabemos que o poder da confissão é o de redimir. A imprensa 
livre é o espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si 
mesmo é a primeira condição da sabedoria. 

Ou seja, a imprensa deve ser o instrumento pelo qual o povo acompanha 
tudo ao seu redor e a partir dela pode se manifestar.

entende-se que a liberdade de expressão seja um dos fundamentos da cida-
dania, compreendida aqui, conforme Silva, J. (2010), em um sentido mais amplo 
do que a simples titularidade dos direitos políticos. a cidadania, para Silva, é a 
qualificação do indivíduo como participante da vida do estado e o seu reconhe-
cimento como pessoa integrada na sociedade e, para que isso se concretize, a 
livre difusão de crenças, de ideias, de ideologias e de opiniões é essencial.

essa relação íntima da liberdade de expressão do pensamento com a de-
mocracia também pode ser observada na teoria norte-americana. Naquele país, 
desenvolveu-se uma teoria relacionada à liberdade de expressão denominada 
teoria democrática, que entende a liberdade de expressão como “instrumento 
para a promoção de diversidade na esfera pública, exigindo uma atuação positi-
va do estado na abertura e/ou ampliação do espaço conferido a diversos grupos 
no debate democrático” (BiNeNBOJM & Pereira NetO, 2005, p. 2). 

Para essa matriz teórica, a liberdade de expressão está identificada com a cidada-
nia e com a vontade comum, visando à “construção de um ethos argumentativo-de-
liberativo, propiciando a realização do processo coletivo de debate e tomada de deci-
sões na esfera pública” (BiNeNBOJM & Pereira NetO, 2005, p. 6). Nesse sentido, 
a regulação estatal é considerada estratégica para a criação de uma “cidadania in-
formada e capacitada para o exercício do autogoverno” (BiNeNBOJM & Pereira 
NetO, 2005, p. 7), atribuindo-se ao estado o papel de curador do discurso público.

No entanto, Binenbojm & Pereira Neto (2005) compreendem que regulação 
estatal da liberdade de expressão no Brasil é um verdadeiro tabu, em especial 
pela lembrança do período militar autoritário, e que qualquer tentativa de atua-
ção do estado nesta seara é vista como censura.

Nesse mesmo sentido, para Lima (2010, p. 21), no Brasil, em relação a qual-
quer tentativa de regulação jurídica da liberdade de expressão, há “uma interdi-
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ção não declarada a esse tema, cuja mera lembrança sempre provoca rotulações 
de autoritarismo e retorno à censura.”1

No entanto, entende-se, de acordo com Bitelli (2004, p. 194), que a remissão 
contida no final do artigo 220 da Constituição brasileira permite a regulação 
jurídica da liberdade de expressão do pensamento. dispõe o artigo 220 que “a 
manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qual-
quer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição.”

tendo em vista essa remissão, a liberdade de expressão no estado brasileiro 
“poderá sofrer um perigoso e constante assédio via controle judicial”, pois, mes-
mo havendo a proibição expressa em relação à censura prévia (administrativa), 
estabelece a Constituição “ao mesmo tempo [...] mecanismos de restrição ao 
direito da comunicação e da informação” (BiteLLi, 2004, p. 225). Como exem-
plos: a proibição do anonimato e a regulação dos espetáculos públicos.

Conclui Bitelli (2004, p. 227): 

Certo que no Brasil a censura como forma de intervenção do Estado, 
como função administrativa de poder de polícia, não existe mais, 
sendo vedada expressamente pela Constituição Federal a incidência 
de atividades de censura quando tiverem como objeto o conteúdo 
político, ideológico e artístico. Todavia, a Constituição autoriza e de-
termina a intervenção do Estado como regulador de diversões pú-
blicas, classificador de conteúdos e fomentador de leis para a defesa 
dos valores eleitos, tais como a criança, o adolescente, a família, a 
ética, a educação, a cultura e a informação e a dignidade da pessoa 
humana, estas juntamente com a saúde e o meio ambiente.

Por isso, Bitelli (2004, p. 227) considera que a atividade de regulação e con-
sequente limitação aos direitos de expressão, a partir de 1988, com o advento da 

1 No mesmo sentido, Pieranti (2008, p. 129 e 139) assevera que “quaisquer tentativas de re-
gulação de conteúdo ou a ela relacionadas são em geral, consideradas pelos meios de comu-
nicação práticas de censura”. No entanto, reconhece o autor que “a linha que separa os dois 
(regulação e censura) é tênue. A censura não deixa de ser uma forma de se regular conteúdo, 
porém nem todas as formas de regular conteúdo correspondem à censura”. 
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nova Constituição, podem ser exercidas de forma pulverizada por toda a socie-
dade e não mais somente pelo estado através dos agentes repressivos, pois “não 
há dúvida de que as possibilidades de controle são muito maiores do que as da 
constância do regime de intervenção excepcional em que a censura era atividade 
administrativa de direito público do estado brasileiro.”

Por essas razões, Silva, C. (2010, p. 7) compreende que: 

Diferentemente de todas as situações anteriores da história da 
liberdade de imprensa no Brasil, a principal ameaça a ela no 
início do século XXI não procede do Poder Executivo, que foi 
quem a cerceou em diversos momentos do passado. É o Poder 
Judiciário quem se constitui atualmente na principal ameaça à 
liberdade de expressão.

Silva, C. (2010, p. 12) aponta alguns casos considerados exemplares de cen-
sura judicial, dentre eles a proibição imposta ao jornal O Estado de S. Paulo 
de divulgar informações referentes à operação da Polícia Federal, denominada 
Boi Barrica, envolvendo Fernando Sarney, filho do senador e ex-presidente da 
república José Sarney2.

Baseados nos apontamentos referentes à liberdade de expressão do pensa-
mento e sobre a imprensa a partir desta perspectiva, apresentam-se a seguir 
considerações sobre a censura e a utilização dos meios de comunicação durante 
a ditadura militar no Brasil. 

2 De acordo com Silva, C. (2010, p. 12), “em 30 de julho de 2009, [...] um desembargador do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Dácio Vieira, proibiu em decisão liminar o jornal “O 
Estado de S. Paulo” de publicar qualquer informação relativa à Operação Boi Barrica, ação 
da Polícia Federal que investigava, entre outros, Fernando Sarney, filho do presidente do 
Senado e ex-presidente da República, José Sarney, então sob acusação de estar envolvido ou 
de ter praticado inúmeros atos ilegais. A investigação da PF corria sob segredo de Justiça. 
Se não respeitasse a decisão – que não foi divulgada por também ser sigilosa -, o jornal seria 
punido com multa de R$ 150 mil por reportagem publicada. O jornal cumpriu a determina-
ção do desembargador. Nenhum outro veículo se dispôs a publicar as informações de que 
ele dispunha por presunção (corroborada pela maioria dos advogados especializados) de que 
também seriam impedidos de fazê-lo e punidos se o fizessem.”
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Censura no período militar

Compreende-se que a censura no período militar esteve intimamente li-
gada à violência, seja com ameaças ou efetivação da força, proibindo-se a ex-
pressão do pensamento em diversos setores da vida social (CarVaLhO, 2012).

a censura, como oposição à liberdade de expressão do pensamento em 
consequência com a democracia “se opõe ao pluralismo político e cultural”, 
assegurando “o predomínio de um discurso unívoco e incontestável a respeito 
de uma dada realidade” (CarVaLhO, 2012, p. 55).

de acordo com Carvalho (2012, p. 56), a censura à liberdade de expressão 
do pensamento “pode ser compreendida a partir de duas dimensões [...], en-
quanto prática institucional e enquanto prática social”. aquela compreendida 
como a perpetrada pelo estado, através da sua burocracia, e esta por procedi-
mentos difusos, como a autocensura e o colaboracionismo.

No presente trabalho, a preocupação é com as práticas institucionalizadas 
de censura. Nesse sentido, considera-se também que a censura burocratizada, 
institucionalizada por meio, inclusive, do aparato legal, pode atingir a liberda-
de de expressão cultural e a liberdade política, aquela compreendida como cen-
sura às diversões públicas e esta relacionada à liberdade de imprensa. a censura 
imposta às diversões públicas tem uma conotação moral, ao passo que a im-
posta à imprensa tem conotação essencialmente política (CarVaLhO, 2012).

Considera-se, ainda, de acordo com Soares (1988), que a “a censura não 
atuou de maneira uniforme durante os 21 anos da ditadura. houve períodos 
de maior e de menor intensidade”, podendo esses períodos ser divididos clara-
mente em três: “antes do ai-5, entre o ai-5 e o início do governo Geisel, e de 
então até a restauração da democracia”. Nas palavras de aquino (1999, p. 249):

A censura esteve atenta à diversidade da produção de diversos 
órgãos de divulgação [...], raramente agindo de modo aleatório 
ao sabor das influências de caráter esporádico e individual. So-
freu a ação do tempo e reagiu às flutuações internas do Estado. 

além do ai-5, outros documentos jurídicos podem ser mencionados como 
instituidores da censura no Brasil: trata-se Lei de imprensa (Lei nº 5.250/67), do 
decreto-Lei nº 1077/70, que instituiu a censura prévia, dentre outras leis e decretos.
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Observou-se, nesse período, uma forte institucionalização da censura, 
devido, entre outros fatores, à necessidade de organização diante do extenso 
território que suas atividades deveriam cobrir. a burocratização da censura 
configura-se como aspecto relevante da força totalitária do aparelho do estado 
e mantinha o povo brasileiro desinformado. de acordo com Soares (1988), ob-
servou-se também o crescimento do corpo técnico de censores e, na década de 
1970, esse número chegou a 400 no país:

 
A Censura era, essencialmente, federal e concentrava a quase 
totalidade das suas atividades em Brasília. Os técnicos tinham 
curso universitário em uma de cinco carreiras: Direito, Filoso-
fia, Sociologia, Comunicação Social e Psicologia; além disso, fre-
qüentavam um curso de especialização, cuja duração era de três 
a seis meses, na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. Em 
um determinado momento, passaram a exigir a aprovação em 
uma bateria de testes psicológicos, o que levou à reprovação de 
21 técnicos e 8 fiscais, que recorreram à Justiça, em 1976. Este 
episódio reacendeu o interesse por pesquisar a Censura e abriu 
alguns caminhos para fazê-lo. 

Soares (1988) adverte que a divisão de Censura não era uma entidade po-
lítica, apesar de exercer censura política indiretamente. Os órgãos de segu-
rança agiam por meio da divisão, que incluía em sua estrutura áreas como 
‘costumes’ e ‘diversão’.

a censura burocratizada adotada durante os governos militares fez uso da 
comunicação para induzir a sociedade a aceitar a ditadura e anular a oposição, 
destacando os benefícios do governo para a população.

essa foi a estratégia do governo emílio Garrastazu Médici, por exemplo, 
que, depois da sua posse, em 1969, passou a chefia da já existente assessoria 
especial de relações Públicas (aerP), criada pelo presidente Costa e Silva em 
1968, para o coronel Octávio Costa. a atuação da aerP configurou-se como 
estratégia política para legitimar o governo ditatorial.
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A Assessoria Especial de Relações Públicas e as 
estratégias para legitimar o governo ditatorial 

O objetivo da aerP, composta basicamente por sociólogos, psicólogos e jor-
nalistas, era centralizar os órgãos governamentais de propaganda, diante da ne-
cessidade do governo de estabelecer um canal de comunicação entre o governo e a 
sociedade civil. as pesquisas de opinião pública mostravam uma péssima imagem 
do regime militar desde o início da ditadura. Para a aerP, a sociedade brasileira es-
tava ‘mal informada’ sobre o trabalho que os militares vinham fazendo após a revo-
lução e a proposta era estabelecer um diálogo entre governo e o povo. essa ação de 
‘esclarecimento’ seria importante para reverter a imagem negativa do governo e pôr 
fim à impopularidade do regime militar (Pereira & adOrNO-SiLVa, 2008).

Para o coronel Octávio Costa, a luta armada e o progressivo aumento da 
repressão após 1968 deveriam ser acompanhados de um grau maior de comuni-
cação entre o governo e a sociedade, a fim de amenizar a tensão popular criada 
em torno daquele momento de radicalismo político. Segundo Costa, a repressão 
e a violência deveriam ser substituídas pelos valores de compreensão, do amor 
ao país, de desarmamento de espíritos para que a situação se normalizasse.

a estratégia de comunicação de Costa era negar o que o governo realmente 
praticava – a radicalização política – e criar uma atmosfera, um consenso em torno 
do ‘desenvolvimento econômico’, ou mais precisamente do ‘milagre econômico’: 

A propaganda governamental pretendia se passar por inofensiva, 
de utilidade pública, o instrumento criador de uma atmosfera de 
paz, de concórdia, algo que soava enigmático vindo de um regi-
me autoritário: ‘a comunicação [...] está voltada, principalmente, 
para o estímulo a um estado de espírito’. (FICO, 1997, p. 98)

desse modo, “a propaganda política governamental tentava se opor aos crí-
ticos do governo que estavam a serviço da discórdia e do desamor – espalhavam 
tristeza” (FiCO, 1997, p. 124); explorando o imaginário popular e calcada em 
estereótipos e mitos da brasilidade, remetia à construção de um grande país pelo 
governo e pelo povo. 

a singularidade dessa propaganda consistia em não se dirigir a um partido ou 
ditador, mas à ‘alma nacional’. travestindo-se de ‘despolitizada’ e fundamentando-se 
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em valores fundados num material forjado por vasto material histórico, transparecia 
um caráter não oficial, sem recorrer a intermediários (FiCO, 1997, p. 119-120).

a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo em 1970, como consequên-
cia do apoio do governo, e a utilização da propaganda para a construção de um 
país em constante crescimento, refletido na melhoria de vida do povo, expres-
savam-se em jingles ufanistas – “90 milhões em ação, pra frente Brasil do meu 
coração” – e slogans publicitários – “Brasil – ame-o ou deixe-o” e “Ninguém mais 
segura este país”, “Você constrói o Brasil”. Centradas nos temas amor, solidarie-
dade, família, civismo patriotismo, prosperidade, as propagandas enalteciam o 
papel do cidadão e colocava-o como coparticipante do ‘milagre econômico’. 

O sucesso desse conceito de propaganda política governamental projetou a 
aerP como parte integrante do sistema de comunicação do governo Médici, 
constituído também pelos meios de comunicação privados controlados pelo go-
verno, em sua grande maioria. 

a aerP desenvolveu, nessa época, uma campanha efetiva de relações pú-
blicas no Brasil e exerceu o papel de mediadora entre um regime autoritário 
– com uma imagem extremamente negativa – e a sociedade brasileira. deve-se 
destacar que esse relacionamento com a população ocorreu em um só sentido, já 
que a sociedade civil apenas assistia às propagandas, as ouvia ou lia.

a aerP percebeu nesse período que as propagandas comerciais dissemina-
vam conteúdos contrários às mensagens de otimismo das propagandas políticas 
governamentais, vendendo valores como violência, ódio, rebeldia e até mesmo 
subversão. em propagandas, dirigidas aos jovens, usavam ídolos da música com 
perfil de luta, contestação, questionamento; já as dirigidas às mulheres repre-
sentavam-nas como fortes, agressivas e dominadoras, num momento em que 
estavam entrando no mercado de trabalho.

diante dessa contradição de ideologias na propaganda política governa-
mental e na propaganda comercial, a aerP alinhou o discurso do otimismo aos 
meios de comunicação privados. essa propagação das ideologias do governo, vei-
culada nos meios de comunicação privados, expressas sob a máscara de matérias 
jornalísticas, transmitiria credibilidade pelo fato de ‘supostamente’ não serem 
impostas pelo governo e retratarem a realidade do país sob o regime militar.

Para o governo, era extremamente conveniente que esse tipo de propaganda 
fosse veiculado pela ‘iniciativa privada’, transmitindo conteúdos impessoais de 
forma imparcial, informando sobre o Brasil e não sobre o presidente. 
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Vale ressaltar que nem todos os meios de comunicação privados incorpo-
raram ou disseminaram a ideologia do governo Médici; para efetivar suas pu-
blicações, os semanários que não compactuavam com a ditadura, nos períodos 
políticos de maior tensão, evitaram tratar de assuntos polêmicos, pronunciar-se 
a respeito para não criar conflito com o governo e garantir sua sobrevivência no 
mercado (MartiNS, 1997, p. 92).

a aerP projetou-se, portanto, como a articuladora da comunicação go-
vernamental, alinhando os temas a serem difundidos tanto nas propagandas 
quanto nos meios de comunicação privados. essa comunicação integrada bus-
cava criar uma imagem otimista, positiva do regime militar no período Médi-
ci, tentando associar, numa relação de causa e efeito, autoritarismo político e 
crescimento econômico. 

enquanto a aerP divulgava em suas propagandas que “este é o país do futuro”, 
a revista Manchete, por exemplo, publicava em uma matéria sobre o general Médici: 
“não tem a intenção de se tornar um grande presidente. Coteja a popularidade, mas 
não é demagogo. Quer ser forte, mas sem prepotência” (MartiNS, 1997, p. 94).

essa coerência dos temas da propaganda política governamental com os 
discursos dos meios de comunicação privados aumentou o poder de convenci-
mento da sociedade civil para a consolidação do regime militar, excludente, no 
nível da economia, e autoritário, no nível da política.

a estratégia de comunicação adotada pela aerP no governo Médici usou 
argumentos emocionais para persuadir a sociedade civil a aceitar o regime mi-
litar, assim como anular a oposição ao governo, resultando em uma estratégia 
eficiente para consolidar a hegemonia do projeto militar. 

Para a concretização da democracia, no entanto, a comunicação da ditadu-
ra Médici não resulta benéfica para a sociedade. O cerceamento de direitos, a 
comunicação unidirecional, a censura e/ou a manipulação dos meios de comu-
nicação privados, a repressão à liberdade de expressão e de imprensa servem de 
alerta aos comunicólogos da contemporaneidade para que os processos comu-
nicacionais sigam na direção contrária. 

Um estado democrático de direito pressupõe uma sociedade com acesso a 
todas as informações, consciência crítica e liberdade para o verdadeiro exercí-
cio da cidadania. 
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Considerações finais

Como apontado inicialmente, a censura no Brasil não é um fenômeno re-
cente e tampouco exclusivo do regime militar. Seu exercício incidiu sobre os 
meios de comunicação, sobre os costumes, sobre a diversão, sobre as liberdades 
políticas e individuais. Os mecanismos utilizados pautavam-se por um sistema 
de controle e coerção que, apesar de serem utilizados pelos militares, basea-
vam-se em características histórico-culturais da população brasileira, presen-
tes, hoje em dia, na denominada censura judicial. 

O aparato governamental, absoluto e autoritário fazia uso de mecanismos 
de controle e repressão e de propaganda política, controlando os meios de co-
municação no país, utilizando-os para produzir informação que auxiliava o 
governo a manter a desinformação da população e a oposição afastada. a pro-
dução artístico-cultural também foi alvo desse controle.

a censura burocratizada revestia-se de um caráter generalizador ao atri-
buir à censura política um caráter íntimo, moral e proclamar-se como a guar-
diã da segurança nacional e da ordem moral e política no Brasil, procurando 
assegurar a imagem de um estado forte e integrado. 

entretanto, todas as tentativas de justificar as ações repressivas e aquelas que 
atentaram contra os direitos fundamentais do homem foram inúteis, diante da 
perversidade e brutalidade da censura e de diversas formas de controle e cercea-
mento da liberdade de expressão, dos direitos políticos e das liberdades individuais.

Neste artigo, os temas estudados revelam o quanto é delicada e complexa 
a relação censura e propaganda, e que é necessária uma ação comprometida e 
responsável para que a liberdade de expressão se coadune com os anseios da so-
ciedade. ainda, a imprensa deve ser utilizada de modo transparente e com vis-
tas à utilidade pública. a maneira como os meios de comunicação foram uti-
lizados pelo governo Médici, por exemplo, são bastante pontuais e conduzem 
à reflexão sobre o abuso de poder e o cerceamento da liberdade de expressão.
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O discurso sobre a 
redemocratização no Brasil: a 

cobertura da Folha de S. Paulo 
sobre as Diretas Já

Érika de Moraes

Introdução

este texto propõe uma reflexão sobre a cobertura da Folha de S. Paulo a 
respeito de manifestações populares no processo de redemocratização da socie-
dade brasileira, especialmente no que diz respeito ao movimento diretas Já, nos 
anos de 1980. Para tanto, analisa matérias do referido jornal sobre o movimento, 
procurando pensar sobre o papel que desempenhou naquele período correspon-
dente ao de uma sociedade brasileira em busca de redemocratização. 

O movimento diretas Já é considerado um marco histórico no rompimento 
com a ditadura militar instituída em 1964, já que, após as campanhas que rei-
vindicavam o direito de eleger o presidente da república através do voto direto, 
é eleito para o cargo um civil, tancredo Neves, ainda que pela via indireta. a di-
tadura militar termina oficialmente, portanto, com o governo de João Baptista 
Figueiredo (1979-1985), sucessor de ernesto Geisel (1974-1979). 

a análise da cobertura das diretas Já permite a percepção de uma constru-
ção discursiva, na época, em torno do conceito de redemocratização. Sabemos 
que o rompimento com a ditadura não se dá do dia para noite a partir de certo 
‘marco’; ao contrário, trata-se de algo construído historicamente com base em 
determinadas condições que se delinearam em nossa sociedade. Cabe observar 
como a imprensa, por sua vez, registrou essa memória.

de acordo com o respaldo teórico-metodológico da análise do discurso 
de linha francesa, os discursos não só derivam interpretações possíveis, mas 
também as constituem. tais interpretações (e sentidos) se revelam através dos 
textos, ou das cenografias neles postas em circulação, já que, conforme Main-
gueneau (2005, p. 101), a doutrina é “inseparável de uma discursividade.” 
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É objetivo deste trabalho investigar discursos que circularam em torno do 
movimento diretas Já, cujo escopo estava coerentemente amalgamado à campa-
nha pelo voto direto para presidente da república, a fim de esmiuçar a constru-
ção dos acontecimentos com base nas discursividades postas em circulação no 
espaço midiático. Para tanto, delimitamos como corpus as capas do jornal Folha 
de S. Paulo, por se tratar de um importante veículo de circulação nacional sedia-
do na cidade-foco de expressivas manifestações pelas diretas, o qual, segundo o 
posicionamento do próprio veículo, teria assumido uma postura crítica diante 
desse acontecimento. as matérias selecionadas dizem respeito à cobertura em 
torno de três grandes atos das campanhas pelas diretas.

Respaldo teórico-metodológico: a Análise do 
Discurso de linha francesa

a análise do discurso (ad) de que tratamos refere-se aos estudos que têm 
origem na França, na década de 1960, a partir de autores como Pêcheux, henry, 
bem como nas contribuições de Foucault, as quais foram decisivas para o esta-
belecimento da teoria.

a ad, em constante e necessária reformulação, tem no nome de dominique 
Maingueneau um dos estudiosos mais expressivos da atualidade. Conforme res-
salta Maingueneau (1997), o analista do discurso não busca estabelecer o senti-
do por excelência, e, sim, construir interpretações que não se neutralizem. essa 
opção implica pensar que os processos discursivos podem ser apreendidos pela 
materialidade da língua, o que torna indispensável a atenção ao funcionamento 
da linguagem e justifica a opção por uma abordagem discursiva.

Sabemos, com base nessa teoria, que não há linguagem sem discurso, o 
que implica dizer que toda e qualquer forma de comunicação é atravessada por 
posicionamentos ideológicos, que são, em maior ou menor grau, conscientes 
ou inconscientes. Faz parte do comunicar o pertencimento a uma posição dis-
cursivo-ideológica que é, ela mesma, a possibilidade da discursividade simul-
taneamente gerada por ela. 

É importante esclarecer que a ad não deve ser identificada a uma variante 
da análise de Conteúdo, pois isso a associaria aos ‘conteúdos’ dos textos (sem 
chamá-los assim), não se dando conta de que a própria textualidade é gerida por 
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categorias discursivas. O exemplo clássico de Maingueneau é o seguinte: não 
se encontra manifestação do discurso jansenista em obra cujo estilo seja o de 
“conversações amenas”, já que este gênero caracterizaria o discurso adversário, 
o humanista devoto. isso porque os discursos são regidos por uma semântica 
global. em outras palavras, todo texto pressupõe um ethos discursivo, o que 
produz consequências como o fato de a ‘doutrina’ ser “inseparável de uma dis-
cursividade, de um modo de enunciação, de um processo de ‘incorporação’” 
(MaiNGUeNeaU, 2005, p. 101). 

Para Maingueneau, “o que é dito e o tom com que é dito são igualmente 
importantes e inseparáveis” (1997, p. 46), não havendo hierarquia entre o “con-
teúdo” e o modo de dizer, uma vez que a eficácia de um discurso (mensurada 
por sua capacidade de suscitar a crença) está diretamente ligada ao ethos que ele 
constrói e, ao mesmo tempo, sustenta.

Para a ad, o discurso não tem um início e não pode ser limitado ao funcio-
namento interno do texto, uma vez que está ligado a suas condições de produ-
ção, à história, às relações humanas. 

Como diz Foucault,

todo discurso manifesto repousa secretamente sobre um já dito; 
mas [...] este já dito não é simplesmente uma frase já pronuncia-
da, um texto já escrito, mas um ‘jamais dito’, um discurso sem 
corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escritura 
que é apenas o oco de seu próprio traço. (FOUCAULT, 1971, p. 21)

e, sobretudo, “não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da 
origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua instância” (FOUCaULt, 1971, p. 21). 
tratar o discurso “no jogo de sua instância” implica debruçar-se sobre as con-
dições de produção que o sustentam, as quais não são estáveis e homogêneas.

Por esta razão, o discurso só pode ser analisado se considerado como  interdis-
curso, noção indispensável para a concepção de discurso proposta por Pêcheux: 

é impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como 
uma sequência linguística fechada sobre si mesma, [...] é necessá-
rio referi-lo ao conjunto de discursos possíveis a partir de um es-
tado definido das condições de produção. (PÊCHEUX, 1990, p. 79)
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daí a necessidade de especificar as condições (históricas, sociais, políticas, 
econômicas...) em que tais discursos se apresentam, uma vez que é de acordo 
com essas condições que eles produzem os efeitos que produzem e alcançam 
determinados sentidos.

Por meio de estudo bibliográfico em torno do período das diretas Já, e com 
base na concepção de discurso da análise do discurso Francesa, propõe-se uma 
leitura interpretativa da cobertura da Folha de S. Paulo. 

Das condições de produção para o movimento 
Diretas Já

Como vimos, segundo os pressupostos teórico-metodológicos da análise 
do discurso de linha francesa, as condições de produção são de extrema rele-
vância para que se compreendam os acontecimentos discursivos. assim, é fun-
damental observar a conjuntura que levou ao movimento diretas Já. 

refletir sobre as condições de produção das diretas Já é pensar a emergên-
cia desse movimento tão marcante da história brasileira – o mais marcante, na 
visão de alguns estudiosos –, cujo impacto é decisivo na transição do regime 
militar para um estado democrático. 

Conforme aponta Bertoncelo (2009, p. 1), para além de uma campanha, 
as diretas Já se caracterizam pela configuração de um movimento social. do 
ponto de vista das circunstâncias, a chamada “campanha das diretas emergiu 
sob um regime militar-autoritário em uma conjuntura de grave crise política” 
(2009, p. 2) que pode ser entendida em três dimensões distintas:

Em primeiro lugar, havia a dimensão da crise de Estado, gerada 
pela drástica redução da capacidade estatal em promover o de-
senvolvimento capitalista e em intermediar os interesses sociais 
em esfera corporativa. [...] Em segundo lugar, havia uma crise 
do regime, gerada pelas alterações das relações de poder entre 
os principais centros de poder político [...]. Por fim, havia uma 
crise de governo, caracterizada pelo enfraquecimento da autori-
dade presidencial, pela paralisia decisória e pela fragmentação 
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da base de sustentação político-partidária do governo federal no 
Congresso Nacional. (BERTONCELO, 2009, p. 2)

embora tal crise se materialize especialmente a partir de 1983, essa conjun-
tura já vem sendo gestada ao longo da década anterior. entre as razões do estabe-
lecimento dessa conjuntura, Bertoncelo destaca “uma distribuição real de poder 
entre os atores políticos” (2009, p. 2) já que, com as eleições de 1982, as oposições 
partidárias (PMdB e Pdt) haviam conquistado dez governadorias, fato que seria 
uma das consequências do “transbordamento do processo de abertura política”, 
cujo início teria sido a “ascensão de uma nova coalizão militar ao centro do es-
tado”, conduzindo, em 1974, o general ernesto Geisel à presidência da república 
(BertONCeLO, 2009, p. 2).

destaca-se, no período, a restauração de certas liberdades políticas e civis, 
entre as quais uma liberalização parcial da imprensa, já que a censura, que teve 
como ápice o ato institucional de 1968, diminuía gradualmente. Conforme ex-
plica Skidmore (1988, p. 28), o governo militar, a partir de 1974, “lentamente ca-
minhou em direção a um sistema competitivo multipartidário com a restauração 
do estado de direito”. de um lado, a anistia política, aprovada em 1979, trouxe 
popularidade ao presidente Geisel. de outro, nas eleições de 1982, o governo per-
de a maioria absoluta na Câmara dos deputados. Ou seja, várias mudanças ha-
viam ocorrido, entre 1964 e 1984, com a presença de novas gerações de políticos 
e de eleitores (SKidMOre, 1988, p. 66).

esse contexto contribuía para “reduzir os níveis de repressão política e 
para expandir o espaço público não controlado pelo estado” (BertONCeLO, 
2009, p. 2) e revela, ainda, que a movimentação popular não surgiu de uma 
espécie de despertar coletivo, embora a coletividade tenha encontrado espaço 
para dela se apropriar. 

a profunda crise econômica, que já se delineava desde o final da década 
de 1970, aprofunda-se no início da década de 1980, quando as estratégias de 
combate à crise privilegiaram medidas de impacto recessivo, gerando reações 
internas e enfraquecendo as bases de apoio social e político das autoridades 
governamentais (BertONCeLO, 2009, p. 3). ao mesmo tempo em que seto-
res empresariais se opõem à estratégia recessiva, pelo prejuízo que ela causava 
ao crescimento econômico considerado necessário por tais setores, também os 
trabalhadores se mobilizavam, em especial contra políticas de redução salarial, 
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aumentando consideravelmente o número de greves, fato que se torna também 
característico desse período: 

Essa conjuntura facilitou ações contenciosas das oposições vi-
sando ao esvaziamento da ordem política autoritária (e também 
de dissidências dentro do regime), pois reduziu a eficácia dos re-
cursos à disposição dos dirigentes do regime para o controle dos 
processos políticos e sociais. Isso se materializou especialmente 
nas tentativas fracassadas do presidente Figueiredo em unir as 
diversas correntes no PDS e no regime em torno de uma candi-
datura presidencial única, leal aos ideais da “Revolução de 1964”, 
fazendo valer a maioria dos votos desse partido no Colégio Elei-
toral (segundo as regras institucionalmente estabelecidas, a es-
colha do sucessor de Figueiredo seria feita por delegados do Co-
légio Eleitoral em janeiro de 1985). (BERTONCELO, 2009, p. 3)

Se, numa visão idealista, pode-se enxergar em primeiro plano o anseio 
coletivo pelas eleições diretas, ao revisitar a história e esmiuçar tal conjuntura, 
constata-se a oportunidade encontrada pelas oposições partidárias para “su-
perar os limites institucionais impostos à sucessão presidencial e conquistar a 
Presidência já em 1985” (BertONCeLO, 2009, p. 3). houve divisão dentro do 
próprio PMdB, o maior partido de oposição da época, fundido, por um lado, 
por uma corrente liderada pelo deputado federal Ulysses Guimarães, que rei-
vindicava o restabelecimento imediato das eleições diretas (já para a sucessão 
do presidente Figueiredo) e, por outro, pelo posicionamento da facção lidera-
da pelo governador de Minas Gerais, tancredo Neves, que apoiava a transição 
de uma forma mais conciliatória e consensual, baseada em negociações com o 
regime militar. tal divisão pode ter sido a principal responsável pela derrota 
da emenda dante de Oliveira, que previa o restabelecimento das eleições di-
retas. Na ocasião de sua votação: 

A contundente voz das multidões, incorporada pela locução de 
Osmar Santos, não alcançou suficiente ressonância junto aos 
parlamentares, que votaram contra o restabelecimento das elei-
ções diretas. Foram 298 votos a favor, 65 contra, 113 deputados 
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ausentes e 3 abstenções. Faltaram 22 votos para alcançar o quó-
rum qualificado de 2/3 estabelecido para aprovação de emendas 
constitucionais. (DELGADO, 2007, p. 1)

apesar das divisões, os fatos históricos mostram que a conjuntura favoreceu 
a emergência do tema das diretas, permitindo, inclusive, que alguns governado-
res oposicionistas exercessem papel decisivo em tais circunstâncias:

De fato, os comitês, que reuniam os partidos de oposição, mem-
bros do grupo pró-diretas do PDS, além de associações e entidades 
sociais diversas, constituíram-se em grande medida apropriando-
se do aparato organizacional existente e transformando-o em 
estruturas de mobilização. Esse foi um dos fatores que permitiu 
expandir a luta por eleições diretas pelo território nacional. (BER-
TONCELO, 2009, p. 4)

a mobilização de uma base organizacional (que incluía partidos de opo-
sição e entidades como UNe, OaB, CNBB, entre outras), bem como o apoio 
de setores da imprensa escrita, possibilitado pelo afrouxamento da censura por 
parte do próprio regime vigente, criou o ambiente propício para a campanha 
das diretas Já:

 
Se, por um lado, o quadro interpretativo das diretas motivou 
atores sociais e políticos diversos a mobilizar recursos e apro-
priar-se de estruturas de mobilização, por outro, foi a mobili-
zação dessa base organizacional (com o apoio de setores da 
imprensa escrita) que facilitou que a produção simbólica do mo-
vimento pelas diretas fosse difundida nacionalmente, a despeito 
do bloqueio imposto pelo regime militar ao principal meio de 
comunicação na época (a televisão). (BERTONCELO, 2009, p. 5)

apesar de vinculada a organizações partidárias, o objeto da campanha fa-
voreceu a sua ‘ritualização’ e encontrou eco nas camadas populares, já que exis-
tia, de fato, o “anseio popular por transformações significativas na dinâmica da 
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vida política brasileira” (deLGadO, 2007, p. 1). a simbologia da superação do 
regime militar-autoritário e a possibilidade de instauração de “uma sociedade 
democrática mais aberta à participação popular permitiu que a luta pelo voto 
direto penetrasse profundamente na sociedade” (BertONCeLO, 2009, p. 6).

Nesse quadro sócio-histórico, a campanha pelas diretas se caracterizou por 
um caráter heterogêneo e despersonalizado, coordenado por uma frente supra-
partidária “formada por partidos com diferentes programas e diferentes traje-
tórias” (deLGadO, 2007, p. 3), em conjunto com entidades da sociedade civil 
de interesses também heterogêneos. Segundo delgado (2007, p. 3), “nenhum 
político de carreira ou líder partidário em particular sobressaiu-se na condução 
do movimento”, embora a cobertura da imprensa e a consequente ritualização 
tenha se esforçado para construir seus heróis. 

ainda conforme observa Bertoncelo, mesmo que o movimento diretas Já 
não tenha logrado o seu objetivo principal, certamente enfraqueceu o regime 
militar e suas bases de sustentação, “reduzindo a capacidade dos dirigentes do 
regime e das lideranças pedessistas de conduzir o processo político em moldes 
favoráveis à reprodução de suas posições de poder” (BertONCeLO, 2009, p. 7). 
a campanha forçou concessões por parte do regime, ainda que parciais, provo-
cando o esvaziamento de seu caráter autoritário. além disso, o apoio expressivo 
da população “acelerou o processo de deslegitimação do regime, questionando 
o principal mecanismo de sua reprodução, o Colégio eleitoral” (LaMOUNier, 
1985 apud BertONCeLO, 2009, p. 7). Segundo delgado (2007, p. 2), apesar da 
derrota, a imagem das multidões nos espaços públicos “passou a integrar, de for-
ma inequívoca, as páginas de nossa história”, registrando na memória a expres-
são “de uma trajetória sem retorno pela reconquista da democracia política.”

a mobilização pelas diretas se tornou, além de “um forte protesto contra a 
ausência de liberdades no Brasil”, também um “canal de expressão do descon-
tentamento com a condução da economia pelo governo militar” (deLGadO, 
2007, p. 4). O país “passava por um período recessivo e inflacionário, que cor-
roía as condições de vida da população brasileira” (deLGadO, 2007, p.4). a 
insatisfação com a economia insuflou a “aspiração democrática” e alimentou a 
campanha das diretas Já. 

Foi assim que, além de um movimento organizado, os “comícios, marchas 
e passeatas transformaram-se em espetaculares festas cívicas, regadas por espe-
rança e enfeitadas por bandeiras multicoloridas” (deLGadO, 2007, p. 4), sendo 
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construída toda uma ritualização em torno da vontade popular, que teve como 
um dos porta-vozes, simbolicamente, o locutor Osmar Santos. 

ao propor uma avaliação a respeito das narrativas e memórias em torno 
do movimento pelas diretas, delgado ressalta que a década de 1980 compor-
tou uma pressão crescente, e vinda por diversos lados, pela redemocratização 
do país, podendo ser “entendida como acontecimento síntese de um movi-
mento mais amplo e prolongado de transição democrática” (deLGadO, 2007, 
p. 6). Multifacetada: 

a campanha pelas diretas concretizou uma aliança entre polí-
ticos históricos, da geração que sobreviveu ao arbítrio, com a 
nova geração que formava o PT. Contou com a ousadia dos mais 
jovens e também com a perspicácia de uma geração que forma-
da na dinâmica da vida política do pré 1964, resistiu aos muitos 
anos de autoritarismo. (DELGADO, 2007, p. 6)

a autora observa que, embora seja consenso que a campanha tenha sido 
a maior mobilização do Brasil republicano, a memória que dela se registrou 
é repleta de divergências e nuances. as diferenças na narrativa a respeito do 
movimento já se iniciam no que diz respeito ao seu suposto marco desencadea-
dor. Para o Pt, a campanha teria sido deflagrada pelo comício do Pacaembu de 
outubro de 1983. Já o PMdB registra a reunião em Goiás, anterior ao comício de 
outubro, como ponto inicial do movimento. Conforme demonstra delgado, tra-
ta-se da forma como, por meio de discursos diferentes, dois dos partidos envol-
vidos nos acontecimentos buscam apropriar-se do “mito de origem”. Na arena 
da memória, os atores sociais disputam a herança dos registros. apesar dessas 
disputas por uma suposta ‘paternidade’, a campanha é muito mais marcada pela 
heterogeneidade em torno da qual interesses diversos se uniram:

 
À época muitas vozes foram expressas em um único coral, com-
posto por tons e timbres diferentes, a produzir uma sinfonia, se-
não harmoniosa ao menos ritmada. O hino das diretas não teve 
um único compositor, nem mesmo compositores mais impor-
tantes que outros. Teve sim, diferentes regentes, que se amalga-
maram em torno de um único objetivo. (DELGADO, 2007, p. 7)
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enfim, pode-se perceber que um processo de redemocratização, que cul-
minou em 1984, surge na convergência entre certas condições socioeconômicas 
que já não combinavam com um estado autoritário, sem que tenha sido apenas 
‘efeito’ dessas condições. em uma análise de Fernando henrique Cardoso:

Eu não diria que a redemocratização [...] pudesse ocorrer sem 
que houvesse, ao mesmo tempo, um Brasil que se urbaniza e se 
industrializa e o arcaico conjunto de práticas e noções geradas 
pelo Estado autoritário. Tampouco, entretanto, diria que o pro-
cesso atual de redemocratização tenha sido o “efeito esperado” 
dos referidos processos gerais de mudança social. Houve – na 
intersecção entre “mudanças estruturais” não programadas e 
práticas autoritárias sustentadas pelos grupos de poder – duas 
lutas sociais específicas, correntes universais de opinião que 
confluíram, lideranças e formas político-organizativas que se 
impuseram e “efeitos inesperados” que se mesclaram. (CAR-
DOSO, 1988, p. 480)

a própria imprensa também se preocupa em organizar a memória histó-
rica em torno de sua atuação na cobertura dos acontecimentos. É o caso da 
Rede Globo de Televisão, duramente criticada e acusada de alinhamento com o 
conservadorismo dos militares, conforme demonstra o trabalho de Fantinatti 
(2007). a autora busca “compreender os sentidos da argumentação contida no 
conjunto de elementos que permitem visualizar o discurso atual da Globo”, es-
pecialmente com base no livro Jornal Nacional – A notícia faz a história, publi-
cado pela Zahar em 2004. Constata a opção da emissora pela simplificação do 
problema, atribuindo, em boa medida, à censura da época a cobertura relutante 
e omissa da Globo em relação ao movimento pelas diretas. assim, a emissora 
deixa de assumir a diluição de sentidos a respeito das manifestações populares. 
exemplo disso é a cobertura do comício do dia 25 de janeiro de 1984, em que 
a luta pelas diretas é noticiada obliquamente como acontecimento diluído em 
meio às comemorações do aniversário da cidade de São Paulo. 

Na análise da autora, muito mais que a censura militar, o que se temia (e 
nesse ponto, há alinhamento entre emissora e regime), era: 
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a entrada coletiva e organizada de segmentos das classes popu-
lares e a indignação – agora incontida – das classes médias, na 
“briga” pelo fim da ditadura e sua ameaça ao formato preesta-
belecido pelas elites. [...] Não é tanto o seu anseio (eleger o pró-
ximo presidente) o que provoca a indignação das elites – e dos 
proprietários de veículos de comunicação a elas alinhados –, mas 
o caráter que essa reivindicação adquiriu: massivo e popular. 
(FANTINATTI, 2007, p. 10)

É uma memória diferente, porém, que a Rede Globo faz registrar, conforme 
observa Fantinatti (2007). 

Já em relação à cobertura da Folha de S. Paulo sobre as diretas Já, Otá-
vio Frias Filho, em entrevista à Lua Nova: Revista de Cultura e Política, assume 
que o veículo optou por “uma cobertura mais ideológica e menos política” (a 
“Folha”..., 1984, p. 1). assim, o veículo afirma o seu apoio “à eleição direta, ao 
método do voto popular pleno, para escolher o Presidente da república”, com 
base em uma avaliação que chama de “impressionística” a respeito das expec-
tativas de seu público, reiterada por algumas pesquisas de opinião com leitores 
e assinantes. Não havia, porém, de acordo com Frias, a expectativa de que a 
campanha fosse mobilizar tanto as massas. 

ainda segundo o depoimento de Frias, a Folha, já nos anos 1970, havia se mo-
dernizado tecnologicamente e “estava numa situação econômica invejável” (p. 2). 
Se antes havia sido um “jornal (politicamente) bastante omisso” (p. 2), a partir do 
governo Geisel (1974-1979) “começou a ter posições mais críticas”, o que se expli-
ca, em boa medida, pelo quadro de gradual abertura do qual aqui se tratou. Frias 
considerava a cobertura das diretas um “desdobramento gradual” deste quadro, 
acreditando que a Folha “tem uma grande sensibilidade conjuntural, uma sensibi-
lidade até oportunística” (p. 3), mas que não significaria oportunismo:

Eu acho que jornal tem que ser movido pela conjuntura mesmo. 
E a Folha faz isso. O nosso compromisso é com os nossos lei-
tores. Quando esses leitores tinham uma atitude politicamente 
neutra, quando eles tinham uma atitude até de endossar o re-
gime, a Folha tinha uma atitude correspondente nessa linha e, 
quando os leitores se deslocam para uma posição mais crítica, 
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mais reivindicante, a Folha se desloca também. Eu acho que se 
por um lado isso pode ser visto como oportunismo, por outro 
lado, também com a mesma razão, eu posso chamar de fidelida-
de ao grupo social para quem a gente trabalha e a quem a gente 
está servindo. 

Concordamos com Fantinatti sobre a necessidade de aprofundamento dos 
estudos sobre as diretas Já, um tema “ainda longe de consenso” (2007, p. 15). Por 
essa razão, acreditamos que revisitar a cobertura da Folha de S. Paulo a respeito do 
movimento – com o distanciamento de 30 anos em relação ao acontecimento que, 
ao ganhar as ruas, tornou-se o fim de um período de 20 anos de ditadura iniciado 
em 1964 – possa representar uma contribuição para os estudos desse período.

As Diretas Já e os destaques da Folha de S. Paulo

Nesta etapa, trataremos especificamente da cobertura da Folha de S. Paulo 
a respeito do movimento diretas Já. a título de delimitação, nosso foco serão as 
capas das edições que sucedem as manifestações mais expressivas na cidade de 
São Paulo, a saber:

•	 a primeira manifestação expressiva em São Paulo, do dia 27 de novem-
bro de 1983;

•	 o primeiro grande comício em São Paulo, do dia 25 de janeiro de 1984;
•	 o último grande comício em São Paulo, do dia 16 de abril de 1984.1

Não trataremos, neste artigo, da cobertura de manifestações em outros es-
tados, o que não implica desconsiderar a sua importância, mas apenas justifica 
a necessidade de delimitação. 

No período analisado, o formato do jornal era bem diferente dos padrões 
atuais, com diagramação mais pesada, em preto e branco, com ampla carga de 

1 Definidas essas três datas, buscamos as referidas capas na coletânea PRIMEIRA Página pu-
blicada pela Publifolha (2000). Encontramos as duas últimas. Para a primeira, então, recor-
remos ao acervo digital da Folha. É interessante observar, através deste dado, que a própria 
Folha de S. Paulo considera as duas últimas datas referidas integrantes das “216 mais impor-
tantes capas da Folha desde 1921.”
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texto, inclusive na capa. tendo isso em vista, analisaremos a manchete de capa 
correspondente ao assunto, considerando também o texto que a segue (maior do 
que os textos de primeira página dos jornais atuais). 

a capa do dia 28 de novembro de 1983 traz a seguinte manchete relacio-
nada ao movimento do dia anterior: “Manifestação de 15 mil exige a volta das 
diretas”. O texto que segue caracteriza o acontecimento como “primeira mani-
festação pública pela volta das eleições diretas para a Presidência da república”, 
descrevendo-o como um movimento organizado, já que as cerca de 15 mil pes-
soas que se reuniram na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaem-
bu, puderam ouvir “representantes do Pt, PMdB, Pdt e de 70 entidades que 
organizaram o ato”. São divulgados nomes que discursaram na ocasião, entre os 
quais se destacam o de Luís inácio Lula da Silva, então presidente do Pt, e o de 
Fernando henrique Cardoso, então senador pelo PMdB. 

É enfatizado o posicionamento de Lula, para quem muitos atos semelhan-
tes ainda seriam realizados, “até a conquista definitiva das eleições diretas”, em 
suas próprias palavras destacadas pela Folha de S. Paulo.

a ausência do então governador Franco Montoro é anotada, porém, seu po-
sicionamento, também favorável em relação às eleições diretas, é destacado no 
seguinte trecho:

No Jóquei Clube, onde esteve para assistir ao Prêmio Governa-
dor do Estado, Franco Montoro disse que a pesquisa “Folha”, se-
gundo a qual 67,2 da população da capital desconheciam que ao 
votar nas eleições do ano passado, estavam, também, escolhendo 
os membros do Colégio Eleitoral, reforça “a tese das eleições di-
retas como a mais representativa da vontade popular”. (FOLHA 
DE S. PAULO, 28 nov. 1983)

a cobertura do jornal aparenta objetividade, procurando descrever os fa-
tos a partir dos posicionamentos das personalidades envolvidas. É descrito “um 
momento de emoção” quando anunciada a morte do senador teotônio Vilela, 
sentimento associado ao posicionamento de Fernando henrique Cardoso, que 
sustenta, assim, a posição pelas diretas como um fator de honra pessoal para 
muitos dos envolvidos, inclusive o senador falecido, já que, “emocionado, o se-
nador Fernando henrique Cardoso tomou a palavra e disse que ‘não poderia 
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haver homenagem maior a teotônio do que esta manifestação pelas eleições di-
retas’” (FOLha de S. PaULO, 28 nov. 1983, p. 1).

ainda segundo a Folha, o posicionamento do então coordenador da CUt, 
Jair Meneghelli, é o de que “a eleição direta em 84 é fato irreversível e a cam-
panha, agora nas ruas, deverá crescer a cada nova manifestação, engajando a 
sociedade civil como um todo”. 

O papel do povo – os 15 mil que estiveram presentes em tal manifestação – 
não é aprofundado no decorrer do texto, mas acentuado apenas na manchete, 
segundo a qual essa manifestação de 15 mil “exige” a volta das eleições diretas. 
assim, embora a participação popular perca destaque no decorrer da matéria para 
as personalidades públicas envolvidas, a aspiração pelas diretas é afirmada como 
exigência do povo, não de grupos específicos, porém sem aprofundamento.

Já a cobertura do dia 26 de janeiro de 1984, que segue o grande comício do 
dia anterior (feriado na cidade de São Paulo), ganha um tom de maior envolvi-
mento emotivo por parte do veículo, também enfatizando o número de mani-
festantes já na manchete: “300 mil nas ruas pelas diretas”.

O primeiro parágrafo da matéria que acompanha a manchete assume que 
os números podem variar (de acordo com a contabilização da Folha, da Polícia 
Federal ou Militar, do Secretário das Comunicações ou dos transportes), mas 
deixa claro que se trata da “maior manifestação já realizada em São Paulo desde 
a Marcha da Família com deus pela liberdade, em 1964”. 

O objetivo do movimento é exposto com extrema clareza: “a restauração das 
eleições diretas para a Presidência da república”. Mais do que o número de pes-
soas presentes no comício, a Folha destaca, apoiando-se nas palavras do então go-
vernador Franco Montoro, a presença das “esperanças de 130 milhões de brasilei-
ros”, estendendo à nação como um todo o envolvimento com a causa das diretas. 

a Folha levanta a questão: “Quem foi o herói do comício?”. ao assinalar 
alguns nomes que caracteriza como heroicos, assume um tom parcial e opina-
tivo (ou o de uma cobertura “ideológica”, conforme pontuou Frias). entre esses 
nomes, estão os dos políticos Montoro, Lula, Ulisses Guimarães, do “esplêndi-
do” apresentador Osmar Santos (a adjetivação da Folha é uma marca material 
do tom de envolvimento), além de outros artistas e políticos presentes. Mas a 
Folha sentencia: “o verdadeiro herói foi outro: a multidão, as 300 mil pessoas 
que provaram ser possível (e desejável) fazer política com amor, garra e alegria”. 
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O papel pacífico e fundamental do povo – “com amor, garra e alegria” – é, 
portanto, enfatizado e enaltecido, bem como o comportamento educado, ape-
sar de algumas vaias, e ao mesmo tempo “festivo” desse povo: “era uma festa, 
medo do quê?”. 

a fim de construir um efeito de objetividade e dar credibilidade à exposição 
dos fatos, o veículo pontua o pequeno número de ocorrências policiais, “apenas 
quatro” em um comício de tais dimensões: “dois furtos, um ladrão preso, um 
caso de embriaguez ao volante”.

Nesta segunda matéria, em relação à primeira analisada, o papel do povo, 
portanto, ganha um destaque muito mais evidente como construção discursiva, 
embora saibamos, pelos fatos históricos, que nem tais presenças massivas ga-
rantiram as diretas em 1984 como fato irreversível, como teria premeditado o 
coordenador da CUt. ao contrário da primeira matéria, desta vez, a cenografia 
da coletividade é posta em evidência, caracterizada como “festiva”.

a terceira matéria que destacamos para análise, do dia 17 de abril de 1984, 
data subsequente ao último grande comício em São Paulo do dia 16, traz a se-
guinte manchete: “São Paulo faz o maior movimento”. da primeira para esta 
terceira matéria, o tom é cada vez mais emocional e envolvido. O próprio estilo 
do texto é mais literário, ao descrever poeticamente a cor das diretas:

Mais de um milhão de pessoas em silêncio, mãos entrelaçadas, 
braços para cima. Ao sinal do maestro Benito Juarez [...], a mul-
tidão cantou o Hino Nacional. Do céu caía papel amarelo, a cor 
das diretas, brilhando à luz dos holofotes. No Vale do Anhanga-
baú, muita gente chorou. (FOLHA DE S. PAULO, 17 abr. 1984)

O texto segue explorando a cenografia da coletividade ao descrever a pre-
sença de choro, emoção e alegria, avaliando: “Mas a alegria superou o choro”. 
a alegria da população é materializada na presença de “pequenos grupos [que] 
se destacavam e dançavam forró, faziam humor”, elementos que consubstan-
ciam o caráter festivo da cena discursiva. Novamente, é enfatizado o aspecto 
pacífico do movimento: 

o que vale é que jamais houve outra concentração desse nível, e sem 
nenhum incidente a prejudicá-la, nenhuma briga, nenhum batedor 
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de carteira, nenhuma ocorrência policial sequer, a multidão unida 
na alegria, na emoção e na luta pelas diretas. (IDEM, 17 abr. 1984)

O texto ainda enfatiza que “qualquer dos números citados é maior e mais 
expressivo do que 686, número de integrantes do Colégio eleitoral”, avaliando 
o modelo vigente como ultrapassado e não representativo. também é revelada a 
criticidade da população em relação à imprensa, no caso a Rede Globo, já que o 
povo trazia nos cartazes o slogan: “o povo não é bobo/fora rede Globo”. 

enquanto o movimento pedia/exigia as “diretas Já”, segundo a Folha, o então 
presidente Figueiredo propunha em rede nacional: “diretas mais tarde, em 1988”. 
Foi o que, de fato, ocorreu, embora o nome de tancredo Neves, eleito indireta-
mente em 1984, tenha simbolizado, já, a materialização efetiva dessa promessa. 

do ponto de vista da cobertura da Folha de S. Paulo, ao analisar essas três 
matérias, percebe-se a crescente ênfase no papel da população brasileira, caracte-
rizada como sensata e politizada (do que seria correlato o baixíssimo número de 
ocorrências policiais diante da magnitude das manifestações). O posicionamento 
da população é construído discursivamente como coerente e unificado, em torno 
da luta legítima pelas eleições diretas, representativo de uma Formação discur-
siva homogênea que se contrapõe à sua oposta. a Formação discursiva adversá-
ria é o modelo vigente de eleições indiretas, com base no Colégio eleitoral, bem 
como seus defensores. 

da forma como a Folha retratou as diretas Já, embora tenha pontuado al-
guns ‘heróis’ (o que serve, sobretudo, para corroborar o caráter organizado do 
movimento), é reforçada a discursividade da vontade popular como origem do 
anseio pelas diretas. tal discurso, como construção simbólica, é apresentado de 
forma descolada às circunstâncias que moldam o terreno propício para a emer-
gência de tal aspiração.

Considerações finais

Vimos que o movimento diretas Já, de 1983-84, foi retratado pela Folha de 
S. Paulo como uma voz uníssona e legítima da população brasileira, porém não 
se percebe o esforço de contextualizar a ascensão dessa voz como fruto de uma 
conjuntura (o que não excluiria o papel da coletividade).
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Na cobertura da Folha, não foi dada voz ao posicionamento contrário em 
relação às diretas, por hipótese, por associação desse posicionamento a um re-
gime autoritário. O veículo incorpora em seu discurso o posicionamento a fa-
vor das diretas, caracterizando sua cobertura como militante, não apenas por 
meio do que diz, mas do ‘tom’ com que o diz, um tom de convicção de que este 
seja o posicionamento ‘correto’, uma vez respaldado na vontade popular. em 
torno desse discurso construído como uníssono, são silenciadas as polêmicas 
e nuances, as quais só são possíveis retomar a partir dos dados históricos que 
contemplam, por exemplo, as diferenças de posicionamento entre uma ala mais 
radical a favor das diretas e outra mais moderada, propensa a negociações (esta 
segunda, de fato, a que venceu o pleito de 1985, na figura de tancredo Neves).

Observa-se a ênfase no caráter pacífico e organizado das diretas Já, quan-
do se reforçou: “era uma festa, medo do quê?”. Poderíamos contrapor essa op-
ção à cobertura de um acontecimento mais recente, o dos manifestos populares 
de 2013, quando, muitas vezes, a violência e a falta de organização dos movi-
mentos foram enfatizadas. Ou a violência muito terá se acentuado em nossa 
sociedade ou antes foi encoberta e agora, escancarada. Ou, ainda, conforme 
defendeu Frias em sua entrevista à Lua Nova (a “Folha”..., 1984), trata-se de 
pesos e medidas de acordo com a “sensibilidade conjuntural” ou até “oportu-
nística” da Folha de S. Paulo. 

Sabemos que a democratização demandada pelo movimento diretas Já ain-
da é um processo em construção, tantos anos depois. a observação, agora dis-
tanciada, desse movimento revela que seu objetivo não era tão claro, evidente e 
facilmente solucionável como se fazia parecer, bastando restabelecer o voto dire-
to para que se construísse uma sociedade verdadeiramente democrática. afinal, 
grandes problemas brasileiros permanecem, sobretudo a desigualdade social.
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A literatura em choque
Marcelo Coelho

      

até onde pudemos ver, muitos comentários, eventos e reflexões motivados 
pelos 50 anos do golpe de 1964 se caracterizaram por um forte sentimento de 
autocrítica por parte dos que, na época, alinharam-se no campo da esquerda.1 
Sublinhou-se, com razão, o quanto o governo Goulart permitira que os confli-
tos sociais se agravassem, deixando o poder escapar das próprias mãos; e tam-
bém o quanto a esquerda superestimara as próprias forças, ao mesmo tempo 
em que desvalorizava os rituais da Constituição e não se comprometia com os 
princípios da democracia representativa.

ao lado dessa autocrítica, necessária embora muitas vezes repetida, obteve 
menos destaque a avaliação – talvez porque já exaurida depois de décadas de 
resistência ao regime militar – da verdadeira catástrofe que a ascensão dos mi-
litares representou para o país.

do ponto de vista cultural, que cumpre adotar aqui, o ocorrido depois de 
1964, e de 1968 em particular, foi a meu ver um desastre irreparável. Não sabemos, 
sem dúvida, o que teria acontecido caso a situação tivesse se encaminhado no 
rumo dos outros dois desfechos possíveis – um tipo de regime ‘chavista’, montado 
na mística da revolução popular, ou uma passagem mais ou menos intranquila 
até as eleições presidenciais de 1965, com possibilidades de tudo refluir para um 
governo constitucional moderado de centro-esquerda. É possível que muito do 
que se verificou depois de 1968, em termos culturais, viesse a se dar do mesmo 

1 Vejam-se, por exemplo, as declarações de Fernando Henrique Cardoso em entrevista à Folha 
de S. Paulo (http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/03/1429797-para-fhc-ainda-fal-
ta-eficacia-a-democracia-brasileira.shtml) e o artigo de José Serra publicado no mesmo 
jornal (http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/03/1425366-o-golpe-de-64-visto-de
-perto-pelo-lider-estudantil-jose-serra.shtml).

Cultura
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modo: o predomínio da cultura de massa de inspiração americana, o império da 
televisão, o aumento de uma população estudantil de origem menos elitizada, a 
revolução nos costumes e na família. tudo isto obedeceu a uma lógica que se de-
senvolvia em toda parte do mundo, não dependendo nem da vontade da esquerda, 
se esta continuasse no poder, e nem mesmo da vontade da direita, que – em 1964 
pelo menos – ainda seguia a carolice conservadora do catolicismo tradicional.

Nesse sentido, o processo cultural de 1968 em diante parece fugir de tudo 
aquilo que foi específico da situação brasileira, antes e depois do golpe. Mesmo 
assim, o golpe foi uma catástrofe, no sentido de ter imposto, sem resistência 
possível, a eliminação dos possíveis contrapontos críticos ao processo que se 
desenvolvia. a consciência crítica em face das injustiças sociais, do arcaísmo 
das relações de classe no campo e na cidade, da dependência externa do país e 
da submissão do intelectual a modelos coloniais não foi, como sabemos, total-
mente eliminada. teve, entretanto, seu âmbito restrito às gerações e grupos com 
mais acesso a bens culturais e aos modos de relacionamento político e familiar 
tributários do período de efervescência que o golpe havia sufocado. 

Não seria difícil dar exemplos de obras censuradas, de companhias de tea-
tro que se inviabilizaram, de editoras, de jornais, de publicações que foram à 
falência, dos artistas de todas as áreas que foram presos, perseguidos, que per-
deram o rumo ou encontraram saídas pessoais destrutivas para o seu próprio 
talento – seja porque silenciaram, seja porque simplesmente se entregaram ao 
individualismo hedonista dos tempos do ‘desbunde’, seja porque acabaram se 
rendendo aos padrões da cultura de massa. a destruição chegou a ponto de jus-
tificar o termo ‘vazio cultural’, lançado em 1971 pelo jornalista Zuenir Ventura.

em levantamentos desse tipo, como o feito por tânia Pacheco (2005) no 
caso da censura teatral (PaCheCO, 2005), o leitor contemporâneo se espanta 
ao ver que tudo era muito pior do que se pensa. Se parece banal, atualmente, 
a simples crítica a atos de censura, é ainda assim chocante rememorar que se 
podia prender um diretor de teatro como José Celso Martinez Corrêa porque 
possuía em casa ‘livros subversivos’, ou encarcerar o cantor e compositor Cae-
tano Veloso sem nenhuma acusação concreta. as prisões e proibições se faziam 
ao gosto de qualquer autoridade, e já nos primeiros dias do golpe se multiplica-
vam sem sequer respeitar alguma hierarquia institucionalizada. Qualquer um 
– o major, o secretário de Segurança Pública, o juiz da cidade, o governador, o 
ministro da Justiça, o chefe das Forças armadas, o comandante da radiopatru-
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lha, um comando de direitistas – podia mandar um bilhete, prender, censurar, 
espancar artistas, queimar livros, fechar o que bem entendesse, num clima de 
terror que começa descentralizado e depois se torna, digamos, totalizado.

O obscurantismo na prática

O efeito dessa situação, por certo, não pode ser dimensionado inteiramen-
te: iniciativas artísticas que deixaram de surgir, pela intimidação vigente, não 
seriam resgatadas depois. Mais do que citar apenas exemplos e mais exemplos 
de obras censuradas, valeria dar outro enfoque, todavia, a esta avaliação. Seria 
interessante atentar, não tanto para os artistas e obras reprimidos, mas, sim, 
para o processo cultural mais amplo – para a forma com que o regime o atingiu. 

Para isso, vale citar passagens bastante semelhantes, de dois livros bem 
distintos. O primeiro é o romance Quarup, de antônio Callado, publicado em 
1967. O segundo, publicado em 2014, e traz a reminiscências da professora ade-
lia Bezerra de Menezes, a respeito de sua vida universitária na USP, durante os 
primeiros anos da ditadura.

Quarup tem como personagem principal um padre, o padre Nando, que logo 
no começo da narrativa é levado por um casal estrangeiro a conhecer um engenho 
na Zona da Mata pernambucana. Conhece ali uma moça, Maria do egito, que 
foi estuprada pelo braço-direito do senhor de engenho. O pai da jovem, sabendo 
da inutilidade de denunciar o caso à polícia local, está disposto a se vingar, mas 
a seu modo. Se Maria do egito estiver grávida, matará o capataz e a própria filha. 
teria ‘ouvido’ a seguinte ordem de deus: “se a sustância que [o capataz] deixou no 
ventre de Maria virar gente, tu sacrifica ele e a sucessão dele no ventre de Maria.” 
Completa: “tenho que matar a Maria e o genro que o diabo me mandou.” (p. 31) 
entretanto, se a filha não estiver grávida, poderá sobreviver. É o que acontece no 
romance, não sem um odioso corolário. Como o pai não mais aceita a filha dentro 
de casa, Maria do egito terá um único destino possível, a casa de prostituição.

É dentro desse quadro mental que, mais tarde, no romance, vão ser descritas 
as cenas em que militantes de esquerda se dirigem ao mesmo engenho para rea-
lizar tarefas de ‘conscientização’. Sabe-se da importância do termo na época; no 
documentário Dom Helder Câmara – O Santo Rebelde, de erika Bauer (2004), 
há registros de uma palestra do arcebispo de Olinda em Paris, explicando para 
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a plateia francesa o sentido de um termo que, na época, soava como um neolo-
gismo, como um conceito inédito no horizonte político. 

antônio Callado conta de que modo Francisca, uma moça de família rica, 
que no começo do livro se dedicava a documentar os azulejos coloniais de uma 
igreja, passa a se dedicar à alfabetização de camponeses adultos, pelo método 
Paulo Freire:

A salinha escura. O projetor jorrando luz na parede caiada, na 
mão de Francisca que mudava um slide, no cabelo de Francis-
ca. A luz do projetor de volta da parede acendendo a cara dos 
camponeses. Repetindo por fora o trabalho de escultura que a 
palavra fazia por dentro.

— Cla – disse o camponês.

— Classe clamor – disse Francisca.

— Cle.

— Clemência.

— Cli.

— Clima.

— Clu.

— Clube.

Francisca tirou um slide de fora da série. A palavra de duas letras 
mas grande na parede. Vários camponeses leram juntos.

— Eu.

Outro slide e disseram

— Re.

Pensem em classe e clamor – disse Francisca enquanto colocava 
o slide com o pronome e o verbo.

— Eu re – disse um camponês.

— Eu remo! Disse outro.

— Eu clamo – disse outro.

— Eu sei, professora, eu sei dona Francisca. EU RECLAMO!
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Mesmo agora, já habituado a assistir e a ensinar ele próprio, Nan-
do sentia os olhos cheios d’ água, quando diante de um camponês 
uma coisa ou uma ação virava palavra. A criança tantas vezes vai 
fazer a coisa a comando da palavra. Para aqueles camponeses, 
tudo já existia menos a palavra. (CALLADO, s/d, p. 299-300) 

O texto continua, mostrando as descobertas dos camponeses, e de que 
modo a professora induz esse processo. Mais adiante, o romance nos situará no 
período posterior ao golpe, com a escola desbaratada, Francisca refugiada na 
europa, e os camponeses presos e torturados.

No segundo livro que destacamos, adelia Bezerra de Menezes conta uma ex-
periência semelhante. ela própria é moça de família distinta, estudante da USP, e 
resolve participar do movimento de alfabetização pelo método Paulo Freire, por 
inspiração da ação Popular, tendência da esquerda católica, numa casa paroquial 
em Osasco. a autora lembra uma passagem do próprio Paulo Freire, que como se 
sabe ensinava a ler a partir de “palavras geradoras”, ligadas à experiência concreta 
do trabalhador adulto. em vez de passar pela humilhação de aprender por uma 
cartilha infantil, com sentenças como “vovó viu a uva”, o aluno partia de uma pala-
vra de seu cotidiano, no caso, “tijolo”. Um slide mostrava as sílabas que compõem a 
palavra. Na primeira linha, “ta, te, ti, to, tu”, na segunda, “ja je ji jo ju”; logo abaixo 
“la, le, li, lo lu”. Vendo essas sílabas dispostas num quadro, os alunos de Paulo Frei-
re eram convidados a montar novas palavras. Um deles escreveu na hora, não uma 
palavra, mas uma frase completa: “tu Já Lê” (MeNeZeS, 2014, p. 98-99).

É difícil não se emocionar com essa experiência, que é a de ver o pensamen-
to nascer em tempo real; a inteligência começa a ser posta em funcionamento, 
capaz de provocar surpresa no próprio professor. essa experiência de ilumina-
ção – cabe o termo – é encadeada por adelia a outra história surpreendente. Por 
mais que tivesse estudado o método Paulo Freire, a autora não imaginava que 
teria de ensinar outra coisa além de letras e sílabas para os pedreiros a quem 
dava aula. Mas eles não sabiam segurar o lápis. Quando iam escrever, eram in-
capazes de regular a força das mãos: acalcavam o lápis no papel, quebrando sua 
ponta, e mesmo o lápis inteiro (MeNeZeS, 201, p. 102).

dos dois autores citados, podemos intuir algumas conclusões sobre o que 
se perdeu em 1964. Querendo ou não criticar a imprudência das cúpulas do 
governo João Goulart, é possível notar que o que ocorria na ‘base’, com pos-



285A literatura em choque – Marcelo Coelho

síveis excessos, não era apenas reivindicação salarial ou ruptura militante: o 
processo de conscientização era também um processo de ‘iluminação’. Vemos, 
de fato, a luz do raciocínio nascendo nas situações narradas – nesse sentido, 
o que estava em curso antes de 1964 era um passo a mais no processo ilumi-
nista. Para muitos participantes do movimento, estávamos talvez às vésperas 
de 1917; mas também estávamos em pleno século XViii – especialmente se 
nos lembrarmos da história de Maria do egito e de seu pai. O famoso ‘atraso’ 
do país não era apenas uma questão de subdesenvolvimento econômico, de 
imperialismo, de pobreza, mas correspondia também, de modos diversos nas 
diferentes classes sociais, a uma estrutura de família, de submissão, de medo, 
de incapacidade de se autoarticular, de pensar com a própria cabeça, que na 
europa ia sendo vencida desde meados do século XViii. Por isso mesmo, não 
se está usando de metáfora nenhuma quando se fala no ‘obscurantismo’ dos 
militares e da direita em 1964; tratava-se, com efeito, de impedir que teses al-
ternativas, que outras esperanças, que outros modos de conceber a vida, para 
além de um destino dado, fossem postos ao alcance da classe pobre – e tam-
bém da juventude de classe média.

Isolamento do intelectual

entramos aqui num segundo aspecto que, do ponto de vista do processo 
cultural, pode ser percebido a partir dos dois livros citados. Naquela atividade 
de militância e conscientização, parte da classe média também participava de 
uma descoberta. aproximava-se da classe trabalhadora. Ou do ‘povo’, se quiser-
mos. Mas não se tratava mais de um povo folclorizado, como ainda é possível 
encontrar na literatura de Oswald de andrade, por exemplo. Nem mesmo do 
povo retratado no romance realista dos anos 1930. era, se pudermos dizer as-
sim, o trabalhador real, extraliterário. essa aproximação foi cortada em 1964, 
como observa roberto Schwarz em seu ensaio Cultura e Política, 1964-1969, 
tirando daí consequências estéticas e sociais de crucial importância: 

O processo cultural, que vinha extravasando as fronteiras de 
classe e o critério mercantil, foi represado em 1964. As soluções 
formais, frustrado o contato com os explorados, foram usadas em 
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uma situação e em um público a que não se destinavam, mudan-
do de sentido. De revolucionárias passaram a ser símbolo vendá-
vel da revolução. Foram triunfalmente acolhidas pelos estudantes 
e pelo público artístico em geral. (SCHWARZ, 1978, p. 79)

Nesse sentido, não cabe negar o valor de tanta coisa que se fez em matéria 
de cultura durante os anos de ‘resistência’, em especial durante a década de 
1970. Sabemos o engenho com que escritores, humoristas, músicos e letristas 
souberam driblar a censura e manter vivo o espírito crítico com relação aos 
abusos e às violências do regime.

O problema é que, rompido aquele movimento de aproximação com os tra-
balhadores, a classe média estudantil, o intelectual, o escritor, passariam por 
muito tempo a simplesmente falar consigo mesmos. Surgem algumas conse-
quências estilísticas, ou estéticas, dessa situação. 

em primeiro lugar, verifica-se que, isolada, a classe média passou a ter 
de tratar dos seus próprios problemas: entraram em pauta, com mais vigor, a 
questão do sexo, das drogas, da descoberta interior, do misticismo, da família. 
Ninguém dirá que não são problemas importantes, ou que já não estivessem 
sendo tratados antes do processo de radicalização política dos anos 1960. Mas 
é como se esses dois termos, ‘radicalização’ e ‘política’, tivessem se descolado 
do ambiente das relações de trabalho e de poder, passando a dar novo colorido 
aos problemas do relacionamento familiar e da vida interior. havia progresso 
nisso, sem dúvida. talvez se a esquerda ortodoxa tivesse repensado suas ati-
tudes quanto à sexualidade e ao prazer, evitar-se-iam muitas das ilusões de 
infalibilidade, de messianismo, de militarismo, de rigidez e de falta de cultura 
democrática, de cultura da diversidade, que contribuíram para a crise política 
de 1964. Seria este, como é sabido, o tema das reflexões de Fernando Gabeira já 
no final do período militar.

Uma segunda consequência é que, sem outro público além dela mesma, a 
classe estudantil média passou por uma crise quanto à mensagem que lhe inte-
ressava transmitir. Passado o período dos balanços e das autocríticas, e com o 
agravamento cada vez maior da repressão, o uso da linguagem cifrada se tornou 
inevitável. O paradoxo, entretanto, é que se tratava de uma linguagem cifrada 
que o público não tinha dificuldade em entender. Se tomarmos as canções de 
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Chico Buarque daquele período2, muitas vezes consistem num exercício enge-
nhoso de como driblar a censura para dizer aquilo que todos queriam dizer, mas 
que também já sabiam antes de ser dito; a cifra que todos entendem, o código 
que tem decodificação imediata, representam, com todo o talento possível, pou-
co mais do que um sinal de vida. “estou aqui, continuo compondo, vocês sabem 
do que estou falando, eu continuo falando daquilo que vocês sabem o que é.” 

Nesse sentido, há como que um predomínio nem tanto da função expressiva 
ou poética da linguagem, mas da função fática: aquela em que se testa a própria 
eficiência do meio de comunicação, como quando alguém diz, por exemplo, “alô, 
está me ouvindo?” Não por acaso, uma das canções mais importantes do período 
é Sinal Fechado (1969), de Paulinho da Viola, em que à primeira vista tudo parece 
apenas uma crítica à banalidade da comunicação cotidiana. No sinal vermelho, 
dois motoristas trocam frases insignificantes: “olá, como vai?/ eu vou indo, e você, 
tudo bem?” Na verdade, a partir do próprio título, a letra mostra o impasse de 
uma situação cultural e política em que só o fato de falar, de não ficar em silêncio, 
conta. Mas falar o quê? Para quem? Não era possível responder a essas questões.

Uma terceira consequência, ainda em função da falta de liberdade, foi o 
recurso literário à alegoria, que vai desde a voga da literatura fantástica até a 
intervenção de cenas alegóricas em relatos puramente realistas. investigaremos 
com um pouco mais de detalhe esta questão, em dois romances considerados 
clássicos no que diz respeito à experiência imediata pós-1964.

O realismo violentado

tanto em Quarup quanto em Pessach, de Carlos heitor Cony, a alegoria 
intervém num quadro em que a linguagem e o próprio autor parecem refratá-
rios a esse recurso. há uma espécie de uso in extremis de situações alegóricas, 
e mesmo brutais, para dar conta de uma ruptura que se fez na política e na 
sociedade. Curiosamente, não se trata tanto de ‘driblar a censura’ nestes casos, 
uma vez que os dois romances, publicados num momento em que ainda não 

2 Veja-se, entre incontáveis exemplos, Apesar de Você, canção de 1970: “Hoje você é quem 
manda/ Falou, tá falado/ Não tem discussão/ A minha gente hoje anda/ Falando de lado/ E 
olhando pro chão”. Com bastante severidade, o tema é analisado em Galvão (1976).
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vigorava a censura direta sobre livros, não economizam referências à tortura e 
à alternativa da resistência armada ao regime. a necessidade da alegoria deve 
ser procurada em outra parte. 

No caso de Quarup, os problemas estéticos do romance, a meu ver muito 
grandes, derivam em boa parte dessa alegorização forçada. duas insuficiências 
chamam imediatamente a atenção. a primeira é a falta de densidade psicológi-
ca dos personagens. No início do livro, encontramos seu protagonista, o padre 
Nando, vivendo num convento, encarregado de cuidar do ossuário, da cripta do 
lugar, que é um edifício histórico do recife. Nando sonha em se transformar em 
missionário, ensinando o catecismo para os índios do Xingu; no final do livro, 
ele irá se dedicar à resistência armada ao regime militar, depois de abandonar 
a batina. há, naturalmente, uma preocupação com a simetria na construção do 
romance, pela qual a arcaica vocação missionária de Nando se transfigura em 
luta pelo socialismo no desfecho da narrativa. a ambição do romance vai além, 
entretanto, de um enfoque no processo de transformação individual do pro-
tagonista. Nando funciona, na verdade, como um espectador distanciado dos 
diferentes episódios históricos que se desenvolvem ao longo do tempo ficcional, 
que começa algum tempo antes do suicídio de Getúlio Vargas e termina já em 
plena ditadura. do convento ao Xingu, e em seguida ao rio de Janeiro, circulan-
do entre grã-finos e boêmios, e daí de volta ao recife, já em semiclandestinida-
de, o personagem simplesmente ‘acompanha’ passivamente os acontecimentos. 
‘está’ em diversas situações, mas não domina seus próprios atos, não pensa re-
trospectivamente sobre suas atitudes, não se autoexamina. a narrativa parece 
não ter acesso ao protagonista; Nando ocupa apenas uma função ‘presencial’, 
como a ajudar o autor do livro, jornalista profissional, a dar conta das coisas que 
viu como repórter: a situação dos índios, a luta pela criação do parque do Xingu, 
a repressão em 1964, as ligas camponesas. O personagem não conduz a ação, e 
os seus conflitos – sem os quais não poderíamos imaginar as diversas mudan-
ças de cenário por que passa – não têm relevo. Outros personagens, como um 
padre cético, uma penca de ricaços, um ou outro companheiro de lutas, apenas 
emolduram o quadro, repetindo alguns tiques comportamentais estereotipados; 
quanto às personagens femininas, em geral cumprem a função de seduzir ou 
serem seduzidas no decorrer da história, sendo na prática intercambiáveis. 

a irrelevância dos personagens tem uma consequência de estilo, que é a 
fraqueza dos diálogos. tudo soa como uma linguagem escrita, o que em si não 
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seria um dado irreparável, exceto pelo fato de que não se trata de uma escrita 
literária, mas a rigor de um texto que se apresenta mais como um relatório do 
que como uma narração. dois exemplos de como isso acontece.

Logo no início do livro, o padre Nando está na cripta do convento quando leva 
um susto: havia um militante de esquerda escondido ali. a cena se passa um bom 
tempo antes de 1964, mas o ativista já participa da mobilização camponesa, tendo 
levado um tiro. Naturalmente, o autor deve nos informar como isso se deu, quem 
é o militante, qual seu papel na história – e há inúmeras maneiras de familiarizar 
o leitor com tais circunstâncias. Callado escolhe a maneira mais ‘dura’, mais rela-
torial possível, que é inserir todas as informações necessárias num diálogo:

— O tiroteio foi por quê? 

— Esse usineiro Zé Quincas, da Usina Estrela, é o mais poderoso e 
safado de todos eles. Se a gente conseguir curvar essa peste os ou-
tros vão ver que a coisa não é mais brincadeira. Eu fui lá com uns 
camponeses que entraram no sindicato e foram despedidos. Voltei 
com eles, que queriam desafiar Zé Quincas criando um caso como 
o de hoje. Fui ajudar eles a fazerem casas nas terras da Usina. Eles 
têm direitos adquiridos, que diabo. (CALLADO, s/d, p. 9)

a possibilidade uma narrativa real foi sacrificada pelo autor, em benefício 
do relatório que um personagem faz para o outro. O procedimento faria sen-
tido se nos interessasse a reação psicológica ou o debate de ideias entre dois 
personagens, aproximando o texto, digamos, de uma peça de teatro. Mas não 
é isso o que acontece. Padre Nando basicamente ouve o que o militante tem a 
contar; como num texto de jornalismo apressado, a fala do militante é uma no-
tícia resumida, busca dar conta de fatos específicos, que têm função na história, 
mas não são apresentados artisticamente. Ou seja, não têm vida própria, sendo 
simplesmente ‘despachados’ pela máquina de escrever até a página tipográfica. 

Outro exemplo: ainda no começo do romance, Padre Nando encontra um 
casal de estrangeiros que quer conhecer o Brasil: 

— Eu por mim – disse Nando – acho que para se pegar o espírito 
do Brasil e as raízes de sua vocação no mundo o roteiro seria outro. 
Pouquíssimos brasileiros o fazem e daí a confusão em que vivemos. 
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Eu considero a ida ao centro do Brasil, onde vivem os índios em 
estado selvagem, mais importante, muito mais importante do que 
conhecer o Rio ou São Paulo. E considero uma visita à zona das Mis-
sões, no Rio Grande do Sul, mais importante do que visitar Olinda, 
Bahia, Ouro Preto. Vejam bem – continuou Nando concentrado – é 
só no Brasil que ainda existem, tão perto das grandes cidades, ho-
mens mais em contato com Deus do que com a História [...] quanto 
às Missões, às ruínas dos Sete Povos, elas são os restos de uma expe-
riência maior do que qualquer das utopias abstratas já escritas. Ali 
os jesuítas tentaram recomeçar o mundo com os índios guaranis.

— O que é que eles fizeram? Disse Winifred.

— Uma república cristã e comunista que durou século e meio, 
minha senhora. Incrível a displicência de historiadores diante da 
maior experiência social que se fez sem dúvida na América e que 
foi possivelmente a maior do mundo desde o Império Romano – 
continuou Nando. (CALLADO, s/d, p. 14-15)

Vê-se que o protagonista, nesse trecho, não tem nenhuma importância: é 
apenas o veículo de uma fala que precisa ser dita, que provavelmente coincide 
com as opiniões do autor do livro, mas nada disso nos informa algo sobre o pa-
dre ou sobre seus interlocutores. informa apenas aquilo que tem para informar, 
ou seja, que houve uma experiência importante de construção do socialismo nas 
missões jesuíticas. Ou seja, é ainda o texto informativo-jornalístico, o verbete 
de enciclopédia, que se transpõe para a voz de um personagem. Com prejuízo 
para o personagem e para o próprio verbete da enciclopédia, que seria mais in-
teressante de ler isoladamente, uma vez que não precisa ser tão resumido nem 
parecer fala de alguém conversando com outra pessoa. 

assim, um sério problema do livro é que ele quer nos apresentar a realidade, 
mas não tem como apresentar isso de maneira ‘realista’. em vez de apresentar 
a realidade, precisa que alguém ‘diga’ a realidade. Não temos a realidade retra-
balhada pela ficção nem a realidade reconstruída pela reportagem. Não temos a 
realidade, mas, sim, o relatório da realidade.

Sem dúvida, os caminhos do jornalismo se encontravam cada vez mais ar-
riscados e impedidos a partir de 1964, fazendo com que a atividade ficcional de 
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alguma forma se impregnasse, nem sempre com maestria técnica, como vimos, 
de suas urgências e limites. Outra razão para essa insuficiência estética seria, 
provavelmente, a de que a realidade histórica – todo o processo de 1954 a 1964 – 
parecia complexa e recente demais para os recursos do romance convencional, a 
menos, naturalmente, que se pudessem repetir os feitos de um tolstói ou de um 
Balzac. Sobretudo, caberia arriscar a hipótese de que o próprio golpe de 1964 
surgiu como algo ‘irreal’, alógeno, quase que surrealista na consciência de mui-
tos intelectuais da época, embalados por um processo cumulativo de avanços 
cujas contradições e riscos poucos foram capazes de perceber. 

Como que mimetizando essa sensação de pasmo e estranheza, a saída pa-
rece ter sido a de abandonar o caminho do realismo pela metade, misturando 
a prosa – e o projeto – do romance realista tradicional com os recursos mo-
dernistas. dois deles, no caso de antônio Callado, são especialmente visíveis: 
o tour de force estilístico joyciano, em alguns momentos, e o da alegoria, algo 
surrealista, em outras passagens.

O tour-de-force intervém com mais frequência nas cenas de sexo; com per-
dão da expressão, é como se a potência do escritor tivesse de ser demonstrada 
nesses súbitos arranques de virtuosidade, a compensar o seu desacorçoamento 
diante do cenário político:

No primeiro encontro foi com esperança que Nando reatou 
o amor com Vanda. Já conhecia o seu corpo moreno, sabia de 
cor as palavras mansas que ela dizia no seu ouvido e as pala-
vras brutais que berrava bacante quando parecia determinada a 
comunicar ao resto da criação que entre o pó de onde vinha e o 
pó para onde ia o complexo de grãos de pó Vanda ia participar 
da luz e da glória e da alegria. Sabia que depois da loucura ela 
parecia uma meninazinha de olhos espantados de não encontrar 
seu gozo do lado de fora feito uma flor na fronha. Agora que já a 
conhecia tão bem Nando se sentia com forças de adotar em re-
lação a Vanda um comportamento clássico. Um amor de severa 
e longa esplanada de mármore a se estender infinda. Não fria, é 
claro, aquecida de sol à superfície, mas de matéria consistente e 
sobretudo extensa, subindo em colunas de um desejo circulante 
a capitel e entablamento e retornante à base em fechado conduto 
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para somente lá no fim cavar-se o mármore em bacia para o pri-
meiro repuxo. (CALLADO, s/d, p. 155)

O aparato de referências à arquitetura greco-romana prossegue por mais 
sentenças, certamente num contraste intencional com o fato de que o enlace 
amoroso se dá entre os buritis do que viria a ser o Parque do Xingu. a realidade 
brasileira não deixa, assim, de ser estranha às construções mentais e aos desejos 
do protagonista, ainda que a percepção dessa estranheza, no caso, não venha a 
ser tratada em tons de ironia, e, sim, numa espécie de êxtase literário no qual 
o autor, lamentavelmente, parece levar a sério demais seus talentos de estilista.

Se o empenho ‘positivo’, orgiástico do trecho termina reprimindo seu poder de 
ironia e negatividade crítica, o recurso à alegoria surge como uma compensação. 
Num plano que já não diz mais respeito à interioridade dos personagens, será possível 
agitar, como um fetiche primitivo, os signos do desencanto e da derrocada histórica.

desse modo, em vez dos palácios de mármore que se quiseram construir no 
centro geográfico do país – com as esplanadas classicistas de Brasília representan-
do alegoricamente um ideal de equilíbrio democrático e vanguardismo ‘revolu-
cionário’ –, teremos em Quarup outra imagem, de sentido oposto, mas igualmen-
te alegórica, a ocupar o centro do Brasil. depois de muitas mortes e sacrifícios, 
a expedição destinada a determinar esse ponto do território nacional vem a dar 
num imenso formigueiro. 

O formigueiro é tão grande, um “panelão de formiga”, que um dos persona-
gens, o sertanista bêbado Fontoura, resolve entrar nele para morrer devorado:

[...] Fontoura pôs os joelhos no chão e leu.

— Centro Geográfico do Brasil, latitude dez graus e vinte minu-
tos sul, longitude cinquenta e três graus e doze minutos oeste de 
Greenwich. 

Fontoura caiu de cara no chão, as mãos para a frente, o ouvi-
do colado à terra enquanto inquietos bandos de formiga lhe co-
briam os dedos e o pescoço.

— Nando! – gritou Francisca. – Levanta, Fontoura, levanta!

— Ponha o seu ouvido na terra – disse Fontoura.

— Para quê? Levanta!
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Mas, na impossibilidade de erguer Fontoura, Francisca se curvou, 
deitou o rosto sobre as formigas enlouquecidas, sentiu viva e feroz a 
terra de Levindo [trata-se de um militante camponês assassinado].

— Está ouvindo? – disse Fontoura.

— O quê?

— O coração.

— Estou ouvindo – disse Francisca. – Agora levante, Fontoura.

— Você ouviu bem? – disse Fontoura.

— Ouvi, ouvi, agora vamos.

— Estou perguntando porque a gente ouve leve. A batida é funda.

Fontoura se levantou, mas pesado, muito mais pesado do que an-
tes. Francisca esfregou a cara e o pescoço de Fontoura negros de 
saúvas, passou a mão no próprio rosto, arrastou Fontoura para 
fora do formigueiro que agora fervia com um fogo negro-ful-
vo de cabeças e ferrões. Fontoura caiu sem sentidos [...] Nando 
encontrou Francisca sem sentidos contra um tronco de árvore, 
sentada. Entre suas pernas, aninhado no seu ventre, Fontoura 
como se tivesse acabado de nascer dela. Só que estava morto. 
(CALLADO, s/d, p. 292-293)

O acontecimento é tão inusitado, foge tanto do nível em que a história 
transcorria, que naturalmente impõe ao leitor a pergunta: por que isso agora? 
Qual o significado disso? O que é que esse formigueiro ‘simboliza’? Podemos 
interpretá-lo como uma referência ao autossacrifício, ao suicídio de uma ‘classe 
missionária’ empenhada em ‘salvar o Brasil’; as formigas seriam, alternativa-
mente, figuras da reação política, do Congresso, do imperialismo; ao mesmo 
tempo, a terra em que estão é também a ‘terra de Levindo’. Possíveis alusões a 
outra derrota diante das formigas (a da aventura agrícola de Policarpo Quares-
ma no romance de Lima Barreto) ou à morte do missionário inglês na África 
narrada por t.S. eliot em The Cocktail Party, podem ser identificadas, mas 
o que importa notar, sobretudo, é que o realismo do romance se quebra – o 
absurdo, o inexplicável, ocupa o primeiro plano, e a rigor diminui o poder de 
traçar o ‘retrato de uma época’, sem dúvida intentado pelo autor. 
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Outra intervenção alegórica, de significado mais transparente, aparece no 
final do romance. O golpe de 1964 já aconteceu, a escola de alfabetização popular 
a que fizemos referência no início deste artigo já foi desmantelada, e Francisca 
largou seus alunos, fugindo para a europa. Vivendo numa cabana à beira-mar, 
Nando se transformou numa espécie de professor de sexo para as mulheres po-
bres do local. a situação é, novamente, das menos plausíveis no Brasil de 1967, 
especialmente numa comunidade pesqueira no litoral de Pernambuco. Justifica-
se, entretanto, pelo que representa de outra realidade, a vivida na mesma época 
pela classe média alta da Zona Sul do rio de Janeiro. Seja como for, Nando reen-
contra alguns velhos companheiros de luta política; resolvem fazer um banquete 
em memória de Levindo, o ativista assassinado. Seria, como no quarup indígena, 
uma cerimônia fúnebre. No quadro de um romance realista tradicional, o almo-
ço se daria em tom de derrota, fechando o ciclo da narrativa. a opção do autor, 
entretanto, é diversa, escapando do que seria a vida e a psicologia real dos per-
sonagens para assumir proporções alegóricas. a refeição vira um evento quase 
que nacional, com dezenas e centenas de pessoas aderindo à cerimônia, como se 
fosse um protesto gigante do qual as palavras de ordem política, naturalmente, 
estavam proscritas. antônio Callado incorre em novas expansões de estilo:

Nas geladeiras improvisadas pelos quatro cantos do quintal se 
acumulou depressa o fruto das pescarias e mariscagens de Amaro, 
Zeferino, Quimango e Margarida, das ostras e lagostas e lagostins 
à traíra cor-de-salmão; ao jacundá amarelo de listras pretas; ao 
sapé vermelho-escuro de bolinhas pretas; ao camorupim branco-
cinza-dourado, de escamas medalhonas que serviam para fazer 
flores [...] camorim, agarajuba, aracimbora, xaréu, xinxarra, an-
chova, acaratina azul e preta. E vieram as pimentas, malagueta, 
do reino, pimenta d’água, pimentinha, pimentão ardido, o azei-
te-de-dendê, o açafrão, gengibre, gergelim, tachos de goiaba, de 
marmelo, de jaca, de mangaba, de caju. Metediço, intrometido, 
aguardando o momento de entrar em tudo, coco, coco verde, coco 
seco, leite de coco aos baldes, laminha de coco, coco de ralar, coco 
de espremer, coco para entrar no escabeche com cebola e coentro e 
para amolecer feijão de corda, fradinho, rajado para cocada, baba-
de-moça, papo-de-anjo, perna-de-freira, ambrosia [...] Dois dias 
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antes do jantar de Levindo as cozinheiras que seriam quatro já 
eram quatorze pois as notícias da comilança correram de Cecília 
e Jandira para outros puteiros, de Djamil para os sindicatos ru-
rais interditados, para a redação dos jornais [...] Severina alagoana 
veio empurrando pela rua numa velha banheira de rodinhas um 
despotismo de sururu e foi de jipe no avião de Maceió buscar uma 
geladeira portátil cheia daquelas baitas ostras de oceano congela-
do em conchas de sílex. (CALLADO, s/d, p. 428-429)

a compensação gastronômico-sexual dos personagens (reminiscente, aliás, 
do mesmo tipo de fixação/liberação regional em que a literatura de Jorge amado 
se perdia) vem espelhada numa espécie de compensação estilístico-vocabular, in-
flando a estrutura do romance. O qual prosseguirá num embate monumental: as 
forças da repressão marcam para o mesmo dia uma procissão contra o Nando e 
sua ‘subversão pelo sexo’, e a parte final do romance narra a batalha campal entre 
os católicos de direita e os comensais do caranguejo e da peixada. alegoria, certo, 
de um conflito político. Ou melhor, não mais político, porque o caminho da luta 
política estava barrado, e, sim, ‘existencial’: prazer (aliado a uma fantasiosa fartura 
alimentar entre a população oprimida) contra repressão. a mensagem se torna 
mais pesada, por assim dizer, do que a forma literária que a continha, extrava-
sando em arranques estilísticos isolados e referências políticas de fácil decifração.

Não será inadequado observar que, dadas as circunstâncias da época, tam-
bém as restrições estéticas que pudessem ser feitas ao romance de Callado terão 
sofrido algum interdito; o ato de escrever criticamente sobre o golpe, num livro 
de largo fôlego, valia mais do que o real resultado literário alcançado.

Brutalidade imprevista

Pessach: A Travessia, de Carlos heitor Cony, é um romance de bem maior in-
tegridade estética. Como em Quarup, recorre-se a um protagonista distanciado, 
passivo, para dar conta dos impasses e conflitos políticos do período – que, no 
caso de Cony, restringe-se aos primeiros tempos do regime militar. todavia, se 
o padre Nando surge quase como um ‘acompanhante’ dos demais personagens 
– expressando desejos de envolvimento que são menos um motor de seu próprio 
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percurso do que pretexto para a narração –, o narrador de Pessach reitera, aliás 
com bastante insistência, seu desinteresse pelos destinos da sociedade brasileira. 
Vê-se, entretanto, involuntariamente envolvido com a resistência armada ao re-
gime. Paulo Simões, escritor entediado e ‘burguês decadente’, nas suas próprias 
palavras, será um espectador dos erros, fraquezas e ideais de um grupo clandes-
tino, que faz treinamento de guerrilha numa fazenda isolada. O comportamento 
brutal, angustiado ou ambíguo dos personagens é indicado com muita segurança 
narrativa ao longo do romance. estranhamente, contudo, o pulso do autor pare-
ce perder-se numa cena específica – como se uma vontade de ruptura artística 
prevalecesse sobre a contenção do texto e a apatia do protagonista.

É noite. Paulo ouve ruídos na sede da fazenda; é a voz de Vera, militante sob 
as ordens do experiente guerrilheiro Macedo. Sabemos que este já fora preso 
pelo regime: tivera o rosto desfigurado, e sofrera mutilação nos órgãos sexuais, 
depois de torturado com um maçarico. Segue-se a narrativa de Paulo Simões: 

Estou agora sob o quarto iluminado de Macedo. O ruído aumen-
tou. Encosto-me à parede e percebo que alguém está gemendo. 
Há um barulho confuso que não consigo identificar, mas é vio-
lento. Outro gemido. É Vera.

Não perco tempo em pensar. Talvez estejam se amando – e a histó-
ria do maçarico é uma fábula heroica que tona Macedo importan-
te e sagrado. Afasto-me, mas ouço novamente o ruído estranho, e 
consigo identificar qualquer coisa como uma chicotada. E o gemi-
do de Vera, de repente, é um grito abafado. [...] Tomo distância e 
entro com o pé em cima da porta, arrebentando-a. Diante de mim, 
mais ou menos o que esperava ver, com algumas surpresas. Mace-
do está nu, de chicote à mão. Entre as pernas, tem uma coisa estor-
ricada, disforme, sem cor. Na cama, [um] crioulo, também nu, pos-
sui Vera. [...] Macedo avança para mim, erguendo o chicote. A cara 
é terrível, as cicatrizes da face [...] vão estourar de raiva e de força.

— Seu filho da puta!... seu...!

Antes que ele me atinja, consigo meter o pontapé entre suas per-
nas. Há um urro de dor e Macedo cai para o lado. O crioulo já 
tinha se levantado, tem o pênis ereto e sujo de Vera. Parte para 
mim, imenso em suas carnes negras. (CONY, 1997, p. 193-194)
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Segue-se uma luta entre Paulo e o empregado negro da fazenda; este ameaça 
matá-lo com uma garrafa quebrada:

Súbito, encoberto pela cama, vejo alguma coisa mover-se. Ouço 
um estampido seco, vejo o negro arregalar os olhos e deixar 
cair a garrafa. Dá alguns passos, ébrios, e logo cai, de joelhos, 
me abraçando as pernas. Afasto-me e ele tomba, para sempre. 
Imóvel, procuro compreender o que se passou. Vera cobre o seu 
corpo – até então ela estava nua e eu nem reparara. Próximo ao 
leito, do outro lado, a cara congestionada de Macedo, as estrias 
vermelhas e ferozes. Na mão, o revólver. (CONY, 1997, p. 189)

Logo adiante, Macedo explicará o que pode ser explicado no quadro que o 
narrador presenciou: 

— [...] Agora você sabe em que estado a polícia deixou um ho-
mem que se habituara, todas as noites, a possuir uma mulher. 
Obriguei o crioulo a possuir Vera por mim.

— E o chicote?

— Não usei o chicote contra Vera. Apenas contra o crioulo. Não era jus-
to que ele gozasse enquanto eu e Vera sofríamos. (CONY, 1997, p. 190)

O bizarro de toda a cena destoa, sem dúvida, do curso geral do romance. 
Significaria provavelmente o ponto culminante de um texto que, por vários mo-
mentos, e pela ótica de um narrador desencantado, não se preocupa em trans-
mitir uma imagem idealizada da militância esquerdista. Mostrar a brutalidade 
e a frieza de um guerrilheiro como Macedo não exigiria, entretanto, o recurso a 
cena tão elaborada. Uma explicação possível seria a de que, novamente, intenções 
alegóricas estão em jogo. aquela aproximação entre a juventude de classe média e 
as classes populares, retratada de modo emocionado nos encontros entre profes-
sora e classes de alfabetização nos dois livros com que iniciamos este comentário, 
recebe aqui, no estupro da jovem Vera por um empregado negro, sob o chicote do 
guerrilheiro, sua versão demoníaca. 
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Menos do que insistir nesse tipo de interpretação, vale reconhecer, de qual-
quer modo, o papel que uma ruptura violenta na ordem política terminou exer-
cendo na própria forma de dois romances extremamente significativos do perío-
do. É a própria ‘ordem’ literária, o curso e o tom da narrativa que não se sustentam 
por todas as páginas de Quarup e de Pessach. O corte, a intervenção grotesca, o 
imprevisto brutal e macabro saltam da narrativa realista, como se fugissem ao 
controle do autor. a violência de uma ou outra cena – e não se trata aqui de re-
tratar episódios de tortura ou de repressão militar – como que mimetiza, sem 
maiores justificativas na lógica do romance, o trauma vivido por quem o escreveu. 

Como se sabe, a estética do absurdo, da alegoria, da violência, teria longa so-
brevivência depois de 1964; não tanto como meio de burlar a censura, mas como 
expressão da incompreensibilidade de que o próprio golpe se revestia, para tan-
tos intelectuais convictos, naquela época, de ter a história, o destino, a razão e o 
povo a lhes dar sustentação. 
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‘O maior barato!’: cinema e 
futebol feminino nos anos 

derradeiros da ditadura militar1

Claudio Bertolli Filho e Ana Carolina Biscalquini Talamoni

Nos anos inicias da década de 1980, era evidente que o projeto imposto 
pelos golpistas de 1964 estava próximo do esgotamento. a reprovação pública 
do governo ditatorial brasileiro ganhava força e o vislumbre de um novo tempo 
cultural cobrava renovados reposicionamentos do tecido social, os quais ne-
cessariamente deveriam estar sintonizados com o desejo de liberdade, tanto na 
trama individual quanto na trama coletiva.

em um momento no qual se buscava o novo como estratégias de confirma-
ção da ‘abertura democrática’ em termos não tão lentos nem tão graduais como 
queria o governo do general João Figueiredo, a produção cinematográfica na-
cional despontava como um importante recurso de apresentação e discussão do 
engendramento de novas sociabilidades. a oposição aos princípios de funciona-
mento da ‘sociedade tradicional’, avaliada pelos mais jovens como ‘reacionária’ 
e conivente com a ditadura, frutificou em produções cinematográficas ainda 
não suficientemente avaliadas pelos estudiosos do cinema, sendo exemplares os 
filmes Menino do Rio (1981), Onda nova (1983), Garota dourada, informalmente 
lembrado como Menino do Rio 2 e, ainda, Bete balanço (ambos de 1984). 

em termos das estruturas culturais, acredita-se que a avaliação mais conse-
quente dessas peças fílmicas – como das iniciativas intelectuais em geral – deve 
levar em consideração a ‘consciência possível’ dos agrupamentos humanos. 
Proposto por Lucien Goldmann, entende-se por este conceito as possibilidades 
e os limites de uma geração, no âmbito das experiências que o grupo acumula 
em relação às ‘coisas do mundo’, de formar juízo e intervir neste mesmo mun-
do, reivindicar direitos e extrair o máximo possível de prazer no processo de 
viver a própria vida (GOLdMaNN, 1975). 

1 Para o Zeca, que propôs o desafio.
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a partir disso, postula-se que o entendimento do conteúdo de um filme 
não se resume na operação simplificadora de avaliá-lo como a concretização 
dos interesses e fantasias de uma equipe de produção monitorada pelos donos 
do capital, mas, sim, no enfoque propiciado pela ‘consciência possível’, como 
elemento de mediação entre a obra e a estrutura social representada pelos gru-
pos etários, culturais e econômicos que corporificam a sociedade geradora da 
iniciativa artístico-intelectual.

Nesse sentido, o objetivo deste texto é analisar uma produção cinematográ-
fica datada de 1983, Onda nova – Gayvotas F.C., que contou com José antonio 
Garcia e Ícaro Martins como diretores e roteiristas, tendo como companhia 
produtora a Olympus Filmes que, localizada na Boca-do-Lixo paulistana, va-
rou a década de 1980 financiando pornochanchadas com títulos como estes: A 
mulher que se disputa (1985), Um pistoleiro chamado Papaco, Um jumento na 
minha cama e Abre as pernas, coração, os três últimos lançados em 1986.

Para analisar Onda nova, que ostenta como um dos principais eixos temá-
ticos a prática do futebol feminino, a recorrência ao conceito de ‘consciência 
possível’ impõe algumas considerações preliminares. a primeira delas é o mo-
mento histórico-cultural protagonizado pela geração na qual se enquadram os 
diretores do filme, seus personagens cinematográficos e a juventude perten-
cente aos grupos mais privilegiados da cidade de São Paulo e, em seguida, a 
própria trajetória do futebol feminino no contexto nacional. 

Preciso de guarida / minha amiga / de salvação 
/ a barra anda pesada /não quero nada / só uma 
confirmação2

aqui a experiência da juventude é emblematizada pela capital dos paulistas, 
pois este é o território de referência do Onda nova. O filme não só foi totalmente 
realizado na metrópole bandeirante como também a produção claramente em-
penhou-se em abrir espaço para a apresentação de uma série de ícones próprios 
da cidade, desde bares que estavam na moda, até o viaduto do Chá e as insta-

2 Seu tipo, música de 1979, com letra de Eduardo Dusek e Luiz Carlos Goes. 
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lações do Sport Club Corinthians, cujo time de futebol mais do que qualquer 
outro se constituía na face esportiva e supraclassista da Pauliceia.

No referente à juventude universitária paulistana, ainda inexiste um estudo 
na linha da história social sobre esta comunidade nos quadros do final da déca-
da de 1970 e início do decênio seguinte, estando disponível apenas fragmento 
de um enredo que ainda precisa ser contado em detalhes. de qualquer maneira, 
algo pode ser dito sobre aquele período, inclusive porque um dos autores deste 
texto viveu a experiência ‘na carne’. 

Primeiramente, é possível afirmar que o momento era de tensão, a qual 
se refletia de maneira própria na juventude, que tinha como representante a 
classe média que ocupava os bancos escolares da Universidade de São Pau-
lo (USP). José antonio Garcia e Ícaro Martins eram, no correr da década de 
1970, alunos da escola de Comunicação e artes da USP (eCa) e, como boa 
parte dos que por lá passaram naquele período, vivenciaram os constrangi-
mentos políticos e morais próprios da ditadura com os quais se defrontavam 
nas salas de aula e, em escala mais abrangente, com os valores e hipocrisias 
que municiavam as encenações que tinham como palco os lares habitados pela 
‘tradicional família paulistana’. 

havia uma ‘moral’ instruidora dos ‘bons comportamentos’, que eram co-
brados e sofregamente fiscalizados como se todos vivessem em um panopticum, 
termo explorado em um dos principais livros do filósofo francês Michel Fou-
cault, Vigiar e punir, lançado em 1975 e dois anos depois publicado no Brasil. 
aliás, Foucault ministrou um curso na USP em meados dos anos 1970, sendo 
que suas aulas eram baseadas não só em Vigiar e punir, mas também nos rascu-
nhos de uma outra obra que então estava preparando, a História da sexualidade, 
a qual não chegou a ser finalizada devido à morte prematura do filósofo.

em suas preleções, Foucault enfatizou a existência fluídica de dispositivos 
disciplinares que historicamente haviam se instalado não apenas nas grandes 
instituições, mas também nas pequenas e quase inobserváveis tramas do coti-
diano. discorrer sobre esses temas causou uma série de censuras institucionais 
ao professor visitante que, diante da repressão a ele e aos estudantes, interrom-
peu suas aulas e retornou à França. Mesmo assim, os ensinamentos de Foucault 
contribuíram para o estabelecimento de reações dos mais diferentes tipos entre 
os uspeanos, desde o aceleramento da luta em prol da organização de um dCe 
livre até sensíveis alterações nos comportamentos dos jovens que, sem muitas 
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reticências – e, na maior parte dos casos, sem muito embasamento teórico –, 
passaram a se autodeclarar foucaultianos.

No plano da política estudantil, havia uma nítida divisão ideológica que 
ganhou forma de agremiações na segunda metade da década de 1970. de um 
lado, o grupo Liberdade e Luta, o Libelu, de tendência trotskysta-lambertista, 
sempre disposto ao confronto com seus opositores, quer fossem as forças da 
repressão quer os colegas de outras chapas, entoando o refrão “Me bate, me 
chuta, sou Liberdade e Luta!”. Um dos membros do Libelu, que tinha uma de 
suas ‘fortalezas’ no prédio da eCa, Matinas Suzuki Jr., deixou um registrou no 
qual buscou definir o grupo ao qual havia pertencido: “um curioso e original 
amálgama político-comportamental, em que o trotskysmo convivia com rock, 
com o fuminho e com as meninas do pós-queima de soutiens” (aLMeida & 
WeiS, 1998, p. 375-376).

em oposição ao Libelu encontravam-se duas chapas que, de regra, uniam-
se nos embates, tendo como principal centro a Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências humanas (FFLCh): a refazendo, ligada aos grupos ação Popular e 
Mr-8, e a Caminhando, filiada ao PC do B. Nesse cenário, o futebol exercia uma 
força ambígua no território estudantil; constituía-se regra geral proclamar que o 
futebol era o ‘ópio do povo’, mesmo que nos momentos de jogos, especialmente 
das copas do mundo, a maior parte dos estudantes torcia até a exaustão, invaria-
velmente culpando os trambiques da ditadura pelos insucessos da seleção brasi-
leira (BertOLLi FiLhO, 2010).

em 1976, inspirado pela sua paixão pelo Sport Club Corinthians, José an-
tonio Garcia propôs como conclusão do curso de Cinema o curta-metragem 
Hoje tem futebol, com o objetivo de criticar não só o suposto de que o futebol 
era empregado como instrumento de alienação popular, como também ques-
tionar a legitimidade da lei do passe aplicada aos atletas profissionais. Pode-se 
afirmar que esta iniciativa constitui-se, em vários aspectos, em ensaio para a 
realização de Onda nova. O caráter anárquico e experimental levou o diretor 
estreante a encenar uma partida de futebol que contava com jogadores profis-
sionais, como Murici ramalho, Zé Maria, Pita, Wladimir e Moisés, e também 
com bailarinos da trupe Dzi Croquettes, sendo que as escadarias que condu-
ziam os jogadores para o campo eram os lances de escada do Museu de arte 
de São Paulo. em um longo depoimento feito a Marcel Nadale, Garcia assim 
se referiu ao seu filme inaugural: “essa mistura de atletas com dançarinos foi 
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intencional, para derrubar a aura de machismo que existe em torno do fute-
bol” (NadaLe, 2008, p. 51)3.

No final dos anos 1970, aproveitando os contatos travados com futebolistas 
em sua produção inaugural, Garcia realizou ainda mais dois curtas-metragens, 
que, por força da Lei dos Curtas, foram projetados nas telas de cinema. em am-
bos, o futebol, o Corinthians e também jogadores profissionais ganharam desta-
que: Marilyn Tupi, protagonizado por uma mulher negra e corinthiana, e A bola 
na escola, que versa sobre uma ‘escolinha’ de futebol (NadaLe, 2008, p. 58-64).

enquanto Garcia, que já se tornara amigo de outro aluno da eCa, Ícaro 
Martins, produzia novos curtas, o ambiente uspeano passava por transforma-
ções, necessárias de serem assinaladas para o entendimento do contexto da vi-
rada da década de 1970 para a de 1980. Nesse período, as propostas redemo-
cratizantes condenaram o Libelu a perder força, sendo que muitos dos seus 
integrantes estavam migrando para uma nova agremiação política que surgira 
em 1980: o Partido dos trabalhadores. Por esse motivo os ‘migrantes’ ficaram 
conhecidos como “libe-lulas”.

a fragilidade apresentada pelo Libelu e o novo cenário político nacional 
repercutiram na cultura mais abrangente, resultando em sensíveis alterações no 
comportamento dos estudantes. Superados em parte os receios e os medos típi-
cos do auge do governo ditatorial, em termos foucaultianos, se não houve um 
descuro com a macropolítica, foram colocadas em questão mais afincadamente 
as micropolíticas. O tempo exigia reformas e, não por acaso, um novo livro de 
Foucault tornou-se a bíblia dos novos tempos: Microfísica do poder, sintoma-
ticamente publicado no Brasil em 1979, constituindo-se em uma coletânea de 
artigos e entrevistas até então pouco acessíveis ao leitor brasileiro.

O empenho pela liberdade resultou em muito mais ações do que aquelas que, 
anos depois, resultariam no movimento Diretas Já! a luta pelo restabelecimento 
de um governo democrático instigou um questionamento original da educação, 
da sexualidade, dos papéis de gênero. a festa e a busca pela felicidade ganharam 
novos tons. No plano uspeano, especialmente na eCa, formou-se o grupo Pica-

3 Hoje tem futebol foi lançado em 1977 no bar Riviera, localizado em frente ao Cine Belas 
Artes, recentemente reinaugurado, na rua da Consolação. Em seguida, aproveitando a Lei de 
Obrigatoriedade do Curta, foi projetado nas salas de cinema de todo o país, sendo que, para 
tanto, foi reeditado, passando de 20 para 12 minutos de duração.
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retas, que se autorrotulava de tendência “anarquista-festiva” e que se defrontou 
e venceu o Libelu nas eleições realizadas no princípio da década de 1980. Para 
celebrar a conquista, os vencedores do pleito realizaram uma grande celebração, 
até hoje relembrada por alguns participantes daquela geração, a qual foi batizada 
como “festa do gato morto”, pois o felino doméstico era um dos símbolos insis-
tentemente invocado pelo Libelu. 

a irreverência e a busca pela quebra de parte dos valores defendidos na 
década anterior constituíram os princípios orientadores não só da nova ‘práxis 
estudantil’, mas de todos os jovens, sobretudo os pertencentes às classes mais 
abastadas. Led Zeppelin, Pink Floyd, Chico Buarque e tantos outros artistas, 
que eram ‘curtidos’ pela turma do Libelu, caíram em certa desgraça e, mais 
do que nunca, Michael Jackson, Madonna, Cazuza e, em certo momento, os 
artistas engajados na New Wave, como os componentes das bandas ramones e 
Blondie, ocuparam o espaço sonoro e os sentidos.

a posição social e os papéis de gênero ganharam novas conotações. Nos 
campi da USP não era incomum deparar com mulheres buscando novas pos-
turas, resultando inicialmente em situações que hoje podem parecer cômicas, 
como, por exemplo, eram elas que ocupavam a frente para abrir as portas para 
os homens; nas cantinas eram eles que sentavam no colo delas e, mais do que 
isso, projetou-se entre o alunado feminino da FFLCh a criação de um periódico 
que tinha a propósito quebrar tabus em série. O título da publicação? Bucetas 
radicais, a qual deveria ostentar como subtítulo um jargão bem ao gosto fou-
caultiano: foder com o poder. tudo indica que esta proposta não vingou, mas ou-
tras iniciativas nutridas pelas feministas ganharam formato e granjearam acei-
tação pública, sendo as principais delas as revistas Chana com chana e Mulherio.

No âmbito do universo masculino, percebeu-se um abrandamento das pos-
turas masculinas tradicionais. Os homens, não sem conflitos e crises, viram-se 
coagidos a acatar as novas atitudes femininas e eles próprios começaram a re-
definir seus papéis, não sendo surpresa que, em 1983, Pepeu Gomes ganhasse 
projeção com a música Masculino e feminino, que, já no verso inicial, focava o 
novo padrão: “ser um homem feminino / não fere o meu lado masculino / se 
deus é menina e menino / sou masculino e feminino”. 

as décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por um período de liberação dos 
costumes em função do que se convencionou denominar ‘segunda revolução 
sexual’. No Brasil, tanto na USP quanto fora dela, encaminharam-se com maior 
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vigor as discussões sobre as questões sociais, políticas e culturais mais amplas 
que, tal como a ditadura militar e a censura, permeavam a vida cotidiana. O 
movimento das ‘minorias’, como as mulheres, os gays, os negros e os índios 
articularam novas formas de atuação política e inovadoras formas de expressão, 
ocupando diferentes espaços sociais (MaNiNi, 1996, p. 47).

Na esfera feminista, alguns dos lemas adotados foram “abaixo a repres-
são, mais amor e mais tesão” e “FMi – o útero é nosso!”, reivindicando-se a 
democracia e o fim do regime militar, mas também a igualdade independente 
das barreiras da etnia, classe social, gênero, orientação sexual e faixa etária. 
Ganhou sentido e fincou-se como moda a ‘amizade colorida’, isto é, os flertes 
fugazes e os encontros sexuais descompromissados. a busca de prazer, em seus 
múltiplos sentidos, primava como regra, e isso sem pudor e sem culpas, não 
obstante os gritos de repúdio entoados pelos ‘tradicionais’.

até mesmo para compreender a trama de Onda nova, resta uma última 
questão: os novos comportamentos permitiram que os jovens fossem mais felizes 
nesse novo ambiente de liberdade vislumbrada? alguns analistas dizem que sim, 
como, por exemplo, a ensaísta Leda Maria da Costa, que, ao analisar a trama en-
cenada pelas “meninas do Gaivotas Futebol Clube” – clube de futebol feminino 
focado em Onda nova – sob o prisma dos novos padrões comportamentais, pon-
tificou que “ser feliz era o que importava” (COSta, 2006, p. 116). talvez existisse 
uma felicidade, mas ela era mesclada com incontidos sentimentos de desespero 
e perdição; a ânsia para testar os limites da liberdade e a urgente imposição de 
se reinventar, tanto no plano individual quanto no coletivo, está incrustada nas 
lembranças de muitos que vivenciaram a década de 1980 (BYrON, 2004).

Vale, vale tudo / Vale, vale tudo / Vale o que vier / 
Vale o que quiser4

O fato de o futebol feminino ter ‘renascido’ nesse período de transformações 
permite que o fenômeno seja avaliado como mais uma estratégia de discussões 
sobre os gêneros e também como espaço de estabelecimento de novas relações so-
ciais. a liberdade almejada implicava o suposto que ser livre era rejeitar as amar-

4 Vale tudo, música de 1983, com letra de Tim Maia.
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ras impostas pelos papéis sociais tradicionais atribuídos aos homens e as mulhe-
res. Por que os homens não poderiam se encarregar de preparar uma refeição para 
a família ou cuidar dos filhos pequenos na mesma escala que as mulheres? Por que 
as mulheres não poderiam empregar as gírias e palavras chulas para se expressar? 
Por que, ainda, as mulheres não poderiam ser taxistas ou jogadoras de futebol?

O empenho das brasileiras em atuar como boleiras (desempenhar as funções 
de juíza e bandeirinha iria demorar bem mais) era uma bandeira semidesfral-
dada fazia muito tempo. iniciados os jogos de bola entre mulheres na segunda 
década do século XX, tal prática foi proibida por lei em 1941 (BraSiL, 1941), isto 
é, durante a ditadura varguista, decisão que não impediu que os jogos entre mu-
lheres continuassem a ser praticados como espetáculo circense ou como recurso 
para angariar dinheiro para a caridade. No decorrer da década de 1950, o estádio 
do Pacaembu foi palco de várias contendas entre equipes de artistas do rádio e da 
televisão e, em 13 de julho de 1960, ali foi disputado o Jogo das Vedetes, no qual 
ganhou destaque a corista Marly Marley. O importante, contudo, é destacar que, 
para além das leis inibidoras, o esporte com a bola continuou a ser exercitado 
pelas mulheres, conforme mencionam vários pesquisadores (MOraeS & diaS, 
2009; FreitaS, 2003; daridO, 2002).

O decreto-lei instituído por Vargas só foi efetivamente regulamentado e im-
plementado pelo Conselho Nacional de desportos (CNd) em agosto de 1965, não 
por acaso em outro momento ditatorial. Nele, além do futebol de campo, foram 
vetadas a prática feminina de futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, 
rugby, halterofilismo, baseball e “lutas de qualquer natureza” (BraSiL, 1965). 

refletindo a proposta de ‘abertura’ política somada à pressão exercida pelos 
dirigentes das agremiações esportivas, deu-se a suspensão dos entraves legais que 
impediam o futebol jogado pelas mulheres. isto se deu com a revogação da de-
liberação 7/65 e a proclamação da deliberação 10/79, datada de 31 de dezembro 
de 1979, na qual o CNd estabeleceu que “às mulheres se permitirá a prática de 
desportos na forma, modalidades e condições estabelecidas pelas entidades in-
ternacionais dirigentes de cada desporto, inclusive em competições, observado o 
disposto na presente deliberação”. apesar disso, somente em 11 de abril de 1983, 
com a deliberação 01/83 do CNd, o futebol feminino foi efetivamente legaliza-
do, quando foram estabelecidas as normas básicas do esporte a serem aplicadas 
às boleiras, acrescentado ainda, no art. 1º, que “o futebol feminino poderá ser 
praticado nos estados, nos Municípios, no distrito Federal e nos territórios, sob 
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a direção das Federações e Ligas do desporto comunitário, cabendo à Confede-
ração Brasileira de Futebol a direção no âmbito nacional” (MOreira, 2008).

a liberação dos campos de futebol para o jogo de bola das mulheres, porém, 
continuou a deparar com entraves. regras específicas foram propostas para a 
prática, como a duração menor dos tempos da partida, a redução das áreas do 
campo de jogo e a altura e extensão das balizas do gol. Mais do que isso, tido 
como “esporte masculinizante”, o futebol feminino permaneceu sendo conside-
rado, em boa parte da teia cultural, esporte próprio para as lésbicas, não sendo 
raras as situações em que a plateia deliciava-se em gritar para algumas jogadoras 
que elas eram ‘boas’ e, para outras, ‘sapatões’. a própria mídia, pelo menos no 
início dos anos 1980, contribuía para tal situação, dando eco, mesmo que sutil-
mente, ao coro machista (SaLViNi & MarChi JÚNiOr, 2013).

desde a liberação do futebol feminino pelo CNd, vários clubes tradicio-
nais do país responderam à nova demanda, patrocinando a criação de times, 
entre eles o Corinthians, o Guarani, sediado em Campinas, e o Saad, este úl-
timo localizado na cidade de São Caetano do Sul. em 1983, realizou-se o 1º. 
Campeonato Carioca de Futebol de Campo Feminino, despontando no torneio 
o esporte Clube radar, que durante sua curta trajetória projetou-se como o 
principal time feminino do país, em várias oportunidades metamorfoseando-
se em seleção brasileira em disputas internacionais.

diante da nova realidade, a revista Mulherio assim se expressou, com algu-
mas imprecisões, sobre o futebol feminino:

Apesar das várias dificuldades que a mulher ainda enfrenta no 
esporte, a situação hoje em nosso país certamente faria corar o 
barão de Coubertin. Há mulheres por toda parte [...] No futebol, 
as mudanças são sensíveis. Até o ano passado, o Conselho Na-
cional de Desportos proibia a prática do futebol feminino, sob a 
alegação do ex-presidente Giulite Coutinho de que ‘a mulher é 
muito frágil para um esporte tão violento’. Nos anos 70 a polícia 
carioca chegou a ameaçar de interdição os clubes onde se prati-
casse o futebol feminino. Mesmo assim, a prática foi se difundin-
do rapidamente, das ‘peladas’ da praia ao subúrbio até os grandes 
clubes. Hoje, existem cerca de 3.000 times espalhados pelo país, 
1.615 jogadoras registradas só na Federação de Futebol do Rio de 
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Janeiro (o número de homens registrados lá é de 15.185). O time 
mais famoso é o Esporte Clube Radar de Copacabana, criado em 
1981, e que em 82 foi à Espanha e ganhou, de goleada, todas as 
partidas disputadas com equipes espanholas. Suas jogadoras já 
ganha 60 mil cruzeiros por mês, e estão satisfeitas com o bicam-
peonato conseguido em janeiro deste ano, na II Taça Brasil de 
Futebol Feminino. (BORGES, 1984, p. 14)5 

a década de 1980 foi marcada por um rápido incremento do futebol jogado 
pelas mulheres, estimando-se que, no final daquele decênio, cerca de 40 mil 
delas praticavam o esporte no país. apesar disso, no encerramento da década, 
os times entrarem em franca decadência, especialmente devido à falta de patro-
cínio (MOreL & SaLLeS, 2005, p. 363). 

Onda nova, jogar com o coração na frente / onda 
nova, chutar a emoção para cima / onda nova, 
avançar no espaço... golll! / o centro é o gramado 
[...] / fonte do prazer6

José antonio Garcia e Ícaro Martins, depois de, ainda isolados, assinarem a 
direção de vários curtas-metragens, ingressaram nos anos 1980 dispostos a se lan-
çarem a voos mais ambiciosos, buscando patrocínio para a realização de filmes de 
longa duração. O apoio veio de conhecidos da Boca-do-Lixo paulistana, especial-
mente de adone Fragano, proprietário da Olympus Filmes. Os três primeiros fil-
mes que a dupla dirigiu junto à Olympus foram frutos de uma espécie de negocia-
ção com a empresa, já que Fragano esperava que as películas correspondessem ao 
gosto do público afeito à pornochanchada. tal negociação, nas palavras de Garcia, 
resultou na recorrência de clichês típicos da pornochanchada, com uma boa dose 

5 Na mesma página da revista encontra-se uma foto da jogadora de basquete Hortência acom-
panhada da seguinte indicação: “A Hortência do basquete diz que acha bonito mulher que 
tem músculo.”

6 Onda nova, de 1983, música-tema do filme homônimo, de autoria da dupla Laura Finocchia-
ro e Cristina Santeiro.
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de erotismo, e também se constituiu em um “processo de tomada da Boca” pelos 
dois cineastas oriundos da eCa, que buscavam dialogar com o experimentalismo 
e com os padrões estéticos do cinema de arte europeu (NadaLe, 2008, p. 80)7.

O filme de estreia, O olho mágico do amor8, foi bem recebido pela crítica, 
granjeou vários prêmios cinematográficos, inclusive no Festival de Gramado, e 
obteve sucesso de público, gerando expectativas e maiores verbas para a produção 
seguinte, Onda nova, a qual originalmente foi concebida como uma minissérie 
de televisão para ser exibida nas horas finais da noite. Contando com um elenco 
de atores que já haviam participado do filme de estreia (inclusive Carla Camu-
rati, que no início daquela década havia despontado como promissor talento em 
novelas da tV Globo e na minissérie Amizade colorida), boa parte de suas cenas 
foi improvisada, com vários membros da equipe de produção e mesmo Garcia 
fazendo pontas no filme. ao unir atores profissionais e não profissionais e contar 
com uma trama pouco amarrada, os diretores realizaram um filme “lúdico e 
anárquico”, afirmação que lembra de perto as propostas do grupo Picaretas da 
eCa. No final, o filme foi definido por Garcia como “uma crônica bem-humo-
rada e juvenil de um time de jogadoras de futebol” e “um amplo painel sobre a 
juventude brasileira” (apud NadaLe, 2008, p. 109-110).

acima de tudo, foi ainda Garcia que esclareceu o objetivo geral do filme, bem 
afinado com a problemática que instruiu a cultura do início da “década perdida”:

brincar com os papéis; os papéis que homens e mulheres supos-
tamente exercem na sociedade. Como parte de nossa crítica se 
concentrava contra aqueles que impediam as mulheres de se 
expressarem no esporte, espalhamos ao longo de Onda Nova 
várias referências trocadas do que se acredita ser masculino ou 
feminino. (NADALE, 2008, p. 115) 

7 Garcia e Martins dirigiram em conjunto, para a Olympus Filmes, os longas O olho mágico do 
amor (1981), Onda nova (1983) e A estrela nua (1984). Na mesma produtora, Garcia dirigiu O 
corpo (1991), desta vez sem a colaboração de Martins.

8 Este filme, mesmo no Brasil, passou a ser sarcasticamente denominado pelo título que re-
cebeu quando exibido na Argentina: El buraquito del amor. Apesar de não focar o futebol, 
o filme contou com a rápida participação dos jogadores Wladimir e Pita, que encenaram os 
papéis de dois policiais.
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a paixão dos autores pelo futebol, expressa não só nos curtas assinados 
por Garcia, mas também por Garcia ser fanático pelo Corinthians e Martins 
pelo Santos, rimava com a importância política que o futebol ganhara no iní-
cio dos anos 1980. isso porque o Corinthians protagonizava naqueles anos a 
experiência conhecida como “democracia Corinthiana” que, iniciada em 1981, 
revolucionou temporariamente o futebol brasileiro, defendendo a desnecessi-
dade da concentração dos atletas antes de cada partida e a participação dos 
jogadores nas rendas das contendas e não o pagamento do “bicho” por vitória. 
além disso, alguns futebolistas, especialmente Sócrates, Wladimir e, em se-
guida, Casagrande e Biro-Biro pronunciaram-se publicamente a favor da rede-
mocratização nacional e engajaram-se no movimento pela eleição direta para 
presidente da república, contando com o apoio de adílson Monteiro alves, um 
sociólogo e industrial que ocupava o cargo de diretor de futebol do Corinthians 
(SÓCrateS & GOZZi, 2002).

as discussões acerca da política, tanto no plano macro quanto no plano mi-
cro, e do futebol constituíram-se como elementos fundamentais da consciência 
possível do período, instruindo a arquitetura peculiar da trama de Onda nova. 
Nestes termos, o futebol aflora no enredo da película como o elemento susten-
tador de toda a trama, colocando em destaque, em uma primeira instância, as 
novas possibilidades do exercício dos papéis masculino e feminino. São esses 
papéis que se tornaram flutuantes e sem claras fronteiras que definem o eixo 
central das análises realizadas pelos raros acadêmicos que se interessaram em 
dissecar o filme (MeLO & KNiJNiK, 2009; COSta, 2006).

No contexto da trama cinematográfica, são o campo de futebol e demais 
instalações esportivas, além da própria prática de esporte, que se constituem 
no cenário privilegiado de novos enlaces sociais. Mulheres de diferentes pro-
cedências sociais, desde socialite até filha cuja mãe é taxista, igualam-se no 
jogo de bola e, mais do que isso, é a partir da experiência como boleiras que se 
solidarizam e compartilham os enredos de suas existências, todos eles pauta-
dos pelo desajuste em relação aos valores ético-morais e dos comportamentos 
admitidos pela ‘tradição’, por mais que esta fosse ‘de fachada’. assim, o futebol 
desempenha para os protagonistas envolvidos com o Gayvotas uma “centrali-
dade subterrânea” (MaFFeSOLi, 2005), funcionando como um polo ao mes-
mo tempo catalizador e de compartilhamento das alegrias, angústias, esperan-
ças, prazeres e desesperos vivenciados por um grupo de mulheres. 



311‘O maior barato!’: cinema e futebol feminino nos anos derradeiros da ditadura 
militar – Claudio Bertolli Filho e Ana Carolina Biscalquini Talamoni

a tradição precisava ser urgentemente conspurcada especialmente no que 
se refere aos papéis masculino e feminino. O senso comum imperante ensinava 
que futebol era “coisa para macho” (FraNZiNi, 2005), isto é, uma atividade 
exclusivamente masculina que, quando exercido por mulheres, supostamente 
implicava a masculinização das jogadoras; sua prática pelas atletas servia para 
transgredir as regras sociais e ridicularizar os estigmas. ao mesmo tempo, o 
Sport Club Corinthians Paulista, como símbolo das lutas democráticas no se-
tor esportivo, erigiu-se como cenário apropriado para a trama, e o clube cedeu 
não só a Fazendinha (Parque São Jorge) como também as instalações da pró-
pria diretoria para a encenação de alguns trechos do filme. 

O tom farsesco do enredo rimava com as lutas sociais. Se o futebol femini-
no era (e ainda é) avaliado, mesmo à boca pequena, como esporte praticado por 
lésbicas, o time feminino de Onda nova intitula-se Gayvotas Futebol Clube9, 
não só em referência à ave invocada como um dos símbolos então adotados por 
grupos homossexuais femininos como também pelo fato de a gaivota funcio-
nar como a versão feminina do gavião, um dos emblemas adotados pela torcida 
corinthiana. Num ambiente em que as representações do masculino e do fe-
minino perdiam seus contornos clássicos, a gaivota e o gavião confundiram-se 
ou mesmo inverteram seus papéis, tornando-se uma coletividade de gayvotas. 

Para firmar esta proposta, alguns futebolistas tornaram-se protagonistas 
do filme, inclusive Casagrande10 e Wladimir, ambos personagens de proa da 
democracia Corinthiana, e ainda Pita, então atuando na associação Portu-
guesa de desporto. Outro, como ado, goleiro corinthiano que já migrara do 
Parque São Jorge, emprestou seu nome, permitindo que uma das protagonistas 
se apresentasse como sua filha. 

É com este elenco que o filme apresenta como primeira cena um treino, 
realizado no Parque do ibirapuera, no qual homens travestem-se com roupas 
femininas e mulheres trajam calção e chuteiras. a inversão de papéis ganha 
maior destaque quando o jogador Casagrande – então símbolo de beleza e mas-

9 É significativo notar que a crítica cinematográfica mostra-se moralista, sempre mencionan-
do Gaivotas F.C. como que inibida em grafar Gayvotas F.C.

10 Um dos fatos sempre lembrados sobre o filme é que o jogador Casagrande se indispôs com os 
diretores da película, fazendo com que algumas das cenas que deveria protagonizar fossem 
realizadas por um dublê que, aliás, pouco se assemelha ao atleta.
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culinidade – apresentou-se com roupas femininas, maquiado, voz em falsete 
e com sua farta cabeleira presa no estilo maria-chiquinha. Já no jogo, apitado 
por uma juíza, as mulheres, especialmente a goleira Lili, invoca os palavrões 
típicos dos homens durante a disputa de uma partida. No mesmo rumo de 
inversão dos papéis, as dependências esportivas constituem-se em cenários 
para outras quebras de regra: as jogadoras fumam maconha na arquibanca do 
estádio, transam na quadra de esporte, discutem problemas íntimos, como a 
necessidade de uma delas submeter-se a um aborto sem o amparo do homem 
corresponsável pela gravidez. em uma dessas situações, considerada por vários 
espectadores a principal ‘pérola’ do filme, uma das integrantes do Gayvotas 
aborda Casagrande nos seguintes termos: “Você tem um tempinho? Preciso 
falar com você [...] É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse [...]”.

a trama fílmica se desenrola entremeando futebol e intrigas de vida, dando 
a sensação de que o território do futebol feminino e as sociabilidades que o es-
porte permite engendrar viabilizam a fluidez não só de um espaço de liberdade, 
mas também de sinceridade, inclusive no que se refere aos desejos sexuais. Os 
enlaces tidos como ‘amizades coloridas’ disseminam-se pela película, abrindo 
oportunidades para a apresentação tanto de relações heterossexuais como ho-
mossexuais, neste último caso não só entre mulheres, mas também entre ho-
mens. O paradoxal ganhou sentido, não poupando nem mesmo tim Maia, au-
tor da música Vale tudo; em uma cena, na boate New Wave, frequentada pelas 
jogadoras, tânia alves entoa esta canção que, em certo momento, apregoa que 
“só não vale / dançar homem com homem / nem mulher com mulher”. e isso no 
mesmo instante em que duas mulheres dançam sensualmente abraçadas.

a tradição instruída pelas mentiras e pelas farsas que tinham como palco 
a ‘família paulistana’ realçava o significado do futebol feminino como espaço 
da verdade para suas praticantes. as jogadoras baseiam seus valores de vida e 
seus comportamentos segundo uma ótica ‘moderna’, como na situação na qual 
uma das atletas, dirigindo o táxi da mãe, recebe como passageiros o cantor 
Caetano Veloso (encenando ele próprio) acompanhado por uma fã. de instante 
a instante, o casal orienta a motorista para alterar o itinerário da corrida para 
torná-la mais longa, e isso porque o cantor e sua companheira estavam man-
tendo relações íntimas no interior do automóvel.

Neste ritmo, Onda nova registra as histórias de vida de Lili, Batata, Zita, 
Vera e Neneca, seis das onze jogadoras do Gayvotas Futebol Clube. a prática 
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do futebol e as amizades consolidadas através do esporte serviam como contra-
balanço para as condicionantes de vida ditadas pela tradição. assim elas foram 
apresentadas na tela:

Rita: sem posição definida no time, era oriunda da elite econômica, nu-
trindo pretensões de ser artista. atuava como dançarina no programa Cassi-
no do Chacrinha e frequentemente perguntava sobre o paradeiro do cineasta 
Walter hugo Khoury. Com Carioca, seu namorado, estava sempre procurando 
um lugar para ambos pernoitarem. Seu lar mostrava-se desestruturado e, em 
certo dia, enquanto ela fazia “embaixadinhas” trajando vestes de bailarina, sua 
progenitora era psicanalisada à beira de piscina. No momento em que a mãe 
proclamou lamuriosamente que “é a hora do lobo”, de libertação e equiparação 
aos direitos masculinos, seu médico ponderou sobre a necessidade de mudar 
sua medicação, provavelmente em referência às “bolinhas” muito usadas no 
período. rita vai ajudar Lili a buscar seus pertences para sair de casa e, en-
quanto isto, deixou Carioca em companhia de Neneca, outra jogadora. O casal 
transou, rita descobriu e brigou com os dois, buscando refúgio na casa da can-
tora rubi. Lá ela misturou medicamentos e álcool e, em transe, saiu dirigindo 
sem rumo pela madrugada. acabou desmaiando no carro e sonhou que estava 
sendo amarrada por Neneca a uma âncora, na piscina do Corinthians. após 
superar a crise, a moça rica retornou ao campo de futebol, seu refúgio, recrimi-
nando-se por nutrir ciúmes, sentimento que ela acaba por taxar como “careta”.

Lili: goleira do time. Sua “mãe”, um travesti, não concorda com o fato de 
ela jogar futebol, dizendo que a filha vivia uma “vida masculina” e reclamando 
da sujeira de suas roupas e da contingência de calçar chuteiras. Não obstante, 
a mãe desempenhava funções masculinas no ambiente doméstico, trocando 
lâmpadas e lendo jornal, enquanto seu marido fazia tricô, sob a desculpa de 
isto fazer com fins terapêuticos. Para Lili, “o que falta ao casal, o médico não 
recomenda”, deixando intrínseca a ausência de sexo entre os dois. a goleira 
acabou por abandonar a residência da família, contando com a ajuda de rita, e 
foi morar temporariamente na casa de Neneca, capitã do time, e, em seguida, 
na casa habitada por rui e Marcelo. Para conseguir sair da casa dos pais, ela 
disse para eles que era lésbica, beijando rita na frente deles. Perplexos com a 
falsa revelação da filha, os progenitores deixaram que a filha partisse, talvez 
como forma de exclusão de alguém que quebrou as regras morais.
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Batata: principal artilheira do time, era filha de um ex-jogador de futebol 
e morava com ele e sua madrasta, os quais formavam um casal afinado com os 
novos princípios a ponto de a esposa sugerir ao marido um ménage a trois, en-
quanto ostentava uma gilete – símbolo da bissexualidade – entre os lábios. Por não 
representar um pai tradicional, Batata via nele um amigo a quem confidenciava 
questões íntimas. após um treino de futebol, Batata foi apresentada, ainda no ves-
tiário, a Gilmar, também jogador de futebol; pouco tempo depois, a boleira confi-
denciou às amigas do time que estava grávida do atleta e que desejava se submeter 
a um aborto, para o qual não tinha dinheiro. Mesmo assim, nada pediu ao jogador 
que a engravidou, afirmando que iria “fazer isto [o aborto] sozinha”; de pronto, 
as demais atletas se mostraram sensibilizadas, comprometendo-se em ajudar a 
amiga. Para Batata, a decisão de abortar não se constituía em um dilema moral, 
e, se sofria, era pelo fato de ter que ficar ausente do campo de futebol por 20 dias.

Zita: sem posição definida na equipe, era filha de uma motorista de táxi que 
afirmava ter sido íntima de Vicente Matheus, antigo e singular presidente do Co-
rinthians. Zita mantinha relações homossexuais com Vera, outra atleta do Gayvo-
tas e, em vários momentos da trama, a mãe presenciara a relação das duas jovens e 
se mostrara inalterada, denunciando a sua modernidade quanto aos preconceitos 
em relação ao lesbianismo. aos saber que Batata engravidara, Zita resolveu realizar 
corridas de táxi para angariar fundos para o aborto da amiga e, nesta condição, 
recebeu como passageiro Caetano Veloso, na cena mencionada anteriormente.

Neneca: a capitã do time. a única negra em destaque, representou um tipo 
andrógino. Vivia maritalmente com Jorge, o técnico do time, mas transou com 
Carioca, namorado de rita, e também com outro personagem de menor impor-
tância na trama. acompanhada por Jorge, a capitã participou de uma reunião 
com o diretor do clube que patrocinava o Gayvotas. O dirigente, que primei-
ramente ressaltou seu empenho em brigar com o CNd e com vários “cartolas” 
para liberar a prática do futebol feminino, admoestou o casal, ameaçando de 
cancelar o suporte que oferecia às jogadoras. isso porque advertiu sobre a ocor-
rência de “fatos inadmissíveis no ambiente esportivo”, dentre eles o consumo de 
maconha, os encontros sexuais nas dependências do clube, a reclamação de uma 
mãe sobre o comportamento masculinizante da filha boleira e até ter encontra-
do absorvente higiênico flutuando em uma das banheiras térmicas do vestiário. 

Rui e Marcelo: amigos e hospedeiros de Lili. Foram integrados marginal-
mente à trama, ganhando algum destaque por manterem relações bissexuais, 
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praticando ménage em companhia de Lili e, ao mesmo tempo, protagonizan-
do uma relação homossexual. Numa tarde, depois de apenas os dois homens 
manterem relações sexuais, um dos rapazes encontrou uma arma entre os per-
tences de Lili e resolveu praticar roleta russa com o amigo, evento que resultou 
na morte de rui. Vestido apenas como uma minissaia de couro pertencente à 
jogadora, Marcelo, em transe, saiu à rua para noticiar a morte do amante, diri-
gindo-se ao clube, onde ocorria uma partida de futebol feminino.

a confluência dessas subtramas permitiu uma inusitada multiplicidade de 
cenas, denunciando o caráter experimental e caótico e a exploração até os li-
mites da linguagem cinematográfica. No centro de todas as histórias contadas 
estava o futebol feminino, que, mesmo praticado com displicência pela maior 
parte das atletas, unia as personagens e aflorava como o fenômeno para o qual 
convergiam as intrigas de vida de todos os protagonistas.

“O centro é o gramado”, pois o futebol foi definido no ambiente do filme 
como espaço libertário privilegiado, campo de refúgio para os confrontos so-
ciais e território de (re)criação das identidades e, em continuidade, como área 
de exercício das novas sociabilidades. a centralidade do esporte é tanto que, 
quando Marcelo buscou informar a morte de rui, dirigiu-se ao campo de fute-
bol onde estavam as mulheres, mas ninguém concedeu atenção ao desesperado 
rapaz. isso porque o Gayvotas estava disputando uma partida com a equipe na-
cional italiana, buscando uma possível desforra, já que a seleção masculina da 
itália havia eliminado a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982, certame 
no qual a própria itália sagrou-se campeã.

a importância do confronto, travado no campo da Fazendinha, fez com 
que o jogo fosse narrado pelo locutor Osmar Santos, ícone midiático tanto da 
democracia Corinthiana quanto do movimento popular que exigia o retorno da 
democracia ao país. aliás, na abertura da narração, além dos jargões que carac-
terizavam as narrações de Osmar Santos, ele também reiterou que aquele jogo 
era uma partida revanche, lembrando a frustração do futebol masculino devido 
ao que havia acontecido no ano anterior. O locutor ainda bradou: “O Brasil anda 
muito mal com os italianos ultimamente, não é verdade?! então quem sabe nos-
so time feminino, o Gayvotas, possa recuperar o prestígio do [nosso] futebol”.

O drama em campo ocorria em paralelo com o drama de Marcelo. em cam-
po, as brasileiras sofreram um gol das italianas, enquanto Marcelo peregrinava 
sem rumo pela Marginal tietê, ainda trajando apenas a saia de Lili. enquanto 
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um pênalti foi assinalado contra a equipe italiana, Marcelo deparou com um 
jogo entre rapazes, travado num terreno baldio na via marginal.

O clímax do filme se deu quando, em off, a narração de Osmar Santos transitou 
do jogo no Parque São Jorge para a partida que se desenrolava no campinho em que 
se encontrava Marcelo. em certo instante, quando um dos jogadores da várzea se 
contundiu, foi a voz de Osmar Santos que convocou Marcelo – que ironicamente foi 
chamado de doroteia pelo locutor – para entrar em campo, recrutamento que ele 
aceitou de imediato, por maior que fosse a dor de testemunhar a morte do amigo. 
Nesse ponto, a narração esportiva, os ruídos produzidos pelos movimentos da me-
trópole, o jogo de várzea e a partida de futebol feminino fundiram-se sonoramente, 
dando vida a uma única e caótica sinfonia. Futebol e vida – a existência individual 
e a vida da cidade – mesclaram-se organicamente, já que imbricados nas malhas do 
cotidiano e da cultura paulistana. 

Nas duas faces de Eva / a bela e a fera / um certo 
sorriso / de quem nada quer / Sexo frágil / não foge à 
luta [...] / Por isso não provoque / É cor de rosa-choque11 

ao ser finalizado, Onda nova foi retido pelo Serviço de Censura Federal, 
que exigiu a supressão das cenas de homossexualismo (tanto feminino quanto 
masculino) e de consumo de maconha. após prolongadas negociações, o filme 
foi liberado na íntegra, mas então os distribuidores mostraram-se indecisos em 
classificar a fita nas categorias convencionais de lançamento, variando os ró-
tulos entre filme popular, filme comercial ou filme de arte; da mesma maneira 
gerou dúvidas o gênero fílmico no qual a película se enquadrava: comédia? dra-
ma? pornochanchada? até hoje a questão permanece em aberto, como pode-se 
observar nos blogs voltados para o cinema nacional.

O filme foi lançado no último dia de agosto de 1984, em apenas dois cine-
mas da cidade de São Paulo, sendo um deles o Cine Marrocos, que então já se 
dedicava em projetar em sua tela pornochanchadas e “filmes de sexo explícito”. 
de imediato, Onda nova foi duramente desqualificado pelos críticos e atraiu um 
número ínfimo de espectadores. Para José antônio Garcia, este foi seu “filme 
maldito” (NadaLe, 2008, p. 126). até mesmo algumas atrizes que estrelaram 

11  Cor de rosa-choque, música de 1982, de autoria de Rita Lee e Roberto de Carvalho.
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a fita mostraram-se críticas em relação à obra. tânia alves absteve-se de avaliar 
a produção, restringindo-se apenas em informar que participou do filme e que 
sua personagem, a madrasta descolada de Batata, “era pequena” (CardOSO, 
2010, p. 84); Carla Camurati, a rita do filme, por sua vez, foi menos piedosa 
e avaliou que “o roteiro era muito desarticulado” e que sua personagem “não 
tinha muito que fazer [...] além de jogar futebol e perguntar pelo Walter hugo 
Khoury.” a atriz também confidenciou que havia se desentendido com os dire-
tores devido à precariedade e improvisos da produção (MattOS, 2005, p. 93). 

rimando com a avaliação dessa atriz, até hoje vários blogs lembram as ce-
nas consideradas bizarras do filme. Um desses blogs, voltado para os cinéfilos, 
tem elegido Onda nova como um dos piores filmes da história do cinema bra-
sileiro e, quando não o incluem neste rol, são admoestados pelos internautas 
mais exigentes (VeJa 10+, 2013).

diante das críticas, o que dizer então sobre Onda nova? Como toda obra 
de arte, sua trama mostrou-se tributária da ‘consciência possível’ de uma época 
ainda precariamente desvendada em termos de análise cultural. No início da 
década de 1980, a liberdade constituía-se em tema fundamental, sendo buscada 
não só na ‘alta política’, como também nas micropolíticas que formatavam o 
cotidiano. as mulheres, talvez até mesmo com maior insistência que os ho-
mens, clamavam por um neofeminismo como caminho de oposição à ditadura 
e aos valores tradicionais que o governo defendia. igualar-se aos homens era 
a meta e, naquele cenário, o futebol definia-se em um espaço privilegiado que 
não poderia ser exclusivo dos esportistas e do público masculino. Na cons-
trução de novos papéis sociais, relações com o sexo oposto, a sexualidade, o 
futebol, o palavreado, os padrões de vestimenta, dentre tantos outros nichos 
sociais, ganharam formulações inovadoras, assim como a família tradicional, 
as práticas sexuais sancionadas em nome da moral cristã, as relações entre país 
e filhos admitidas pela tradição foram sofregamente contestadas.

O futebol, como reflexo de toda essa movimentação cultural, ganhou novo 
sentido, primeiramente no universo masculino e, logo em seguida, no terri-
tório das mulheres. O futebol de campo praticado pelas mulheres (e logo em 
seguida o futebol de salão e de praia) despontou assim, tanto na cultura abran-
gente quanto na trama fílmica, como uma espécie de tela na qual se projetava 
a cultura jovem do período. Liberdade para viver a vida ou, como pontificou, 
a afirmação final de Onda nova, como “a fonte do prazer”. O ‘maior barato’ 



318 O Golpe de 1964 e a Ditadura Militar em Perspectiva

era construir formas de oposição aos cânones de uma sociedade regida pelos 
presidentes militares. 

as novas sociabilidades entre mulheres e destas com os homens deveriam 
ser pautada pelo senso de igualdade e, nesses termos, também o futebol fe-
minino aflorou como uma alternativa inovadora, tanto nas telas dos cinemas 
quanto nos campos gramados dos clubes esportivos. O espírito alimentado 
pelo lema “é proibido proibir”, entoado na década de 1960, ganhou renovado 
vigor libertário duas décadas depois, o que talvez explique a circunstância de 
a torcida corinthiana não ter se mostrado ofendida nem com o uso fílmico do 
nome e das instalações do time, nem ainda por dois de seus principais ídolos 
terem se travestido com roupas femininas.

em termos culturais, pode-se supor ainda que a primeira metade da déca-
da de 1980 caracterizou-se pela busca coletiva de um espaço de liberdade sem 
precedente na sociedade brasileira, e isto como reação às imposições de uma 
ditadura agônica. em comparação com os dias atuais, tal território de liberdade 
parece que perdeu extensão. Se há mais de três décadas o papel desempenhado 
por Casagrande não instruiu vozes que colocavam em questão sua orientação 
sexual, o mesmo não se deu recentemente quando foi divulgada uma foto de 
um jogador corinthiano trocando um “selinho” com um amigo; da mesma ma-
neira, nenhuma crítica foi desferida contra o Gayvotas F.C., enquanto muitos 
insurgiram-se quando da formação de uma torcida gay do Corinthians, a qual, 
aliás, apresentou a gaivota como imagem representativa.

No entrelaçar do futebol com o cinema, cabe ainda uma derradeira questão, 
esta referente ao significado cultural de Onda nova. Se a forma explorada por 
Garcia e Martins é inegavelmente precária, o conteúdo da produção pode ser 
avaliado com mais uma sútil arma contra a ditadura, igual a vários outros fil-
mes gerados no contexto da ditadura, e, por isso, a história do Gayvotas F.C. não 
pode ser relegado ao esquecimento, inclusive por parte da crítica especializada.
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Hegemonia e diversidade 
cultural antes e depois de 1964

César Bolaño

Pensar o golpe militar de 1964 do ponto de vista da comunicação, num sen-
tido retrospectivo, mas também prospectivo, é parte de um essencial acerto de 
contas que ainda não foi realizado e não se limita ao que vem fazendo hoje, com 
décadas de atraso, a Comissão da Verdade. O consenso recentemente construí-
do sobre o conceito de ‘golpe civil-militar’ é importante porque remete para a 
trama de interesses envolvidos e, entre eles, os dos proprietários dos grandes 
meios de comunicação de massa eram, como os próprios resolveram agora re-
conhecer, dos mais importantes. 

O fato é que o Brasil vivia naquele momento uma disputa entre dois pro-
jetos de modernização que pouco tinham a ver com a polarização típica da 
Guerra Fria, embora esse tipo de consideração – como a agora também reco-
nhecida participação dos estados Unidos da américa no processo demonstra 
– estivesse na base da conspiração que redundou no movimento militar, já ten-
tado anteriormente em pelo menos duas ocasiões dramáticas da vida nacional 
e coroado de sucesso com o golpe armado na calada da noite de 31 de março e 
desferido finalmente no primeiro dia do mês de abril. 

tratava-se, por certo, de uma ruptura radical com um processo de invenção 
do Brasil que deitava suas raízes nos princípios do século XiX, quando, a partir 
de 1808 e, sobretudo de 1822, o fim do exclusivo metropolitano permite o de-
senvolvimento de um processo interno de formação de capital nas mãos de uma 
burguesia comercial e de uma oligarquia renovada, que se beneficiava da expan-
são cafeeira, abrindo os caminhos da industrialização que viria mais adiante. 

Se a tomada do poder por essas elites locais não se traduziu, como em ou-
tros lugares, em rompimento radical com a sociedade agrária, preservando a 
estrutura escravista da produção, no agregado, do ponto de vista da cultura, 
o século XiX representou uma mudança fundamental, decorrente da difusão 
nessas plagas da Civilização industrial que, partindo do seu núcleo originário 
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na inglaterra, expandia-se pelo planeta, promovendo transformações profun-
das por toda parte. aqui, no que nos interessa, haverá um “divórcio entre elite 
e povo”, fruto da modernização, que ia deixando para trás a sociedade do bar-
roco e do velho catolicismo colonial (FUrtadO, 1984). 

a mudança cultural se daria em função do fascínio das elites brancas bra-
sileiras pelos novos padrões de consumo que a europa da revolução industrial 
oferecia aqui para os bem-nascidos, sem atingir, mesmo depois da abolição da 
escravatura, as massas populares, lançadas, ao contrário, nas favelas e nas pe-
riferias dos principais centros urbanos do país, Salvador, rio de Janeiro, velha 
e nova capital, recife ou São Paulo, para onde corriam também os imigrantes 
pobres europeus que formaram a primeira classe operária do país, pela incapa-
cidade do estado brasileiro de promover as medidas necessárias à incorpora-
ção da mão de obra liberada da escravidão ao processo de expansão capitalista. 

as culturas de toda essa massa de trabalhadores pobres e marginalizados, 
brancos, índios e especialmente negros e mestiços, serão relegadas, umas mais 
outras menos, à condição de subcultura, diante do brilho da mercadoria ingle-
sa e dos francesismos que a burguesia e as oligarquias nacionais adoravam ver 
imitados. Segundo Furtado (1984), essa marginalização da cultura popular fa-
cilitará, por outro lado, o seu desenvolvimento autônomo, de modo que, muito 
em breve, acabaria por demonstrar seu enorme potencial criativo, fornecendo 
os elementos fundamentais para a construção da cultura nacional popular que 
constitui a base da hegemonia da classe burguesa industrial no século XX, a 
partir da sua recepção e valorização pelos intelectuais responsáveis, seja pelos 
movimentos artísticos como o da Semana de arte Moderna de 1922, seja de 
construção do moderno estado brasileiro a partir da revolução de 1930. 

O caso da valorização da capoeira, saída espetacularmente de décadas de 
repressão policial para tornar-se esporte ou arte marcial nacional, após a céle-
bre demonstração do grupo de Mestre Bimba para o presidente Getúlio Vargas, 
diante dos narizes torcidos da pequena burguesia racista e, do outro lado, da 
reação dos velhos mestres baianos que criticavam a descaracterização daquela 
arte africana ancestral, corrompida pelos modismos orientalistas incorporados 
pelo novo estilo, ilustra bem o sentido do processo: luta simbólica, releituras, 
tradições inventadas, negociações de sentido envolvendo disputas internas entre 
os intelectuais de classe média que lideravam o processo, mas também entre os 
intelectuais e produtores culturais do movimento negro (MONterO, 1999).
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assim também foi com o futebol, invadido, apropriado e transformado em 
cultura brasileira por negros e mulatos, e sobretudo com o samba, matriz pri-
mordial da cultura de massa brasileira. Se na grande arte industrial, ao lado 
de incontáveis imigrantes de todas as nacionalidades, destacava-se a figura do 
eterno Grande Otelo, é a música popular que dará à cultura brasileira mestiça a 
notoriedade que tem até hoje em nível internacional e que constituirá a base da 
indústria Cultural brasileira, cuja gênese se encontra naquela ‘era do rádio’, em 
que hordas de migrantes de todos os cantos do Brasil fluirão, sobretudo para 
o rio de Janeiro, para criar os estilos, formatos e padrões culturais que serão 
herdados depois pela televisão, surgida em 1950, ano do primeiro Campeonato 
Mundial de Futebol no Brasil, já então, portanto, potência mundial no esporte. 

a construção desse mercado cultural – ainda não indústria Cultural, no 
sentido de forma especificamente capitalista de produção cultural sob o capi-
talismo monopolista (BOLaÑO, 2000) – faz parte de um projeto hegemônico 
de grande envergadura, gestado no estado brasileiro em construção, seguin-
do duas trilhas: a da passagem de Mario de andrade pelo departamento de 
Cultura da Prefeitura de São Paulo, entre 1935 e 1938, e a ação de Gustavo 
Capanema, de 1934 a 1945, à frente do Ministério da educação e Saúde, criado 
em 1930. duas experiências cujas “inscrições institucionais são distintas, mas 
ambos terão repercussões essenciais” (rUBiM, 2010, p. 54).

Movimento que, no final das contas, coloca-se a serviço de uma burguesia 
nacional chegada ao poder através de uma revolução pelo alto, exercendo-o em 
aliança com as velhas e novas oligarquias, no interior de um estado moderno 
que se vai constituindo desde 1930 e passa a incorporar crescentemente, depois 
da democratização, em 1945, sobretudo pressões das massas trabalhadoras e 
dos movimentos sociais, cuja importância na dinâmica do desenvolvimento, 
tão bem explicada por Furtado em diferentes obras, a principal beneficiária do 
processo jamais entendeu adequadamente. Contra essas massas trabalhadoras 
e o projeto nacionalista das reformas de base ela acabará por mobilizar-se junto 
com os demais setores golpistas. 

Golpistas que tinham também evidentemente os seus intelectuais, mas a 
maior e melhor parte da intelectualidade brasileira, inclusive muitos de origem 
oligárquica, formadores do pensamento brasileiro, seguiam outra trajetória. Fa-
zia-se justamente, à época, a transição do período dos demiurgos, ou dos ex-
plicadores do Brasil, de Sergio Buarque e Gilberto Freyre, para a nova geração 
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da classe média radical, de Candido, Florestan (MOta, 1978) e Furtado (BO-
LaÑO, 2013), quando veio o golpe. À reflexão crítica, que deverá então pros-
seguir no exilio, nega-se então a possibilidade de influir no processo político, 
inclusive no que nos interessa mais de perto, na cultura de massas, consolidada 
sob a ditadura, com a constituição do oligopólio televisivo (BOLaÑO, 1988). 

desse ponto de vista, trata-se de um ataque, não declarado, à diversidade, 
reconhecida sempre como um bem, na ideologia da cultura brasileira, que en-
fatiza o caráter mestiço da nossa formação cultural, desde o movimento antro-
pofágico (e antes), passando pelo tropicalismo, até os dias de hoje. assim, os 
melhores momentos da produção audiovisual da TV Globo, por exemplo, nos 
anos 70 do século passado, que a celebrizariam em nível mundial, seguem pela 
trilha da cultura nacional popular anteriormente formada, como é sabido. 

Mas a questão central se refere ao fato de que, na construção da hegemonia, 
a diversidade, inerente ao humano, resolve-se sempre numa unidade. No pro-
cesso que vínhamos observando até aqui, essa unidade era constituída pelo que 
se conhece como ‘cultura nacional popular’, base da hegemonia burguesa em 
todos os processos de construção nacional pelo mundo afora. a cultura popular 
é o material com o qual se produz aquele consenso que transforma os interesses 
particulares da classe dominante em interesses nacionais. No caso brasileiro, em 
especial, o reconhecimento da diversidade é um elemento central na unificação 
da cultura nacional: diversidade cultural, fruto da formação étnica, diversidade 
regional, diversidade, como em toda parte, política, social, etc. 

essa unidade na diversidade complica-se com a indústria Cultural, sobretu-
do no caso de um país como o Brasil, em que o oligopólio assume uma feição es-
pecialmente concentrada. Na verdade, a construção da hegemonia se dá de outra 
forma quando o trabalho cultural perde sua autonomia e passa a se exercer como 
trabalho subsumido, a serviço de um capital individual. Por um lado, fica claro 
que a mediação se dá por subsunção, o que deveria esclarecer os limites dos estu-
dos culturais e dos estudos de recepção na américa Latina, que em geral utilizam 
um conceito de mediação que subestima a importância da categoria trabalho.

Por outro lado, esse trabalho cultural está vinculado a um setor econômi-
co particular, em que o capital se reproduz, produzindo mercadoria (bem ou 
serviço) e que, além disso, cumpre duas funções ligadas ao processo global da 
reprodução (econômica e ideológica) do sistema: publicidade e propaganda, 
para o que deve cumprir ainda uma terceira função (programa), ligada ao 
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atendimento de demandas próprias do mundo da vida, garantindo-lhe reco-
nhecimento social (BOLaÑO, 2000).

há, nessas condições, uma diferença crucial nas formas de construção do 
consenso, que não cabe analisar aqui, redundando em tendência à concentra-
ção que, nos casos de sistemas comerciais, como o brasileiro, implica dar a um 
ou uns poucos capitalistas um inédito poder de lobby e de pressão, com graves 
impactos sobre a autonomia relativa do estado. O que importa aqui é apenas o 
fato de que o processo de constituição do oligopólio televisivo no século XX, 
comum a todos os países na transição para o capitalismo monopolista, no Brasil 
se realizará sob a ditadura, em ruptura, portanto, com as tendências da cultura 
nacional popular, que será incorporada de forma subordinada no processo de 
subsunção/mediação da indústria Cultural.

O resultado é um novo processo de redução das expressões populares à con-
dição de subcultura, que se soma à censura e repressão das formas culturais em 
que o diálogo dos produtores culturais de classe média com o popular assume 
contornos mais radicais. Nesse caso, porém, a alternativa hegemônica não é mais 
a cultura esnobe da burguesia, de origem estrangeira, mas uma cultura de mas-
sas globalizada e capitalista, no que se refere à sua “forma cultural”, no sentido 
de Williams (1974), e nacional popular no sotaque e em boa parte dos conteúdos 
específicos. assim, uma empresa poderosa como a Globo terá a capacidade de 
transformar em mercadoria parte importante da cultura popular brasileira, com 
níveis de qualidade estética evidentemente variáveis, mas que lhe garantem até 
hoje a preferência do público brasileiro e certa capacidade exportadora. 

a diversidade cultural, nesse novo contexto, não desparece, pois se trata não 
apenas de um dado da realidade incontornável, mas de um insumo fundamental 
da produção industrial de cultura. O caráter centralizador do sistema de redes 
brasileiro, que adota o modelo de afiliação para contornar a limitação do núme-
ro legal de concessões no território nacional, aliado às estratégias de expansão 
da empresa líder, não obstante, levará a um impressionante nível de exclusão 
da produção regional e independente em grades de programação centralmente 
definidas à base de produção própria da cabeça de rede e de enlatados. Modelo 
que, a termo, reduzirá a competitividade sistêmica do país no setor.

isso não impede que, como no passado, a cultura popular continue se desen-
volvendo nas favelas, periferias, terreiros e interiores, influenciada pelas formas 
complexas de recepção da produção industrializada e eventualmente também 
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influenciando esta última, mas agora não mais como antes, no interior de um 
processo de construção de hegemonia, mas servindo essencialmente de insumo 
à disposição das estratégias empresariais, conforme aos interesses dos diferentes 
capitais individuais em concorrência no mercado dos bens simbólicos. Consi-
derações de ordem microeconômica tornam-se, em condições normais, as mais 
importantes para as decisões dos atores relevantes em matéria de produção cul-
tural, isto é, as empresas oligopolistas que controlam o campo e não mais os 
formuladores das políticas públicas, que assumem, generalizando a expressão 
de Jonas Valente (2009), a condição de complementaridade marginal. 

ao ceder à prerrogativa da mediação simbólica ao setor privado, nos termos 
acima definidos, concentrando seus esforços no fornecimento de infraestrutu-
ras e na censura, o estado brasileiro entrega a um pequeno grupo de empresas 
(e no limite a uma delas, tendo em vista os elevados níveis de concentração vi-
gentes), o monopólio da função propaganda (relativa às exigências de comuni-
cação de massas do capital em geral, que o estado representa), que fica assim 
subordinada às exigências da função publicidade. Por outro lado, a capacidade 
de manipulação propagandística torna-se um ativo a ser utilizado pela empre-
sa individual inclusive, como se veria posteriormente (BOLaÑO & BrittOS, 
2005), para interferir diretamente, a seu critério, em processos eleitorais.

a subsunção do trabalho cultural, por fim, de acordo sempre com as estra-
tégias empresariais e políticas do capital monopolista aplicado no setor da pro-
dução cultural, facilitará, também a critério da empresa, a eventual utilização 
da diversidade. a evolução, por exemplo, do emprego de atores e atrizes negros 
nas telenovelas e outras produções, ou do tratamento dado aos homossexuais 
na televisão brasileira, é ilustrativa. O problema que nos concerne é que a re-
democratização não muda a estrutura do poder simbólico assim constituído. 
Permanecem inclusive os mesmos atores hegemônicos. 

a equação foi bem formulada, mais uma vez, por Furtado, no bojo mes-
mo do processo de democratização, seja no livro de 1984 citado e em outros 
trabalhos da época, seja no recentemente publicado depoimento à assembleia 
Constituinte, de onde recolho o seguinte trecho:

[...] a política cultural é particularmente necessária nas socieda-
des em que o fluxo de bens culturais possui grande autonomia 
com respeito ao próprio sistema de cultura, cuja coerência é per-
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manentemente submetida à prova. Daí a importância, entre nós, 
do conceito de identidade cultural, que enfeixa a ideia de manter 
como passado uma relação enriquecedora do presente. Quando 
nos referimos a nossa identidade cultural, o que temos em conta 
é a coerência de nosso sistema de valores, do duplo ponto de vista 
sincrônico e diacrônico. Esse é o círculo maior que deve abarcar 
a política de desenvolvimento, tanto econômica como social [...] 
Sem isso estaremos submetidos à lógica dos instrumentos, que 
se torna tanto mais peremptória quanto tende a nela prevalecer 
o fator tecnológico, dominante na civilização contemporânea. 
(FURTADO, 1987, p. 318-319)

No livro de 1984 há uma referência mais explícita à indústria Cultural e à 
dependência cultural que ela envolve, que já pude citar em outras ocasiões. No 
trecho acima, a questão é posta de forma mais geral, referindo-se ao que outros 
chamam sociedade tecnológica. O interessante aqui é notar que a diversidade é 
elemento fundamental da identidade, como já estava claro no essencial livro de 
1978 do autor, que fará parte, aliás, da comissão Pérez de Cuéllar sobre a diversi-
dade, da Unesco, instalada a apenas dez anos da assinatura da Convenção de 2005. 

O problema atual decorre do fato de que a redemocratização brasileira 
coincide com a chamada globalização e o neoliberalismo, a crise da dívida e 
a reestruturação produtiva global. a reestruturação do setor de telecomunica-
ções e o surgimento e expansão da internet são elementos essenciais desse pro-
cesso, que redundará numa fundamental internacionalização das indústrias 
culturais, reforçando em todos os níveis a subordinação do capital nacional na 
aliança com o internacional, no interior de um modo de regulação, à dominân-
cia financeira (CheSNaiS, 1996). 

Na concepção oferecida no início deste texto, a diversidade se resolve em 
unidade, no interior de um processo de construção de hegemonia, que passa 
por complexos mecanismos de negociação, radicalmente alterados no momento 
da constituição do capitalismo monopolista e da indústria Cultural. Se, com a 
expansão desta última, a diversidade se resolve numa unidade arbitrariamente 
construída pelos poderes de fato no campo da produção de mercadoria cultural, 
o estado continua jogando um papel não desprezível no processo, inclusive no 
momento em que cede funções suas a setores capitalistas escolhidos. em todo 
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caso, o modelo de regulação da comunicação e da cultura torna-se, a partir da 
implantação do neoliberalismo em nível global, crescentemente mercantil. 

Na verdade, o avanço da internet e a internacionalização do sistema cul-
tural que ela facilita, corresponde, no plano da cultura, ao processo de glo-
balização, ou de mundialização do capital, como prefere Chesnais, segundo a 
lógica do capital financeiro. a diversidade, nesse caso, será a base, nos termos 
acima referidos, de uma apropriação/mercantilização de elementos da cultura 
popular, potencialmente transformáveis em ativos financeiros, com a mudança 
e expansão do sistema de direitos autorais. Se a digitalização e a internet aca-
bam por questionar concretamente esse sistema, a solução regulatória que vem 
sendo adotada, a partir dos estados Unidos e expandindo-se através de acordos 
de forma avassaladora por todo o mundo, tem garantido de fato uma ampla 
financeirização da cultura. 

Nessas condições, tratar a diversidade na perspectiva pós-modernista do 
hibridismo cultural significa legitimar essa expansão da lógica da mercado-
ria para o campo da cultura. a diversidade que se resolve no híbrido é aquela 
perfeitamente adequada às novas dinâmicas de funcionamento do poder sim-
bólico, ao contrário, por exemplo, do que ocorria com o conceito de mestiço, 
clássico do pensamento latino-americano, que trazia embutido, em alguma 
medida sempre, a ideia de contra-hegemonia. ao contrario da crítica radical ao 
nacional-popular dos movimentos sociais dos anos 60 e 70 do século passado, 
o ideal do hibridismo cultural representa uma espécie de populismo de merca-
do, totalmente adequado às estratégias de programação emergentes de que os 
programas Navegador, da Globonews, e Esquenta, da Rede Globo, são exemplos 
paradigmáticos. Mas isto é matéria para outro texto.
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A Copa da ambiguidade: algumas 
reflexões sobre o escrete 

brasileiro no mundial de futebol 
de 1970 e a ditadura militar

José Carlos Marques e Tatiana Zuardi Ushinohama

de 27 de maio de 1998 até o dia 6 de junho do mesmo ano, Luis Fernando 
Verissimo publicou, no primeiro caderno do Jornal do Brasil, nove crônicas com 
suas impressões a respeito da participação da seleção brasileira nos mundiais 
de futebol, desde a Copa de 1970, disputada no México, até a Copa de 1994, nos 
estados Unidos. Na primeira dessas crônicas, intitulada “a do Pelé”, o escritor 
gaúcho dizia ser possível estabelecer correspondências entre a vida de cada um 
de nós e as Copas do Mundo disputadas nas últimas três décadas do século XX:

Como o personagem do poema de T.S. Eliot que podia medir sua 
vida em colherinhas de café, podemos medir nossos últimos 28 
anos em Copas do Mundo. Foram sete, cada uma corresponden-
do a uma etapa do nosso relacionamento com o futebol, ou com a 
Seleção, que é o futebol depurado das suas circunstâncias meno-
res, e, portanto, com o país. (JORNAL DO BRASIL, 27 mai. 1998)

Na obra Futebol em dois tempos, de helio Sussekind (1996), encontra-se uma 
citação do sociólogo Sérgio Miceli a qual remete igualmente à mesma ideia: a de 
que eventos futebolísticos teriam a capacidade de criar paradigmas temporais 
na cabeça dos aficionados pelo esporte:

Tive oportunidade de constatar que a rememoração das partidas 
decisivas de um campeonato, dos gols de um craque, da obten-
ção de um título, da inauguração de um estádio, são por vezes os 
marcos que orientam um torcedor popular ao mapear os tempos 
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fortes de sua biografia, servindo-se dessas referências para ins-
tilar um conteúdo coletivo à trajetória pessoal.1

Se, de fato, acontecimentos esportivos com a magnitude da Copa do Mun-
do têm a capacidade de mapear a biografia de cidadãos que acompanham de 
perto o futebol, cabe ressaltar a importância simbólica que o Mundial de 1970, 
disputado no México, desenhou no imaginário popular do cidadão brasileiro. 
tal Copa, realizada de 31 de maio a 21 de junho de 1970, foi a primeira com 
transmissão direta e ‘ao vivo’ pela televisão para diversos países em todo o 
mundo. isso quer dizer que, para o público brasileiro, pela primeira vez na 
história seria possível acompanhar, via satélite, as partidas da seleção brasileira 
por meio de uma transmissão televisiva. 

a equipe brasileira conquistou o título no dia 21 de junho de 1970, ao ven-
cer a itália por 4 a 1 na decisão. a campanha brilhante (no total, foram seis 
partidas e seis vitórias) havia sido colocada em marcha por uma equipe de jo-
gadores que encantaram o mundo com sua habilidade técnica (casos de Pelé, 
tostão, Gérson, rivellino, Jairzinho, Carlos alberto, entre outros), e o Brasil 
passou a ser o primeiro país a conquistar o tricampeonato mundial de futebol. 
a competição ficou marcada pela consagração da equipe brasileira – a primei-
ra a conquistar o tricampeonato de futebol e a trazer para casa, definitivamen-
te, a taça Jules rimet (o troféu levava o nome do fundador da Fifa – Fédération 
International de Football Association). 

O significado do resultado dessa partida de futebol é tão emblemático que, 
na segunda e terça-feira seguintes à decisão, o general e presidente emílio Gar-
rastazu Médici havia decretado feriado nas repartições federais e armado todo 
um esquema de recepção dos jogadores em Brasília. temos, aqui, um primeiro 
dado que ilustra bem o quanto o futebol, no Brasil, transcende o mero campo 
da esfera esportiva, como se pode verificar com o mesmo Luis Fernando Veris-
simo na crônica já citada:

Em 70, João Saldanha simbolizava, de certa maneira, nossa am-
biguidade com relação à Seleção. O país que ela representaria no 

1 Sérgio Miceli, em artigo publicado em 17/09/77 na revista Isto é, citado na obra de Helio 
Sussekind, p.  73.
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México, o ‘‘Brasil Grande’’ do Médici e do milagre, certamente 
não era o país do Saldanha, nem o nosso. Vivíamos numa espé-
cie de clandestinidade clandestina, na medida em que a clan-
destinidade oficial era a guerrilha. Mas, que diabo, a Seleção 
também era do outro Brasil, da nação sofrida tanto quanto do 
estado mentiroso, e assim como o Saldanha aceitou ser o técnico 
e disse de cara quais eram as 11 feras titulares, nós também nos 
empolgamos. Pra frente apesar de tudo Brasil.

O Saldanha acabou tendo que sair, segundo a melhor versão, 
porque o Médici quis impor o Dario de centroavante. Mas du-
vido que algum opositor do regime, mesmo sabendo o que a vi-
tória no México renderia politicamente para o governo, tenha 
deixado de levantar da cadeira cada vez que o Jairzinho pegava 
a bola ou de gemer quando o Banks defendeu aquela cabeçada 
do Pelé. Assim, a Copa de 70 ficou como a copa da ambigüidade. 
Nunca foi tão difícil e nunca foi tão fácil torcer pelo Brasil. Difícil 
porque torcer era uma forma de colaboracionismo, fácil porque 
o time era de entusiasmar qualquer um. (JORNAL DO BRASIL, 
27 mai. 1998)

a Copa de 1970, em virtude da excepcionalidade política e da ditadura em 
que vivia o Brasil (com o acirramento das forças de repressão especialmente a 
partir de dezembro de 1968, quando o governo decreta o ato institucional nº 
5, o chamado ai-5, que, entre outras coisas, instituía a censura prévia a jornais 
e a diferentes manifestações artísticas), foi também uma Copa de sentimentos 
ambíguos, como aponta Verissimo: a vitória da seleção brasileira poderia re-
presentar também a vitória do governo militar, uma vez que o próprio general 
Médici assumira para si a figura do torcedor nº 1 do ‘escrete canarinho’. diante 
disso, não foram poucos os cidadãos mais politizados que passaram a torcer 
pelo insucesso da equipe dirigida pelo técnico Zagallo, como testemunha a se-
guinte passagem da obra de Maria hermínia tavares de almeida e Luiz Weis:

Na tarde quente do domingo 21 de junho de 1970, um grupo de 
amigos se reuniu em um apartamento da rua Haddock Lobo, no 
Jardim Paulista, em São Paulo, para cometer, diante de um apare-
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lho de TV, o supremo crime de lesa-pátria: torcer contra a seleção 
numa final de Copa. Com a agravante de que ia se decidir naque-
le dia o tricampeonato mundial de futebol e, portanto, se a Taça 
Jules Rimet ficaria para sempre no Brasil ou na Itália. O pessoal 
do apartamento, mais ou menos uma dúzia de homens e mulhe-
res, tinha em comum a faixa de idade, perto dos trinta, o fato de 
exercer profissões de alguma forma aparentadas, como advoca-
cia, jornalismo, publicidade, pesquisa de mercado, arquitetura, 
e terem ainda, regra geral, melhorado de vida nos anos recentes. 
Além disso, vários estavam no segundo casamento, e quase todos 
já haviam, pelo menos, fumado maconha. A maioria fez, fazia ou 
pretendia fazer “terapia”. Gostavam de jazz, Nara Leão e Chico 
Buarque. Também gostavam de futebol e achavam que aquela se-
leção, de Pelé, Tostão, Gérson e Rivellino, merecia ganhar todas as 
Copas em todos os tempos. (ALMEIDA & WEIS, 1998, p. 320-321)

a abordagem que esse grupo de amigos fazia da seleção brasileira em 1970, 
em que pese algum tom caricato da descrição, era compartilhada em larga me-
dida por certos setores da sociedade, que via no futebol ora um elemento de alie-
nação, ora uma forma de sublimação do regime de exceção da ditadura militar. 
entretanto, diante de uma equipe tão fascinante como a brasileira, tornava-se di-
fícil ser a favor de um fiasco dentro dos campos mexicanos, como também atesta 
o sentimento latente naquele grupo de amigos da rua haddock Lobo: “doía tanto 
torcer contra o Brasil, tamanha a solidão de exilado que se sentia, que, se a seleção 
afinal perdesse, ninguém iria para casa feliz” (aLMeida & WeiS, 1989, p. 322). 

tal dilema e tal ambiguidade são captados de forma arguta no filme O ano em 
que meus pais saíram de férias, dirigido por Cao hamburguer e lançado em 2006: 
o personagem Ítalo (representado pelo ator Caio Blat) é um estudante universitá-
rio ligado aos movimentos estudantis e à luta armada contra a ditadura. ao assis-
tir numa sala do grêmio estudantil à estreia do Brasil na Copa de 1970 diante da 
então tchecoslováquia, Ítalo e demais colegas vibram quando a equipe tcheca faz 
1 x 0 no Brasil (gol do nº 8, Ladislav Petras, aos 11 minutos). Uma vitória da tche-
coslováquia sobre o Brasil representaria igualmente uma vitória sobre os militares 
e, num polo oposto, um triunfo das forças identificadas com a União Soviética, 
com quem os tchecos mantinham forte vínculo político-econômico após o fim 
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da Segunda Guerra Mundial. Mas tal sentimento duraria apenas 13 minutos, ou 
seja, até que rivellino empatasse a partida em 1 a 1, aos 24 minutos de jogo. No 
segundo tempo, um gol de Pelé e dois gols de Jairzinho fariam com que Ítalo co-
memorasse a virada com seus colegas e mostrariam que, de fato, seria difícil torcer 
contra o Brasil, mesmo em tempos de ditadura, já que “o time era de entusiasmar 
qualquer um”, como resumiu Luis Fernando Verissimo em “a do Pelé”. 

apesar de não representar o foco deste artigo, permitimo-nos tecer aqui al-
gumas breves considerações sobre esse encontro entre Brasil x tchecoslováquia 
em 1970, em função de outras várias ambiguidades que se impunham naquela 
Copa do Mundo e naquele confronto. Por ora, cabe referenciar apenas algumas 
contradições e peculiaridades daquela partida: primeiramente, o fato de que 
as duas seleções voltavam a se encontrar numa Copa do Mundo após terem 
sido as finalistas da Copa de 1962, vencida pelo Brasil; em segundo lugar, o 
fato de que a tchecoslováquia, ainda que alinhada ao bloco socialista do Leste 
europeu, havia promovido em 1968 uma tentativa de maior independência e 
liberalização política perante os soviéticos. diante do esboço de algumas refor-
mas no sentido de uma maior democratização e descentralização econômica, o 
governo soviético reagiu por meio do envio de tropas militares que invadiram 
o país e chegaram até a capital, Praga, em agosto do mesmo ano. Ou seja, vibrar 
com um gol tcheco sobre o Brasil significava vibrar pelo sentido de libertação 
de um povo que também vivia um momento político de exceção ou significava 
vibrar pela supremacia esportiva de um país vinculado ao bloco socialista?; 
por último, não poderia passar despercebida a comemoração que Petras faz ao 
marcar seu gol sobre o Brasil: o jogador tcheco dirige-se até a lateral do campo, 
ajoelha-se, faz o sinal da cruz e junta as mãos, como se iniciasse uma oração. 

tal gesto, incomum e surpreendente à época, ganhava maior importância 
ainda diante da perseguição à igreja Católica e às manifestações religiosas im-
postas em seu país pelo regime comunista. a iniciativa de Petras, cujo ato mis-
turava irreverência e manifestação política, seria banalizada na mesma compe-
tição por Jairzinho, em duas oportunidades: primeiro, na semifinal do torneio, 
quando o atacante, após fazer o segundo gol do Brasil sobre o Uruguai, vai à 
lateral do campo, ajoelha-se e também faz o sinal da cruz; depois, na decisão 
contra a itália, quando o atleta repete o gesto ao fazer o terceiro gol do Brasil 
(Jairzinho, talvez, não tinha a noção do que simbolizava para o tcheco Petras 
aquele ato inaugurado em Copas do Mundo).
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Certo é que, em meio ao sentimento ambíguo de se torcer contra ou a favor 
do Brasil, ficou famosa à época a composição de Miguel Gustavo em homena-
gem à seleção que disputava o Mundial no México. a canção transbordava de 
tons ufanistas e clamava pela unificação do país, utilizando imagens e frases 
que, não à toa, acabariam se transformando em slogans do regime militar:

Noventa milhões em ação

Pra frente, Brasil, do meu coração

Todos juntos, vamos, pra frente Brasil

Salve a seleção!

De repente é aquela corrente pra frente

Parece que todo o Brasil deu a mão

Todos ligados na mesma emoção

Tudo é um só coração

Todos juntos, vamos,

Pra frente, Brasil, Brasil

Salve a seleção!

daí que o sentimento de euforia diante das vitórias da seleção brasileira em 
1970 era capaz de superar a ambiguidade de que nos fala Verissimo. O jornalista 
artur Xexéo, por exemplo, revela tais sutilezas ao relembrar uma comemoração 
vivenciada em 1970, quando o Brasil venceu a inglaterra por 1 x 0, e estabelece 
correlações com o resultado que se repete no Mundial do Japão e Coreia do 
Sul, em 2002, quando o Brasil volta a vencer a inglaterra, dessa vez por 2 x 1. 
Cobrindo agora a Copa de 2002 para o jornal O Globo, o cronista reinscreve a 
comemoração em novo contexto, fazendo referência aos “dois Brasis e inglater-
ra das Copas da minha vida”, mapeando sua vida biográfica, também, por meio 
dos Mundiais de futebol:

Havia uma turma que não aprovava tanta celebração. Era pleno 
governo Médici. Torturava-se nos porões da ditadura, como se 
dizia na época. O correto era torcer contra o Brasil. A Copa do 
Mundo só servia para alienar o povo. Confesso que eu também 
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pensava um pouco assim. Mas não resisti ao gol de Jairzinho e, 
depois daquele Brasil e Inglaterra, capitulei e fui para as ruas. 

[...]

Sozinho na varanda de um quarto de hotel em Kakegawa, penso 
nos dois Brasil e Inglaterra das Copas da minha vida. Aqui em Ka-
kegawa ninguém comemora nas ruas. A pessoa querida está longe 
e não posso abraçá-la para gritar “Brasil, Brasil”. Morro de sauda-
des. A paródia levemente pornográfica de 1970 não me sai da cabe-
ça. Que se danem os quartos vizinhos. Esperei 32 anos para cantar 
a música do Chacrinha outra vez e vou cantar: “Ó Teresinha, ó Te-
resinha / a seleção botou na. .... da rainha.” (O GLOBO, 22 jun. 02)

Para tentar compreender melhor estas ambiguidades do Mundial de 1970, 
propomos duas chaves de interpretação: uma delas tem a ver com a preparação 
que a equipe brasileira recebeu às vésperas da competição a partir de um plano 
meticuloso elaborado pelo governo militar e implantado pela então CBd (Confe-
deração Brasileira de desportos), entidade que regulamentava o esporte no país; 
a outra chave de interpretação tem a ver com a cobertura desideologizada que a 
televisão e os principais jornais do país realizaram naquela Copa (não nos esque-
çamos da censura prévia instituída aos meios de comunicação pelo já citado ai-5).

Os militares e a preparação física da seleção de 1970

depois de ter conquistado consecutivamente os Mundiais de Futebol de 
1958 e de 1962, a seleção brasileira partiu para a disputa da Copa da inglaterra 
em 1966 com um peso extra na bagagem: a ‘obrigação’ de conquistar o torneio 
e, por conseguinte, alcançar o tricampeonato inédito. Mais do que isso: a vi-
tória do Brasil naquela Copa do Mundo trazia a expectativa do sentido mítico 
de se conquistar para sempre a taça Jules rimet, já que pela primeira vez um 
país ganharia a Copa do Mundo por três vezes. Nem a presença de outras duas 
seleções que já haviam conquistado o Mundial por duas vezes anteriormente – 
casos do Uruguai (campeão em 1930 e 1950) e da itália (em 1934 e 1938) – era 
capaz de trazer preocupações exageradas para a equipe brasileira, tamanha era 
a confiança no triunfo histórico.
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O resultado de 1966 é por demais conhecido: o Brasil é eliminado precoce-
mente na primeira fase do torneio depois de ter disputado apenas três partidas 
(vitória de 2 x 0 sobre a Bulgária e duas derrotas, diante de hungria e Portugal, 
ambas por 3 x 1). diversas justificativas são elencadas à época para o insucesso 
brasileiro, entre as quais se destacavam a confusão tática da equipe, a falta de 
preparo físico dos atletas, a desorganização estabelecida pela comissão técnica e a 
desordem estabelecida pelas autoridades que administravam o futebol brasileiro. 
assim, o favoritismo do escrete canarinho seria derrubado por uma seleção en-
velhecida (alguns veteranos remanescentes da equipe bicampeã em 1958 e 1962 
haviam sido mantidos no elenco), pelos desencontros operados pela CBd (47 
atletas foram convocados às vésperas do Mundial, para depois serem relaciona-
dos os 22 nomes que foram à inglaterra) e pelo desarranjo em campo da equipe 
(o Brasil não conseguiu repetir a mesma escalação por mais de uma partida). 

Logo após a Copa de 1966, inicia-se um feroz debate na imprensa esportiva 
brasileira entre aqueles que passam a defender os padrões europeus de prática 
do futebol (com maior atenção ao preparo físico e ao arranjo tático do time). 
Jornalistas desportivos, preparadores físicos, técnicos e atletas oscilam diante 
da prática que deveria prevalecer no futebol brasileiro: de um lado, tínhamos 
os defensores do cuidado com a preparação física e com os arranjos táticos das 
equipes; de outro, os defensores da habilidade e do talento técnico dos futebo-
listas nacionais. Ou, se quisermos outra formulação: de um lado, a valorização 
da força, do treinamento e da disciplina; de outro lado, a recusa veemente dos 
padrões europeus da prática do futebol em prol da valorização do drible e da 
magia – idealizados como um apanágio nato do jogador brasileiro.

Para a Copa de 1970, o governo militar entendeu que seria assunto de esta-
do cuidar da estratégia de preparação da equipe, a fim de se evitar o fiasco na 
inglaterra. a chegada à presidência da república do general Médici, combina-
da à paixão e ao interesse que ele nutria pelo futebol, intensificou a aproxima-
ção entre governo e seleção:

Logo no retorno ao país [após a Copa de 1966], a Seleção foi rece-
bida pelo Serviço Nacional de Informações, que passaria a inves-
tigar as razões do insucesso. E o impacto disso fez Havelange se 
mexer. Pressionado pelo governo e por seus opositores na CBD, o 
dirigente chamou militares para participar da direção da entida-
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de e, no ano seguinte, criou a Comissão Selecionadora Nacional 
(Cosena). A entidade era composta por dirigentes e por políticos 
e passaria a escolher a comissão técnica. Uma maneira de abrir 
as estruturas da Seleção aos partidários do regime.2

Já em 1968, o preparador físico ademildo Chirol, formado pela escola de edu-
cação Física do exército (eseFex) no rio de Janeiro, assumiu a responsabilidade 
de elaborar um plano de condicionamento físico para os atletas brasileiros. Nessa 
tarefa, contou com a colaboração de duas pessoas que, mais tarde, teriam papel im-
portante no comando do futebol nacional: o capitão do exército Cláudio Coutinho, 
que assumiria o cargo de técnico da seleção brasileira para a disputa da Copa de 
1978, na argentina; e o educador físico Carlos alberto Parreira, que seria o técnico 
do Brasil nas Copas de 1994 (estados Unidos) e 2006 (alemanha), e auxiliar técnico 
na Copa de 2014 (Brasil). Outros oficiais do exército compunham a comissão que 
se encarregaria da preparação da seleção brasileira para a Copa de 1970: o tenente 
raul Carlesso (preparador de goleiros); o capitão José Bonetti (supervisor de pre-
paração física); o major roberto ipiranga Guaranys (chefe de segurança); e o ma-
jor-brigadeiro Jerônimo Bastos (chefe de delegação na Copa do México, em 1970).

antes disso, porém, cabe destacar a nomeação de João Saldanha para o car-
go de técnico da seleção brasileira após a Copa de 1966. Saldanha era um jorna-
lista esportivo, dirigente e treinador com larga presença na cena futebolística, 
cultural e política do rio de Janeiro, sobretudo a partir da década de 1940. além 
disso, era um conhecido militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), don-
de pairava o paradoxo: como um representante do PCB poderia conviver com 
uma organização do futebol brasileiro pautada à época pelos interesses da di-
tadura militar? Certo é que Saldanha, dono de uma personalidade forte e com 
largo trânsito pela imprensa da época, conseguiu montar um elenco que ficou 
conhecido na época pelo epíteto de “as feras do Saldanha”, tal era o grau de de-
dicação, garra e apuro técnico dos jogadores selecionados. a classificação para a 
Copa de 1970 foi obtida sem grandes sustos, e tudo parecia caminhar tranquila-
mente para a disputa de mais um Mundial.

2 Leandro Stein, “O governo militarizou a Seleção, e 1982 foi o símbolo da redemocratização”, 
publicado em 03/04/2014 no site Trivela. Disponível em http://trivela.uol.com.br/ditadura-o-go-
verno-militarizou-selecao-e-1982-foi-o-simbolo-da-redemocratizacao/. Acesso em: 18 set. 14.
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em março de 1970, porém, Saldanha pede demissão do cargo. ao que tudo 
indica, fruto de um longo processo de desgaste e de ‘fritura’ desencadeado pelo 
regime militar, receoso de que Saldanha pudesse denunciar à comunidade inter-
nacional, por força do deslocamento ao México, a tortura e a ditadura feroz vivi-
da no país. essa, por exemplo, é a tese defendida pelo jornalista Carlos Ferreira 
Vilarinho na obra Quem derrubou João Saldanha, uma biografia de Saldanha 
que, no entanto, assume em várias passagens um tom exageradamente hagiográ-
fico em torno da figura do biografado. Outras versões, no entanto, apontam tam-
bém para um desgaste de Saldanha com alguns jogadores (como, por exemplo, 
com Pelé, sobre quem ele dissera sofrer de problemas de visão, o que o poderia 
impedir de disputar a Copa de 1970) e com grande parte da comissão técnica (em 
função da imposição dos métodos de preparação física oriundos dos oficiais das 
Forças armadas). Para além disso, a má atuação da seleção em amistosos dispu-
tados no início daquele ano mantinha no ar um grau de desconfiança:

Não dá para dizer que houve interferência direta de Médici ou 
perseguição política [sobre Saldanha]. Se fosse assim, dificil-
mente o jornalista teria sido nomeado como técnico ou ficaria 
tanto tempo no cargo. O fato é que outros fatores contribuíram 
para a queda do ‘João Sem Medo’. Enquanto o nível de atuação 
do time caía, Saldanha acumulava problemas com membros da 
comissão técnica e, pressionado pela CBD, pediu demissão em 
março de 1970.3

Para o lugar de Saldanha, após consultas a dino Sani e Otto Glória, a CBd 
acabou por nomear Zagallo, técnico do Flamengo e ex-jogador bicampeão 
mundial com a seleção brasileira em 1958 e 1962. Zagallo, de espírito mais 
discreto e nada irreverente, não representaria riscos à ordem estabelecida pelos 
militares, e aceitaria sem grandes contestações as inovações trazidas pela junta 
de preparadores físicos da eseFex.

3 Leandro Stein, “O governo militarizou a Seleção, e 1982 foi o símbolo da redemocratização”, 
publicado em 03/04/2014 no site Trivela. Disponível em http://trivela.uol.com.br/ditadura-o-go-
verno-militarizou-selecao-e-1982-foi-o-simbolo-da-redemocratizacao/. Acesso em: 18 set. 2014.
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O apuro e a importância que se passou a dar à questão física no seio da sele-
ção brasileira, antes e depois da Copa de 1970, não tardariam a suscitar algumas 
reações contrárias, surpreendentemente, no meio acadêmico. exemplo disso são 
dois textos publicados no número 5 da revista Encontros com a Civilização Bra-
sileira, de novembro de 1978, analisando a equipe comandada na Copa de 1978 
pelo técnico Cláudio Coutinho (o mesmo capitão do exército responsável pela 
preparação física da seleção de 1970). O primeiro deles, assinado pelo historia-
dor Joel rufino dos Santos e intitulado Na CBD até o papagaio bate continência, 
caminhava na direção de condenar a discriminação do povo e do futebol-arte 
provocadas pela tecnocracia do esporte: “Não ocorreu a quase ninguém – como 
não ocorre ainda hoje – que a importação da técnica estrangeira é quase sempre 
uma confissão de impotência, um laço a mais da dominação colonialista” (SaN-
tOS, 1978, p. 124). O segundo texto pertencia a Jacob Klintowitz e chamava-se 
A implantação de um modelo alienígena exótico e outras questões pertinentes: a 
seleção brasileira de futebol – 1978. aqui, o autor procurava demonstrar o pre-
conceito das elites brasileiras ao desprezar a cultura e as manifestações espon-
tâneas populares: os jogadores procurados para fazer parte da seleção foram 
aqueles capazes de obedecer ao sistema predeterminado, isto é, os obedientes e 
bem-comportados, que não iriam contestar o plano geral. a seleção de 1978 não 
dava margem ao individualismo e ao drible: era contra o corpo e a livre expres-
são, negando particularidades da cultura popular brasileira, como “os músculos 
flexíveis, a habilidade corporal, a liberação do movimento, a criatividade e o 
ritmo, a alegria da manifestação espontânea, o balanço e o som de um povo 
tropical, musical e praieiro” (KLiNtOWitZ, 1978, p. 117).

apesar de muito datados e flagrantemente comprometidos com o discurso 
da época – combate ao governo crepuscular dos militares, luta pela anistia e 
por eleições diretas para cargos executivos, etc. – os dois textos dão mostra 
exatamente daquilo que, anos antes, passou a nortear grande parte do discurso 
em busca da valorização de um determinado ethos do futebol brasileiro: dever-
se-ia valorizar a magia, a ginga, a habilidade e o futebol-arte – nunca o futebol-
força imposto pelos militares ao nosso escrete.

de todo modo, as demandas físicas que se impunham à seleção brasileira 
eram semelhantes às que o historiador Nicolau Sevcenko recupera no artigo 
Futebol, metrópoles e desatinos (revista USP – dossiê Futebol), ao referir-se à 
nova concepção do esporte moderno: introduzem-se noções mais rígidas de de-
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sempenho (os tempos e marcas têm importância decisiva; o cronômetro passa 
a ser instrumento de julgamento), de regras, de arbitragem e de espaço. O novo 
sentido das práticas esportivas converge para um “efeito de maximização de um 
padrão de produtividade. Por isso o resultado tem sempre que ser numérico [...]” 
(SeVCeNKO, 1994, p. 33). desse modo, a nova ordem social, aliada ao progresso 
e aos avanços tecnológicos, demanda do ser humano um novo comportamento 
do corpo, uma nova postura que passará cada vez mais a estar relacionada a seu 
desempenho físico. de fato, as preocupações com as condições climáticas e com 
a altitude do México constam até do texto de apresentação da Copa de 1970 que 
está disponível no site da Fifa4, na versão em português:

Antes do torneio, o calor intenso e a altitude já causavam receios 
sobre a saúde dos jogadores, mas as preocupações aumentaram 
ainda mais com a decisão de as partidas serem jogadas ao meio-
dia para atender a exigências televisivas na Europa. 

Contra a tchecoslováquia e o Uruguai, por exemplo, o Brasil leva o primei-
ro gol e começa perdendo o jogo para mais tarde dar a volta no marcador. além 
disso, dos seis jogos realizados pela seleção brasileira, em quatro deles a equipe 
foi para o intervalo da partida com um empate no placar, só sacramentando a 
vitória no segundo tempo, como se pode verificar no Quadro 1.

Quadro 1: Partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970.

Data Partida Resultado ao Intervalo
03/06/70 Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia 1 x 1
07/06/70 Brasil 1 x 0 Inglaterra 0 x 0 
10/06/70 Brasil 3 x 2 Romênia 2 x 1
14/06/70 Brasil 4 x 2 Peru 2 x 1
17/06/70 Brasil 3 x 1 Uruguai 1 x 1
21/06/70 Brasil 4 x 1 Itália 1 x 1

Fonte: Elaborado pelos autores.

4 Disponível em http://pt.fifa.com/tournaments/archive/worldcup/mexico1970/index.html. 
Acesso em: 20 set. 2014) 
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É sintomático que, diante da saída de Saldanha da seleção brasileira e do 
cuidado extremo com a preparação física, outra construção social da memória 
futebolística daquele tempo seja operada pelos meios de comunicação e pela 
opinião pública, que vão preferir valorizar a genialidade dos craques daquele 
time. Mais uma vez, conceitos relacionados a treinamento e a disciplina são dei-
xados de lado, como defende o artigo O “ futebol arte” e o “planejamento Méxi-
co” na copa de 70: as memórias de Lamartine Pereira da Costa, de antonio Jorge 
Gonçalves Soares, Marco antonio Santoro Salvador e tiago Lisboa Bartholo. 
Nesse texto, os autores têm como objetivo destacar a importância do profes-
sor Lamartine Pereira da Costa, que em 1970 esteve presente no planejamento 
da Comissão técnica oriunda da eseFex. também oficial, só que da Marinha, 
o prof. Lamartine havia elaborado um estudo pioneiro, chamado de “altitude 
training”, sobre os efeitos psicológicos do estresse, da altitude e da radiação 
solar no desempenho dos atletas:

Lembrar o treinamento e o planejamento minucioso realizado 
para aquela seleção seria destacar o normal processo de acul-
turação que o esporte moderno provocou e continua provocan-
do entre os Estados nacionais desde o século XIX. Esse tipo de 
rememoração poderia desvelar ou colocar em jogo a imagem 
romântica da autenticidade do futebol brasileiro. Assim, o re-
memorar a vitória de 1970 se torna um jogo de pôr em evidência 
aquilo que nos distingue frente aos “outros” e de esconder o que 
nos iguala ou o que revela a contradição das classificações que 
operamos no universo social.

Ao consultarmos as narrativas jornalísticas de 1970, poderemos 
observar que a Seleção de 70 significa uma ruptura em termos 
de planejamento, organização e método de treinamento esporti-
vo em relação às Copas anteriores. A Comissão Técnica daquela 
seleção teve à sua disposição as teorias mais avançadas sobre 
treinamento físico e sobre adaptação em altitude na época. O 
método de adaptação à altitude e os estudos sobre a influência 
da temperatura nas atividades físicas foram fundamentais na 
competição. Os conhecimentos científicos e as tecnologias do 
treinamento foram fortes aliados da competência técnica dos 
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jogadores. Todavia, tanto os conhecimentos aplicados quanto 
alguns dos responsáveis pelo processo de organização e plane-
jamento da Seleção de 70 são esquecidos ou secundarizados em 
louvor exclusivo aos “jogadores-heróis” (Pelé, Tostão, Jairzinho 
etc.). O esquecimento ou a secundarização das imagens de dis-
ciplina, de esforço, de planejamento e de rotina do treinamento, 
são funcionais, na medida em que não se ajustam às imagens 
identitárias do “futebol-arte”, da “genialidade”, da “criatividade” 
e, entre outras, da “malícia” ou “malandragem” do jogador bra-
sileiro. (SOARES et al, 2004, p. 115-116)

Nesse sentido, uma discussão pertinente seria a de tentar observar como essa 
formulação binária e de oposição entre ‘técnica’, de um lado, e ‘preparo físico ou 
tático’, de outro, poderia criar justamente a síntese do perfeito equilíbrio na prá-
tica do futebol moderno: para o escritor e pedagogo português antonio Cabral 
(1990), “técnica sem tática é atrevimento; tática sem técnica é presunção” (p. 103). 
dessa maneira, o enriquecimento tático do futebol (preparo físico, estratégias, 
etc.) não deveria ser contrário ao aspecto lúdico da prática desse jogo no Brasil: 
deveria antes valorizar nosso talento, a ginga, a espontaneidade e a naturalidade. 

a seleção brasileira da Copa de 1970 (considerada por grande parte da im-
prensa esportiva internacional a melhor equipe de todos os mundiais) parecia 
ter conseguido atingir essa síntese suprema: uma excelente qualidade técnica 
de seus principais jogadores, uma incrível capacidade de improvisação e de 
irreverência (lembremo-nos dos lances antológicos de Pelé no México), mas 
igualmente um comportamento tático bem definido e um preparo físico digno 
de ressalva – não é à toa que as vitórias brasileiras se corporificaram, em sua 
maioria, na segunda metade do segundo tempo de cada partida, quando os 
adversários já se mostravam mais cansados.

Os meios de comunicação e os festejos em torno da 
seleção de 1970

Se a preparação física da seleção brasileira de 1970 apontava para uma pre-
sença marcante de métodos oriundos das escolas militares, o que provocava por 
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si só uma das ambiguidades de um time igualmente composto por jogadores no-
tabilizados por sua técnica e habilidade com a bola nos pés, a outra ambiguidade 
que cercava aquela competição (torcer ou não pelo sucesso do Brasil no Mundial) 
foi paulatinamente silenciada à medida que o público brasileiro foi acompanhan-
do as partidas do escrete, transmitidas ao vivo, via satélite, para todo o país.

Com efeito, a partir do final da década de 1960 e início da de 1970, o Bra-
sil passaria a assistir ao predomínio da televisão na mediação da notícia e dos 
acontecimentos cotidianos. Se antes eram os jornais e o rádio (este em maior 
escala) os responsáveis por manter a população informada, agora seria a vez de 
um novo meio eletrônico, aliando imagem e áudio, transformar-se no grande 
concentrador das atenções do homem moderno no final do século XX. Bour-
dieu demonstra em outro texto (Sobre a televisão) como se deu essa mudança de 
eixo e quais as implicações para a mídia impressa:

Nos anos 50, a televisão estava pouco presente no campo jor-
nalístico; quando se falava de jornalismo, mal se pensava na te-
levisão. [...] Com os anos, a relação inverteu-se completamente, 
e a televisão tende a tornar-se dominante econômica e simbo-
licamente no campo jornalístico. Isso é assinalado sobretudo 
pela crise dos jornais: há jornais que desaparecem, outros que 
são obrigados a se colocar a cada instante a questão de sua so-
brevivência, da conquista ou da reconquista de sua audiência. 
(BOURDIEU, 1997, p. 59)

tem-se, assim, um recuo progressivo do jornalismo da imprensa escrita 
diante da influência da televisão: os suplementos de tV não param de crescer 
na mídia impressa, e mesmo os profissionais do jornal conferem cada vez maior 
valor ao fato de também poderem trabalhar na tV.

Para o Brasil, esse Mundial foi exibido a partir de uma rede (pool) de emis-
soras de rádio e televisão: a transmissão de cada partida da seleção brasileira 
pela tV dividiu-se entre a rede Globo de televisão, a rede de emissoras inde-
pendentes e as emissoras associadas de televisão. O aspecto singular da época 
é que cada emissora narrava 30 minutos de jogo, em sistema de revezamento: a 
primeira dupla de locutor e comentarista transmitia o início da partida até os 30 
minutos do primeiro tempo; a segunda dupla, dos 30 minutos até os 15 minutos 
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do segundo tempo (incluindo-se o intervalo); a terceira e última dupla fazia a 
transmissão a partir dos 15 minutos do segundo tempo até o final do jogo. 

a geradora de imagens, a telesistema Mexicano, optou por uma construção 
televisiva do jogo que atendesse um público que, na maioria das vezes, tinha 
contato direto com o esporte dentro do estádio e que não possuía muitas expe-
riências em assistir ao jogo por meio de um aparelho de tV. esse compromisso 
com uma reconstrução da ação do campo na televisão e o cuidado em repro-
duzir os detalhes devido à limitação do meio são os fatores que legitimaram 
uma atitude de ‘verdade’ creditada à transmissão. além disso, essa reconstrução 
criou, para a Copa de 1970, um estilo de construção narrativa televisiva natural 
que se encontrava fundamentada na concepção de que o telespectador assistiria 
a um jogo de futebol pela tevê como se estivesse no melhor lugar do estádio. 
trata-se de um estilo que começou a modelar o imaginário do telespectador em 
um processo de mediação do jogo pelo meio. Para o público brasileiro, as ima-
gens transmitidas pela tV por meio dessa atitude de ‘verdade’ intensificavam 
ainda mais o esplendor dos gols e das vitórias do escrete canarinho, silenciando 
as ambiguidades políticas que envolviam a política e a vida social do país, assim 
como deixavam em segundo plano o apuro no preparo físico dos jogadores.

Foi ainda em consequência da transmissão televisiva dos jogos direto e ao 
vivo que a europa solicitou à Fifa a alteração do início dos jogos, a fim de que 
os europeus assistissem às partidas pela televisão entre as 18 e 19 horas; isso fez 
com que, devido ao fuso horário, um terço dos 32 jogos da Copa do México ti-
vesse início ao meio-dia, horário do México (riBaS, 2010, p. 159). a construção 
do espaço do jogo na televisão respeitava, portanto, uma aparência imediata do 
mundo físico e buscava reproduzir um comportamento humano, seus movi-
mentos e reações, principalmente devido à utilização de recursos de montagem 
que visavam a promover a invisibilidade do meio na tentativa de fazer o teles-
pectador ter a sensação de que estava dentro do estádio.

O meio impresso, por sua vez, preferiu aderir paulatinamente ao clima de 
festa que começou a se instaurar no país assim que a seleção foi superando um a 
um seus adversários (numa postura análoga ao do personagem Ítalo, no já refe-
rido filme O ano em que meus pais saíram de férias). Nesse processo, notaram-se 
diversos momentos em que os conflitos em torno do Mundial de 1970 deixavam 
lugar à construção eufórica da vitória brasileira, cujo grande exemplo é a crônica 
do jornalista armando Nogueira publicada no dia 23 de junho no Jornal do Brasil:
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Orgulha-me ver que o futebol, nossa vida, é o mais vibrante uni-
verso de paz que o homem é capaz de iluminar com uma bola, 
seu brinquedo fascinante. Trinta e duas batalhas, nenhuma bai-
xa. Dezesseis países em luta ardente, durante vinte e um dias 
— ninguém morreu. Não há bandeiras de luto no mastro dos 
heróis do futebol.

Por isso, recebam, amanhã, os heróis do Mundial de 70 com a 
ternura que acolhe em casa os meninos que voltam do pátio, onde 
brincavam. Perdoem-me o arrebatamento que me faz sonegar-
lhes a análise fria do jogo. Mas final é assim mesmo: as táticas 
cedem vez aos rasgos do coração. Tenho uma vida profissional 
cheia de finais e, em nenhuma delas, falou-se de estratégias. Final 
é sublimação, final é pirâmide humana atrás do gol a delirar com 
a cabeçada de Pelé, com o chute de Gérson e com o gesto bravo 
de Jairzinho, levando nas pernas a bola do terceiro gol. (JORNAL 
DO BRASIL, 23 jun. 1970)

a recusa a uma “análise fria do jogo”, algo que cede aos “rasgos do cora-
ção” dão conta, como queremos aqui demonstrar, do sepultamento das ambi-
guidades embutidas no contexto da Copa de 1970 e que são temporariamente 
emudecidas diante da conquista inédita e inaugural: o tricampeonato mundial 
de futebol obtido pelo Brasil, mais a taça Jules rimet, trazida definitivamente 
para o país (ainda que, mais tarde, ela tenha sido roubada da sede da CBd – 
mas esta é outra história). O mesmo sentimento de festa invadiu a primeira 
página dos jornais do eixo rio-São Paulo que compunham o que se chamava 
à época de “Grande imprensa” (formada pelos paulistas O Estado de S. Paulo e 
Folha de S. Paulo, mais os cariocas O Globo e Jornal do Brasil).

O Estado de S. Paulo, por exemplo, estampou em sua primeira página de 23 
de junho de 1970 a manchete “a Copa chega às 11”, referindo-se ao horário de 
chegada da equipe brasileira ao rio de Janeiro. Naquele dia, aliás, uma terça-
feira, o jornal concedeu nove páginas (algo incomum para este veículo) de co-
bertura à conquista da seleção brasileira – lembremos que na véspera, segunda-
feira, o jornal não circulava. ainda no dia seguinte, 24, sete páginas mostravam 
a comemoração do título no Brasil. em uma delas, aparecia a reportagem “a 
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maior loucura coletiva da história do rio”, referindo-se ao fato de um milhão 
de pessoas terem ido às ruas festejar a vitória no futebol.

Já a Folha de S. Paulo ostentava em 22 de junho de 1970 a manchete: “eles 
voltam amanhã com a taça”. toda a primeira página do jornal era dedicada 
à conquista, e seis páginas internas faziam a cobertura do fato. antes disso, 
destaque desse porte só houvera quando a seleção havia derrotado a inglaterra, 
ainda na primeira fase do mundial, com cinco páginas dedicadas à cobertura do 
jogo na edição de 7 de junho. O Globo, por sua vez, lança no dia 22 de junho a 
“edição da Vitória”, com 20 páginas esportivas sobre a conquista e mais quatro 
páginas nas editorias de Geral e Política comentando a repercussão do resultado 
no Brasil. a manchete de primeira página era “tri – carnaval em junho”.

O Jornal do Brasil, já no dia 31 de maio de 1970, anunciava em manchete de 
primeira página a abertura da Copa e a grande audiência aguardada em todo 
o mundo para o evento: “Copa abre hoje com 600 milhões de espectadores”. 
Com o título do Brasil, e como o jornal não circulava às segundas-feiras, houve 
uma edição extra no dia 22 de junho, constituída por 24 páginas de textos, 
fotos e anúncios e com a manchete “Brasil tri – a copa é nossa: 4 x 1”. em 
reportagem interna, o jornal anunciava o trabalho desprendido para distribuir 
aquela edição extraordinária: utilizaram-se barcos e até helicópteros para que 
o jornal chegasse aos bairros de ipanema, Leblon e Gávea – todos na Zona Sul 
do rio de Janeiro e caracterizados como de classe média alta. No dia seguinte, 
23 de junho, mais 14 páginas (duas delas no Caderno B) eram dedicadas à Copa 
do Mundo. O clima de euforia contaminava até a manchete principal do dia: 
“Seleção chega ao rio às 17:00 e povo tem feriado para não faltar à recepção”. 
No dia 24 de junho, nova manchete de primeira página: “Um milhão e meio de 
cariocas receberam campeões no maior carnaval da história”.

Sofrendo censura prévia desde o fim de 1968, os jornais, de forma geral, 
não procuraram politizar a cobertura da Copa do Mundo de 1970 em suas 
páginas. devem ter imaginado que não valia a pena se indispor com o governo 
militar por causa de uma conquista futebolística fascinante, acompanhada ao 
vivo, pela televisão, por milhões de brasileiros. a cobertura da imprensa ga-
nhará outros olhares, porém, na Copa do Mundo de 1974, disputada na alema-
nha, competição que ficou conhecida como a “Copa do medo”, sentimento pro-
vocado pelo atentado a atletas israelenses na Olimpíada de Munique, em 1972. 
O Brasil começava a viver o revés do milagre econômico, e os avanços obtidos 
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pelo regime militar já davam sinais de desgaste, acusando os golpes advindos 
com a “crise do petróleo” de 1973. a censura ainda se fazia presente no país, 
bem como as denúncias de tortura em presos políticos. No plano esportivo, 
a seleção brasileira mantinha a ‘ressaca’ da vitória em 1970, e a campanha da 
seleção foi decepcionante, apesar de Zagallo continuar como técnico da equipe. 
alguns dos principais jogadores da Copa anterior não participavam mais do 
time (casos de Pelé, Gérson e tostão), e a militarização da vida brasileira che-
gava de forma mais contundente ao esporte, obrigando os jogadores brasilei-
ros a ficar isolados numa concentração, num alojamento próximo à cidade de 
Frankfurt, quase um mês antes do início da competição. Nessa Copa, contudo, 
não se verão as ambiguidades presentes na Copa de 1970.

Considerações finais

Como pudemos verificar, a mediação da televisão numa transmissão ao vivo 
de uma partida de Copa do Mundo só se dá a partir de 1970, quando pela primei-
ra vez tivemos emissões via satélite para o Brasil de uma competição desse nível. 
antes disso, dependia-se das vozes do rádio para criarmos nossas imagens (que 
nem sempre eram coincidentes com o que se veria no vídeo, dias depois). 

após esse triunfo da seleção do Brasil no Mundial do México, as Copas do 
Mundo seguintes tiveram cada vez mais a presença da televisão como agente 
midiático, o que acabou por provocar um interesse cada vez maior de emisso-
ras e conglomerados de comunicação na compra dos direitos de transmissão 
do evento. No Brasil, o papel da tV e a mediação do futebol também ganharam 
nova dimensão a partir do final da década de 1960 e início da de 1970, período 
em que o governo militar criou estruturas para a transmissão via satélite (como 
o sistema embratel), ao mesmo tempo em que ocupou o novo meio com con-
teúdos que atendessem ao espírito de ‘integração nacional’. Como nos diz o an-
tropólogo Gilberto Vasconcelos em texto publicado no jornal Folha de S. Paulo: 

A unificação do país, por meio da TV, foi empreendida inicial-
mente pelo futebol; em seguida, veio a voga da telenovela [...] 
Moral da história: o futebol tem sido o veículo por excelência da 
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expansão da videoesfera no Brasil. Futebol e TV são xifópagos. 
(FOLHA DE S. PAULO, 25 jul. 98) 

a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, a chamada con-
quista do tricampeonato (1958-1962-1970), permitiu ao país ter a posse de-
finitiva da taça Jules rimet. diante desse pioneirismo, tornou-se inevitável, 
portanto, que a ditadura militar tentasse capitalizar os efeitos do resultado da 
Copa juntamente com a euforia coletiva que se viu após a competição. ainda 
em 1970, o governo já havia criado a Loteria esportiva (concurso em que os 
apostadores deviam acertar o resultado de 13 partidas de futebol), iniciativa 
que não demora a promover largo fascínio popular em torno da possibilida-
de do enriquecimento por meio do jogo; no ano seguinte, via CBd, põe em 
marcha o Campeonato Brasileiro de Futebol – primeira competição de cunho 
nacional no futebol do país.

dessa maneira, a forte oposição ao regime, naqueles anos, projetava no 
futebol o mesmo sentimento de rejeição, como forma de compensação aos efei-
tos da censura prévia instituída nos meios de comunicação, acirrados com a 
guerrilha urbana que contaminava o cotidiano das grandes cidades, como São 
Paulo e rio de Janeiro.

em meio a esse período conturbado e turbulento vivido pela sociedade 
brasileira, e em meio à relutância entre torcer ou não pelo sucesso da seleção 
brasileira (torcer era uma forma de conformismo e aceitação da ditadura; não 
torcer era ignorar o futebol espetacular demonstrado pelo Brasil naquela com-
petição), a população brasileira mal se deu conta do tipo de transmissão televi-
siva que foi atribuída aos jogos daquela Copa – uma transmissão que oferecia 
uma narrativa ‘equilibrada’ e com imagens harmônicas, sem quebrar a lógica 
da montagem com continuidade. a aparente invisibilidade do sistema televi-
sivo objetivava demonstrar a neutralidade do processo de representação e sua 
impessoalidade na narrativa.

do mesmo modo, grande parte da população brasileira também não se deu 
conta dos embates e conflitos travados internamente na seleção brasileira, espe-
cialmente no que dizia respeito à preparação física da equipe. diante do triunfo 
de Pelé, rivellino, tostão & Cia. no México, apagaram-se as ambiguidades que 
podiam provocar algum tipo de pudor em aderir à torcida pelo Brasil. Sintoma 
disso é que, poucas vezes, o povo brasileiro saiu às ruas empunhando a ban-
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deira brasileira, o que Marilena Chauí chamará de “verdeamarelismo”: em sua 
leitura, o uso da bandeira brasileira foi uma imposição do regime militar que 
se instalou a partir de 1964 em Brasília:

Nas comemorações de 1958 e de 1970, a população saiu às ruas 
vestida de verde-e-amarelo ou carregando objetos verdes e amare-
los. Ainda que, desde 1958, soubéssemos que “verde, amarelo, cor 
de anil / são as cores do Brasil”, os que participaram da primeira 
festa levavam as cores nacionais, mas não levavam a bandeira na-
cional. A festa era popular. A bandeira brasileira fez sua aparição 
hegemônica nas festividades de 1970, quando a vitória foi iden-
tificada com a ação do Estado e se transformou em festa cívica. 
(CHAUÍ, 2000, p. 32)

Nos anos seguintes à Copa de 1970, a bandeira nacional deixará de es-
tar identificada com uma ação do estado e ganhará novos ressiginificados nas 
comemorações esportivas de atletas brasileiros, de diferentes modalidades. O 
pioneirismo cabe ao atleta Joaquim Cruz, medalha de ouro nas Olimpíadas de 
1984, em Los angeles, e ao piloto de F1 ayrton Senna, desde o final da década 
de 1980 e começo da de 1990, que incorporaram o uso da bandeira brasileira 
em suas celebrações. as equipes de vôlei e basquete passam a fazer o mesmo na 
década de 1990, e as imagens de romário (1994) e ronaldo Fenômeno (2002) 
festejando a Copa do Mundo enrolados numa bandeira brasileira deram o novo 
tom do uso de um dos ‘símbolos da Pátria’.

em 1970, a ditadura militar e os meios de comunicação operaram de ma-
neira festiva a construção da ideia de ‘unidade nacional’ em torno da seleção 
brasileira. Processo semelhante já havia ocorrido nas Copas anteriores, espe-
cialmente na de 1950 (realizada no Brasil) e nas vitórias de 1958 e 1962. dessa 
vez, porém, parte do público brasileiro, contaminado pelo regime de exceção 
que se vivia no país, ‘ousou’ torcer contra o escrete. a ousadia, porém, não teve 
grande fôlego. Bastou acompanhar os jogos pela tV e ler os relatos das parti-
das nos jornais que as ambiguidades se esvaíram. de fato, o time era capaz de 
entusiasmar qualquer um.
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Algumas observações sobre a 
vida cotidiana no regime militar

Verônica Sales Pereira

Neste cinquentenário do golpe civil-militar, que enseja aos lançamentos de 
filmes, documentários, pesquisas, debates, livros – aos quais este artigo também 
se integra – emerge uma percepção que vamos apenas enunciar sem a pretensão, 
nos limites deste artigo, de aprofundamento. trata-se de uma aparente lacuna 
nos estudos sobre o período a respeito do cotidiano e das representações de 
homens e mulheres comuns contemporâneos ao regime militar, mas que não 
estiveram envolvidos diretamente na sua manutenção ou na sua resistência. 

Num artigo publicado em 2004, ou seja, nos 40 anos de aniversário do gol-
pe, o historiador Carlos Fico discute as transformações ocorridas na forma de 
comemoração desse acontecimento – apontando um crescente aumento no inte-
resse do público – e as respectivas mudanças nos estudos sobre o regime militar. 

Segundo o autor, a abordagem sobre o período no campo da historiografia 
é recente, e até então era desenvolvida sobretudo no âmbito da Ciência Política e 
da Sociologia, e narrada pelos próprios partícipes. essa produção seria marcada 
por dois gêneros. No primeiro, desenvolvido no domínio da Ciência Política 
inspirada por uma vertente norte-americana, os estudiosos buscaram interpre-
tar as crises militares e sua especificidade no caso brasileiro. a ênfase se dava 
nos aspectos político-institucionais e nas variáveis políticas e contrapunha-se 
à uma leitura marxista calcada nas determinações econômico-estruturais e de 
classes. Já o segundo gênero seria o de caráter memorialístico, construído tanto 
do ponto de vista oficial quanto a partir da experiência da esquerda, e inaugura 
a reconstrução histórica sobre o período, propiciada sobretudo pela distensão 
política do regime sob o governo de ernesto Geisel (FiCO, 2004). 

diante desses gêneros, a produção histórica recente seria marcada por uma nova 
fase, aberta pela introdução da ‘Nova história’ no país. Na historiografia, especial-
mente a partir da década de 1980, isso representou uma certa crítica ao marxismo, 
ou sua leitura mais tradicional, ao valorizar o indivíduo e a subjetividade – o cotidia-
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no, os afetos, as trajetórias de vida –, em contraposição à uma abordagem estrutu-
ral (ideM). No levantamento sobre as teses e dissertações apresentadas entre 1971 
e 2000, realizado pelo Grupo de estudos sobre a ditadura Militar, da UFrJ, os temas 
dos movimentos sociais e da arte e cultura se sobressaem. daí a constatação do autor: 

A velha máxima de que a história é feita com os olhos do presente 
parece presidir esses números: o interesse dos que foram partíci-
pes de uma conjuntura de predomínio do ideal político revolucio-
nário parece ceder lugar à valorização de outros autores, que par-
ticiparam, como atores, da fase final da ditadura militar, durante a 
qual foram bastante valorizadas todas as instâncias da resistência 
democrática, mesmo as mais singelas, como a adesão a um mani-
festo de protesto, a freqüentação de uma dramaturgia denuncista 
ou a audição coletiva das músicas de protesto. (FICO, 2004, p. 41)

O trabalho Carro Zero e Pau-de-Arara: o cotidiano da oposição de classe 
média ao regime militar, por Maria hermínia tavares de almeida & Luiz Weis, 
publicado em História da Vida Privada no Brasil em 1998, é representativo desse 
novo contexto, ao analisar como o estreitamento da vida pública política pela 
censura e repressão levou à uma politização da esfera privada e da vida cotidia-
na, através das relações familiares, amorosas, do trabalho, da religião, da cultu-
ra e lazer, a partir das quais teceu-se uma resistência ao regime. 

retomando a nossa questão inicial, essa mudança de abordagem apenas rei-
tera uma necessidade das pesquisas sobre a vida cotidiana e a esfera privada, 
ao mesmo tempo em que seu escopo seja ampliado para abarcar aqueles indi-
víduos, grupos, segmentos, da população que não se engajaram politicamente 
– quaisquer que sejam as formas –, mas que vivenciaram aquele período, e cuja 
experiência de algum modo deixou seus traços nas suas práticas e visões de 
mundo que ainda se fazem sentir no presente. 

A vida cotidiana e a vida privada 

O que entendemos por esses dois termos, vida cotidiana e esfera privada? 
Qual sua relação com o espaço público, a política e o político? Não retomaremos 
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uma discussão, que é extensa na historiografia quanto na Sociologia (da vida 
cotidiana), mas apenas iremos balizar algumas questões em torno destas duas 
noções1, e que, embora estejam correlacionadas, não se trata da mesma coisa, e 
portanto não são intercambiáveis (PaiS, 1986; VaiNFaS, 1996). 

Segundo Vainfas, para G. duby, organizador, juntamente com P. ariès, da 
História da Vida Privada, publicada em 1985, – na qual se inspira a edição bra-
sileira – a noção de vida cotidiana (e sua relação com a vida privada) aparente-
mente supõe uma leitura microscópica da história, cujo limite seria a sua não 
articulação às interpretações totalizantes. Vainfas (1996) afirma que há certa re-
sistência à essa noção, também manifestada por J. Le Goff – um dos organizado-
res, juntamente com P. Nora, da trilogia Faire de l’Histoire, publicada em 1974 e 
considerada uma espécie de Manifesto da ‘Nova história’ – ao considerar que o 
cotidiano é associado a uma história anedótica, uma reconstituição do passado 
“tal como foi”. Le Goff rejeitaria, assim, a dimensão meramente descritiva em 
defesa de um conceito de cotidiano mais explicativo e globalizante, articulado, 
portanto, à análise dos sistemas históricos. Nessa perspectiva, o cotidiano seria, 
além disso, o cenário privilegiado das lutas sociais e da construção da memória.

Segundo Vainfas (1996), a noção de privado, para duby, traria dificuldades 
teórico-metodológicas, entre as quais a pertinência da generalização do concei-
to no tempo e no espaço, a sua especificidade na história da Civilização Ociden-
tal, e a preocupação em defini-la pelo que ela não é (nem história do cotidiano 
nem do individualismo). Para o autor, os espaços privilegiados da vida privada 
seriam aqueles ligados à domesticidade, à familiaridade e à intimidade, mas não 
necessariamente aqueles ligados à casa, ao quarto, ao leito.

Saindo de uma problematização para uma tentativa de definição, r. Vainfas 
sintetiza a noção de cotidiano e vida privada, tal como trabalha uma parte da 
historiografia: 

 
Cotidiano é conceito que diz respeito ao tempo, sobretudo ao 
tempo longo, seja no plano da vida material seja no plano das 
mentalidades ou da cultura, embora possa ser operacionalizado 
na dimensão restrita de uma cidade, uma região, um segmento 

1 Para uma síntese e problematização na Historiografia, ver Vainfas (1996), e na Sociologia, 
Pais (1986).
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social, um grupo socioprofissional. Mas é conceito mais passí-
vel de ligar-se às estruturas e ao social global, como indica aliás 
parte da historiografia que o adota. Vida privada é conceito mais 
explicitamente ligado à domesticidade, à familiaridade ou a es-
paços restritos que podem emular a privacidade análoga à que se 
atribuiu à família a partir do século XIX. (1996, p. 14) 

No âmbito da Sociologia da vida cotidiana, alguns aspectos por ela desen-
volvidos merecem ser destacados.2 

O cotidiano remeteria ao “aqui” do meu corpo, e ao “agora” do meu presente 
(PaiS, 1986). À primeira vista, suas representações e práticas referem-se ao dia a 
dia, à rotina. Para Balandier (apud PaiS, 1986), a repetição se colocaria contra o 
acontecimento ao pressupor o sentimento de estabilidade, de segurança, de prote-
ção contra os acasos da existência; mas ela não está isenta de ruptura, que contri-
buiria para a sua reorganização e transformação, para o reavivamento do cotidia-
no, como ocorre nas festas, nas férias, nas viagens; e, por fim, o cotidiano coloca-se 
contra o tempo ao dominar seus efeitos contra a rotina, no ato de “matar o tempo”. 

Portanto, sua temporalidade estaria ligada à rotina, à regularidade, à repe-
tição, ao ordinário, ao a-histórico. em oposição se insurgiria o acontecimento, o 
extraordinário, o histórico. O cotidiano também caracterizar-se-ia pelo banal, tri-
vial, insignificante, em contraposição ao significativo, ao original. todavia, essa 
oposição seria aparente. Mais que uma temporalidade cíclica, vivida apenas no pre-
sente (ideM, 1986, p. 18), o cotidiano também se abre para a “aventura”, como em 
Michel Maffesoli, e a “espontaneidade”, para agnes heller, configurando-se um 
lugar também de inovação. Nesse sentido, o cotidiano seria antes o “cruzamento 
de múltiplas dialécticas entre o ‘rotineiro’ e o acontecimento” (ideM, 1986, p. 19).

O cotidiano estaria também referido às esferas da vida privada e do consu-
mo – ainda que o mundo público também tenha seu cotidiano (ideM, 1986). 

2 Consagram-se as distintas abordagens, como a formalista (G. Simmel, G. Balandier, M. Maf-
fesoli); a fenomenológica (G. Mead, A. Schutz, H. Blumer) e suas ligações com o interacionis-
mo simbólico (P. Berger & T. Luckmann, E. Goffman), e a etnomedotologia (H. Garfinkel); e, 
por fim, os marxistas (H. Lefebvre, A. Heller). Nelas, os pressupostos teóricos, metodológi-
cos e o próprio recorte do objeto têm suas especificidades, divergências e até oposições, cuja 
discussão excedem o limite deste artigo. 
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Sua análise centra-se sobre o sujeito individual e a suas relações mais próximas, 
às interações face a face, e não necessariamente aos agrupamentos, organiza-
ções e sistemas (ideM, 1986). e por fim, o cotidiano refere-se ao senso comum 
(PaiS, 1986, p. 34), ao saber do senso comum, ou seja, a sua análise privilegia a 
interpretação que o próprio sujeito confere à realidade, ao mundo em que vive. 

traremos duas microssituações que procuram iluminar as relações entre 
o mundo privado (da família), a vida cotidiana (as viagens), a sua invasão pelo 
acontecimento (o golpe militar) e o seu significado político (o seu julgamento 
pelo saber do senso comum). 

Dois fragmentos da memória sobre o regime militar3

Quando pesquisamos a ascensão social e a construção da cidadania entre 
migrantes nordestinos que vieram para a cidade de São Paulo nos anos 1950 
– momento chave da modernização econômica, social, política e cultural do 
país –, suas histórias de vida, suas trajetórias foram perpassadas por vários mo-
mentos da história política – como a era Vargas, o populismo, o regime mili-
tar, a abertura política, as primeiras eleições diretas presidenciais pós-ditadura. 
embora não fossem participantes como protagonistas nem coadjuvantes, essas 
experiências – reconstruídas através de entrevistas realizadas entre 1991 e 1994 
– não os colocam como meros figurantes passivos desse período.

No primeiro caso, Otília, nascida em 1928 no interior do Ceará, veio para 
a cidade de São Paulo em 1954, em plenos festejos de seu Quarto Centenário, 
chamada pelo marido, militar que se engajou no Movimento tenentista no Nor-
deste. a despeito do status do marido, Otília em sua infância foi retirante e aca-
bou sendo criada pelos padrinhos, pais de seu futuro marido, para quem, como 
contraprestação, trabalhava como doméstica. Na cidade de São Paulo trabalhou 
como vendedora de roupas autônoma, profissão que conseguiu garantir seu sus-

3 As entrevistas, bem como a sua análise, foram reproduzidas de minha dissertação de 
mestrado, Mobilidade Social e Cidadania. A construção da cidade e do cidadão na expe-
riência de migrantes nordestinos que ascenderam socialmente em São Paulo. Dissertação 
de mestrado, FFLCH, USP, 1997. 
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tento e a profissão dos filhos. Otília lembra o episódio de visita aos filhos que 
foram morar com o pai em Brasília, após a separação do casal. 

Enquanto os meus filhos estavam por lá [em Brasília] eu estava 
aqui [em São Paulo] com a minha filha, que ela estudava e eu não 
deixava que faltasse nada para ela também. E eu ainda corria para 
Brasília. Eu me via na obrigação de ir lá ver meus filhos, de ajeitar 
eles, de levar roupa porque ele não comprava. Ele não comprava 
nada para os meninos. Era eu que ia daqui de São Paulo... É tanto 
que quando estourou aquela revolução de 1964 eu estava num ôni-
bus, e o policiamento, na hora que o ônibus ia passar num trecho 
da estrada, já tinha aquelas barreiras de policiamento revistando 
todo mundo, revistando o ônibus, as malas. E revistaram a minha 
mala e deram risada porque eu levava uns dois bolos dentro da 
mala, dois bolos prontos porque lá eu não tinha nem como fazer 
um bolo para os meus filhos. Eles moravam em barraco de madei-
ra, barraco que tinha rato, que tinha tudo que era porcaria. Aí eu 
levava dois bolos na mala e um soldado queria que eu vendesse os 
bolos para ele. Eu dizia “Não, eu vendo tudo, meus bolos não.” Eu 
digo: “Não, os bolos são para os meus filhos, que eu fiz. Não vou 
vender meus bolos”. (risos) E eu ia e voltava. Eu fui muitas vezes 
em Brasília. E tinha meu cunhado que mora em Goiânia, quando 
eu voltava eu passava lá em Goiânia. Aquilo também era bom para 
mim, era como um passeio. (Otília)

Os projetos de vida distintos resultam na divisão da vida familiar entre as 
duas cidades. embora dividida espacialmente, a família passa a ser reorganizada 
e articulada a partir das obrigações maternas em relação aos filhos. 

Nos trajetos entre as duas cidades, um acontecimento público irrompe na 
vida privada: o golpe militar de 1964. este passa a ser um marco temporal a 
partir do qual a memória familiar é ancorada. O bloqueio policial, a revista das 
malas, a recusa a vender aos soldados os bolos feitos para os filhos compõem 
um episódio que, embora extraordinário, vai ser encarado como algo trivial, 
banal. Ou melhor, um “acidente” que atravessa a rotina familiar. esse aspecto 
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é reforçado na medida em que a narrativa do bloqueio policial logo dá lugar à 
lembrança dos passeios e das visitas familiares. 

No segundo caso, o golpe de 1964 tem uma dimensão mais dramática. as-
sim como Otília, Francisco, nascido no agreste paraibano em 1932, chegou a 
São Paulo a convite do irmão, no mesmo ano dos festejos do Quarto Centená-
rio da cidade. Logo começou a trabalhar na Cia. antarctica Paulista, de onde 
sai alguns anos depois para montar seu próprio negócio, tornando-se pequeno 
empresário no ramo de confecções. Francisco lembra-se do inesperado aconte-
cimento durante uma visita a parentes. 

Tinha a casa da tia de Eládia, minha cunhada, em Santos. E eu alu-
guei um quartinho na casa dela para quando eu ia no fim de sema-
na eu ia para lá. E de lá ia para a praia e ficava por ali. Então, fomos 
formando aquela amizade, porque era uma família. Quando ela 
vinha para São Paulo vinha para a minha casa, era gente de casa. 
Aí calhou que a velhinha adoeceu um tempo e teve um derrame, 
ficou com a metade de seu corpo imobilizado, paralisado. E nós 
ficamos lamentando muito. Calhou que Maura, minha irmã, que 
morava em Brasília, veio passear em São Paulo, e conhecia muito 
ela. Aí eu falei: “Maura, domingo nós vamos para Santos visitar 
Tutu” - porque ela chamava Tutu: “Nós vamos visitar ela porque 
ela está paralítica de uma banda, teve um derrame”. Aí Maura dis-
se: “Ah é? Então, vamos”. Aí no domingo cedinho saímos daqui. 
Foi eu, Edite, Maura, Gilberto, que era pequeno tinha uns quatro, 
cinco anos e Mônica, com uns três. Chegamos em Santos, está a 
família triste, isso na época de... sabe que ano, 1964, na época da 
revolução. Nessa época Castelo Branco já era presidente... da dita-
dura. Aí chegamos lá, ficamos lamentando muito, aquela tristeza, 
a pobrezinha conhecia a gente mas não podia falar, e as lágrimas 
desciam. Enquanto isso a sobrinha dela preparou o almoço e fi-
camos ali batendo um papo e lamentando a situação da saúde da 
velhinha. Aí tomamos um café, se despedimos, aquela tristeza, 
pegamos o carro e saímos. Não andei dois quarteirões atravessou 
dois carros na minha frente e saiu uns quatro polícias. Quer dizer, 
polícia não, homens à paisana. E eu parei e fiquei surpreso, pensei 
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que era um assalto, mas nessa época não existia quase assalto, fi-
quei surpreso. Quando chegava já fui recebendo voz de prisão. Aí 
eu digo: “Mas por que moço, por que voz de prisão?”. “Não, está 
sob suspeita”. “Mas eu queria que você me explicasse por quê”. 
“Não, explicação o senhor vai ter lá na delegacia” - na Aduaneira, 
aquele negócio da Marinha. Conclusão, saiu um carro na frente, 
eu no meio e outro atrás. Parecia até que eram os subversivos do 
mundo todinho: eu, minha esposa, a Maura e duas crianças. E o 
cara nem consentiu que eu fosse dirigindo a caminhonete. Não, 
não fui dirigindo. Maura foi para trás, ficou Edite e Maura atrás, 
e eu na frente, e um de um lado, o outro do outro, e eu no meio. 
E eu sem ter... não tinha nem como... - por isso que a ditadura, 
ditadura sendo administrada por homens inexperientes é perigo-
sa, viu? Então, eu sem nada. Quando chegou na aduaneira me pu-
seram numa sala separado, as mulheres em outra sala separado, 
isolado, a gente não tinha comunicação. E fiquei. E deu três horas 
da tarde, deu quatro horas, deu cinco horas, deu seis horas, deu 
sete horas, deu oito horas... E eu perguntando aos outros policiais 
como era que funcionava, o porquê daquilo ali, o que estava acon-
tecendo. Eles disseram: “Não, aqui é a polícia da Marinha e es-
tamos fazendo um rodízio de prisões, suspeitos, subversivos”. Eu 
digo: “Meu Deus, o que...” - eu não sabia nem o que era a palavra 
subversivo. Bom, quando foi mais ou menos umas dez horas da 
noite aí um comandante manda a polícia me buscar lá. Cheguei na 
sala dele, ele pediu desculpa porque houve um lapso, mas era ba-
tida de rotina e eu estava incluído naquela diligência, que ia pedir 
desculpa, porque eu estava com a família... Aí depois de eu escutar 
tudo aquilo, eu digo “Coronel, eu gostaria muito que o senhor me 
desse uma explicação o porquê eu estou com a minha família até 
agora porque até agora eu não entendi nada. Eu estou aqui já 
há cinco, seis horas, mas eu não entendi, eu não sei por quê. 
Minha esposa e minha irmã que mora em Brasília, e por sinal veio 
passear, e meus dois filhos pequeno.” Aí ele disse: “Não, o senhor 
estava numa casa suspeita”. Mas eu digo: “Suspeita por quê, se eu 
fui visitar uma mulher que está paralítica? O senhor pode cons-
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tatar!” Ele disse: “Não, tudo isso nós já constatamos, já sabemos, 
mas o problema não é esse, o problema é que ela tinha...” - tem um 
sobrinho que era subversivo, ou metido a subversivo, sei lá o que 
ele era, lá em Recife, e foi a polícia de lá que comunicou que ele via-
jou para Santos, para a casa dela. Aí houve essa má interpretação. 
E nessas alturas chegou mais outros sobrinhos dela presos, que 
não tinham nada a ver, nem sabiam de nada. Chegou mais um, 
chegou uns quatro, que foi chegando na casa e eles iam levando 
preso. Foram todos presos, sem sabe por que, como eu estava lá. 
Aí ele pediu desculpa para todos nós, e foi um engano, foi de ro-
tineira. Eu digo: “Está bom, mas eu gostaria de saber a finalidade 
que eu estou aqui. Aí ele explicou que era esses motivos aí. Aí me 
liberaram, pediram muita desculpa. Fui na caminhonete, tinham 
virado a caminhonete tudo, pensando que tinha... Tem uma coi-
sa, os boletins de subversão que eles encontraram foi justamente 
só uma Bíblia que Edite tinha na gaveta, eu acho que tinha ido à 
missa, aqueles livrinhos de missa! Foi só o que eles encontraram. 
Aí viemos embora pra São Paulo, chegamos em casa meia-noite, 
mas em paz, graças a Deus. Mas quem não deve não teme. Mas 
eu sempre falei: eu não tenho um tico de medo da justiça, de 
maneira alguma. Mas eu me pelo de medo da injustiça! E é o 
que mais pode acontecer com a pessoa porque um negócio desse 
o cara vai pagando inocente, sem saber o porquê. E assim eu acho 
que morreram muitos, ou sofreram muitas pessoas assim, dessa 
maneira, sem saber, sem ter nada de realidade, só por uma fan-
tasia política, política mal implantada. Mas tudo bem, graças a 
Deus, estamos aí. (Francisco)

O passeio ao litoral junto com a família nos finais de semana é uma prá-
tica cujo significado reside na instauração de um tempo reservado ao cultivo 
das relações familiares, ao descanso e aos prazeres proporcionados pelo contato 
com a natureza, em contraposição ao tempo do trabalho e ao ritmo da cidade 
(MartiN-FUGier, 1993, p. 231). diversamente do mundo rural, onde não se 
configurava claramente uma distinção entre tempo de lazer e tempo de traba-
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lho, essa delimitação temporal e a reaproximação à natureza vão significar a 
incorporação de um modo de vida urbano (ideM, p. 232). 

O aluguel de um quarto na casa de um parente distante residindo no litoral e, 
como contrapartida, as visitas deste na cidade indicam o estreitamento dos vínculos 
da família nuclear e ao mesmo tempo a ampliação e fortalecimento de novas rela-
ções de parentesco, não apenas nas situações de lazer, mas também nas de doença.

a visita da família a um parente doente expressa a solidariedade familiar na 
forma de apoio moral e conforto diante do sofrimento. É um acontecimento da 
vida privada, sendo assim demarcado na lembrança por uma temporalidade cujo 
referencial é baseado na idade dos filhos, mas a esse marco temporal se sobrepõe 
um outro, relativo a um tempo histórico – “1964, na época da revolução” militar – 
e a um governo determinado, Castello Branco, “presidente da ditadura”. 

a demarcação desse acontecimento vivido sob duas temporalidades vai sig-
nificar a invasão de um acontecimento da vida pública do país na vida privada, 
passando a memória familiar a ganhar uma nova dimensão, relacionada à me-
mória histórica do regime militar. 

O bloqueio policial no caminho para casa, os policiais à paisana, a prisão 
ilegal, o cárcere temporário na Marinha, enfim, a invasão do estado na vida pri-
vada vai ter um outro sentido, oposto aos anteriores, marcado pela violência e 
arbitrariedade, regulamentadas por meio dos atos institucionais baixados pelas 
Forças armadas, ferindo os direitos dos cidadãos. 

esses atos criaram as bases para a instalação dos inquéritos Policiais Milita-
res (iPMS), a que ficaram sujeitos os responsáveis “pela prática de crime contra 
o estado ou o seu patrimônio e a ordem política e social ou por atos de guerra 
revolucionária”. Com esses poderes excepcionais, desencadearam-se perseguições 
aos adversários do regime, envolvendo prisões e torturas (FaUStO, 1995, p. 467). 

Nesse clima de vigilância, a ligação com qualquer pessoa que se opusesse 
ao regime estabelecido se tornava suspeita. a suspeita de subversão vai levar à 
prisão ilegal de Francisco e sua família. 

a ironia destilada à suspeita recaída sobre a família e o alheamento em rela-
ção ao caráter ideológico dos conflitos que precederam e continuavam a existir 
numa esfera pública obstruída (“Parecia até que eram os subversivos do mundo 
todinho: eu, minha esposa, a Maura e duas crianças”; “eu não sabia nem o que 
era a palavra subversivo”. a impotência diante da força e da arbitrariedade: “e 
eu sem ter... não tinha nem como...”) e finalmente a indignação ante a injustiça 
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– esses sentimentos expressam a ausência de plausibilidade e sentido quando o 
estado arbitrariamente adentra a vida do cidadão comum, cujas preocupações 
estão voltadas quase exclusivamente ao universo privado. embora a marca do 
absurdo revele o impacto daquele acontecimento, ele passa a ter uma inteligibi-
lidade quando o julgamento sobre o poder é elaborado. 

a noção de poder, ligada à ideia de administração, é emprestada do mer-
cado, sendo o seu exercício relacionado à gerência de uma empresa privada e à 
vontade do governante, à experiência. a ditadura não é considerada ilegítima, 
mas, sim, a “inexperiência” da pessoa que a “administra”. a ilegitimidade, por-
tanto, não está na forma de poder, mas no ato da vontade de quem governa, 
que se exerce sem limites (CaLdeira, 1984, p. 221) ao intervir arbitrariamente 
na vida dos cidadãos. Nesse sentido, não há para Francisco uma relação direta 
entre aquela forma de governo – cuja natureza envolve quase exclusivamente a 
vontade daquele que ocupa seu lugar, que pode implicar a arbitrariedade, a vio-
lência – e a prisão. embora não seja feita essa relação, há uma correlação entre 
o exercício e a ação desse poder, cujo julgamento constitui a noção de justiça. 

a revista fracassada ao seu carro, quando se encontram tão-somente folhe-
tos de missa, vai se configurar como mais uma prova do seu não envolvimen-
to. a sua inocência, portanto, vai se legitimar a partir do discurso de ordem 
religiosa, pontuado pela ironia quanto à suspeita de “subversão”, por meio do 
deslocamento de sentido, quando os símbolos políticos suspeitos, “os boletins 
de subversão”, são transfigurados em símbolos religiosos: “livrinhos de missa”. 
a mesma ordem cosmológica vai dar sentido à sua libertação. 

À ausência de justiça na ordem social/terrena, configurada na arbitrarie-
dade do estado, a única justiça e proteção à qual apelar é a justiça divina. a 
ideologia política passa a ser (des)qualificada no registro da “fantasia política”, 
não possuindo, assim, raízes no real. 

Eu achei, olhe, sinceramente, quando disse assim, estava aque-
la esculhambação, e quando o Castelo Branco entrou todos nós 
respiramos sossegado. “Graças a Deus agora nós estamos tendo 
garantias”. Esculhambação era greves, era quebra-quebras, era 
tanta coisa em todo país. Em São Paulo, por exemplo, a gente mo-
rava na rua Conselheiro Justino, Deus me livre! Ali a gente quase 
não podia sair de casa, vinha aqueles grevistas fazendo baderna, 
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sabe o que é baderna? Baderna é ir jogando pedra, é quebrando o 
vidro, fazendo e acontecendo, e isso não é greve, greve é diferente. 
E quando entrou Castelo Branco, que o Exército deu um basta 
nisso, aí nós ficamos respirando tranqüilo, graças a Deus que 
agora nós estamos tendo garantia. E realmente ficamos, entrou o 
governo Castelo Branco, sossegado, tranquilo, não tinha inflação, 
a gente levava uma vida modesta mas segura, sabe? Porque hoje a 
gente não se sente seguro. Nessa época a gente se sentia... Porque 
eu acho segurança, eu acho que não é tanto o econômico, mas se-
gurança é a família, é você se sentir a família garantida, você 
poder sair com a família. Hoje você não sente. Eu tenho medo 
de ir num parque hoje, num cinema à noite. Garantia que eu 
digo é referente a isso. Mas a evolução do tempo vem, os políticos 
vêm mudando, e assim estamos nós. (Francisco)

a lembrança da prisão arbitrária não encobriu uma memória sobre o re-
gime militar como um tempo de “garantias” e de ausência de inflação. À pri-
meira vista contraditórias, essas duas memórias sobre esse tempo vivido, na 
verdade, referem-se a uma mesma representação sobre o poder e o seu papel 
(CaLdeira, 1984). 

a função do governo está relacionada à manutenção da segurança do in-
divíduo, da família, e à intervenção no mercado, promovendo a estabilidade 
econômica. 

O regime militar vai estar associado ao nome de Castello Branco, cujo go-
verno vai representar para Francisco a restauração de uma ordem. as mobiliza-
ções e fortes pressões sociais durante o governo João Goulart são relacionadas 
à ameaça dessa ordem. esses conflitos na esfera pública vão estar associados à 
utilização da violência como método, daí serem considerados ilegítimos (ideM, 
p. 260). além disso, são atos dirigidos contra a propriedade. 

A greve que eu digo é... Olhe, só em você parar já em um sinal 
de protesto, já é uma greve. Agora, você parar e quebrar, vamos 
dizer assim, um objeto que não é seu, apenas para extravasar a 
sua irritação, isso já não é greve, já parte para uma agressão, não 
é? (Francisco)
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Não apenas a propriedade é vista como ameaçada, mas também a família. 
Nesse sentido, o regime militar vai ser uma referência no tempo na qual o pre-
sente pode ser pensado, mas a partir de uma falta, a segurança. 

O sentimento de insegurança vai associar num mesmo imaginário duas ex-
periências de significados distintos, relativas ao espaço público: de um lado, a 
conflituosidade na esfera pública política, a mobilização e as pressões vindas da 
sociedade, e, de outro, a violência urbana, ameaçando a sociabilidade no espaço 
público das cidades. O medo que associa essas experiências distintas, todavia, 
tem um único sentido: o da ameaça ao lugar no mundo (areNdt, 1991). 

Considerações finais

ao discutir as críticas às “teorias da transição democrática”, r. Mutzemberg 
(2010, p. 415) nos mostra como elas atentam para a necessidade de diferençar 
o terreno da política do campo do político, compreendendo o primeiro como 
uma prática referida ao âmbito institucional e ao sistema político, e o segundo 
como uma prática constitutiva e inerente do conjunto da vida social que, nesse 
sentido, incorpora as práticas cotidianas. essa diferença, certamente, não se rea-
liza sem a compreensão das articulações e mediações entre ambos os campos, 
mas chama a atenção para os sentidos do político nas interações espontâneas, 
informais, cotidianas, que se abrem em outras esferas que não apenas aquelas 
referidas diretamente ao mundo público e ao institucional. 

Nos casos analisados acima, não se trata, evidentemente, de interpretar em 
qualquer prática ou discurso sobre a vida privada e cotidiana uma ingerência to-
talizante da política. Busca-se, antes, compreender em que medida o alheamento, 
a aquiescência, o apoio, a resistência – por vezes vividos simultaneamente, ge-
rando assim ambivalências – nas práticas e discursos desses atores sem vínculos 
com a igreja, sindicatos, movimentos, partidos e a oposição de classe média inte-
lectualizada, dizem-nos acerca de outras dimensões da história, da memória, da 
política (e do político) desse período, e significam em suas continuidades e des-
continuidades no presente quanto às relações entre autoritarismo e democracia. 

O estudo e a compreensão sobre o cotidiano de homens e mulheres comuns 
mostram-se uma vertente profícua nas pesquisas atuais, ao lado de outras, cru-
ciais, como aquela indicada por Fico (2004) ao chamar a atenção para o impacto 
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que a recente abertura aos documentos sigilosos produzidos pelos governos mi-
litares teria nos estudos recentes sobre a história do período. 

No campo da Sociologia, a análise do dia a dia abre-se para o entendimento 
sobre as dialéticas entre o repetitivo e o acontecimento, o privado e o público, 
as interações face a face, mais imediatas, e o institucional, a apreensão da inter-
pretação e do julgamento do senso comum sobre o mundo, e o sentido político 
que eles possam vir a ter. No âmbito da historiografia, uma história da vida 
privada e do cotidiano revela ser uma escala de observação microscópica que 
pode iluminar aspectos que talvez se perdessem numa escala macro-histórica 
(VaiNFaS, 1996, p. 27), aspectos estes que talvez perdurem no tempo, num 
“tempo longo” das mentalidades, da memória. 

Os eventos ligados à comemoração – no sentido de “lembrar-se juntos” – do 
golpe de 1964, e uma atenção a essas memórias “menores” pela pesquisa, reve-
lam uma possibilidade histórica para a compreensão do período e a formação 
de uma esfera pública em que a reflexão sobre o passado possa confrontar sua 
perpetuação no presente, como, por exemplo, na dificuldade ou resistência em 
relação à prática dos direitos civis e direitos humanos na nossa vida cotidiana. 
talvez isso represente transmitir uma história e uma memória para as novas ge-
rações, “vacinadas”, como observaria W. Benjamim (apud, GaGNeBiN, 1994), 
contra os perigos da nostalgia quaisquer que sejam os seus matizes ideológicos, 
e o quanto ela é eivada de contradições, tensões, ambivalências, que nos obri-
gam a fazer uma leitura mais fina daquele período. 
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A privação da Filosofia no ensino 
a partir da ditadura militar 

e as consequências para o 
pensamento reflexivo na escola
Maria Angélica Seabra Rodrigues Martins e José Antônio Leandro Filho

Introdução

a experiência com alunos de segundo grau, hoje, evidencia dois problemas 
crescentes: a dificuldade de produção de textos, devido ao restrito vocabulário e 
à falta de leituras pregressas, e a crescente violência relatada nos meios de comu-
nicação, o que tem levado muitos professores a desistir de sua profissão, optando 
por outras mais seguras. Uma das causas desses problemas parece oriunda da 
década de 1960, quando a retirada da disciplina Filosofia das salas de aula fez 
com que gradativamente a escola se afastasse de sua meta maior, que seria a de 
formar indivíduos dotados da capacidade de questionamento e capazes de efe-
tuar escolhas lógicas em suas vidas.

essa intervenção do governo militar na educação, segundo pesquisas de-
senvolvidas nas últimas décadas, ocorreu devido ao fato de essa disciplina re-
presentar uma ameaça ao discurso político e ideológico do totalitarismo, como 
sói acontecer em todo sistema desse tipo. Considerando-se a visão de Kant de 
que “a filosofia é um saber incompleto, pois está sempre em movimento aberto, 
sendo feito e se revendo” (aSPiS, 2004, p. 307), aprender filosofia confere ao in-
divíduo autonomia, pela liberdade de pensamento, o que não seria interessante 
para qualquer governo despótico, uma vez que haveria dificuldade em se man-
ter a unidade de raciocínio pregada por sua linha ideológica.

dessa forma, ao gerar receio entre os militares, que a consideravam “subver-
siva e perigosa”, entre 1964 e 1985, seu caráter reflexivo foi usurpado da popula-
ção; assim, o banimento fez com que “uma geração inteira se tornasse estranha 
à filosofia, deste modo, os dominantes garantiram o domínio das massas, e go-
vernaram suprimindo a liberdade e a razão” (LiMa & LOPeS, 2013, p. 2). 
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a vida dos brasileiros da época, não apenas na esfera da educação ou da dis-
ciplina Filosofia, passou a ter controle, uma vez que todas as atividades, cultu-
rais ou lúdicas, transmitidas quer na escola, quer pela mídia da época, deveriam 
passar pelo crivo da censura instaurada pelo governo. dessa forma, a ditadura 
acreditava que poderia manter “a lei e a ordem”.

em contrapartida, foi criada uma nova disciplina para substituir a que foi 
retirada, no sentido de trabalhar o nacionalismo da população – a educação 
Moral e Cívica:

Desse modo, o setor educacional, em todos os níveis, foi alinha-
do a essa doutrina de segurança que compreendia o direciona-
mento politico autoritário, o impulso da economia expansio-
nista e ufanista do capitalismo e a ideologia moralizante, via 
civismo patriótico. A doutrina foi executada sob o lema “Bra-
sil: ame-o ou deixe-o”, em nome do qual a sociedade brasileira 
passou a conviver, entre outros, com as disciplinas de Educação 
Moral e Cívica em todos os estabelecimentos da educação bási-
ca e de nível superior. (CORREIA, 2007 p. 492)

ao se afastar o elemento crítico que propiciaria à população questionar as 
próprias atividades governamentais, haveria a necessidade concomitante de se 
estabelecer o controle rígido do pensamento, por meio do patriotismo e do na-
cionalismo exacerbados, e da religiosidade controladora, meios empregados no 
material didático, a partir de textos que induziam ao conformismo e à aceitação 
das regras impostas. tais textos, destinados a crianças de nível fundamental 
(antigo Curso Primário) reescritos a partir de obras conhecidas de autores da li-
teratura infantil clássica, como os irmãos Grimm e andersen, assumiram novo 
caráter ao se retirar dessas histórias seu aspecto polêmico e capaz de conduzir 
à reflexão. as poesias singelas de autores nacionais que enalteciam a crença do 
homem do campo nas entidades religiosas, confirmando a fé, contornava a ne-
cessidade da maioria inculta de raciocinar acerca das atitudes do governo, e 
surgiam na maior parte dos livros destinados ao ensino básico de Português. 

também textos de autores brasileiros que exaltavam as características his-
tóricas e regionais do país, como os de José Lins do rego, rachel de Queiroz e 
José de alencar, por exemplo, eram escolhidos com muito cuidado para fazerem 
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parte dos livros destinados ao Nível Médio, de forma a que as fronteiras mentais 
permanecessem fechadas, no âmbito do raciocínio, para não ultrapassarem as 
fronteiras nacionais, uma vez que durante a adolescência muitas das ideias se-
meadas na infância seguramente se desenvolvem. 

Quando a educação passou a servir como instrumento de profissionaliza-
ção no ensino Médio, substituiu-se em definitivo o caráter formador de indi-
víduos pensantes na escola, para que ela assumisse o papel de instrumento de 
preparação de mão de obra destinada às empresas. Na ditadura, a ideologia da 
segurança nacional passou a dominar o pensamento geral da nação, sendo que 
a educação transformou-se em um veículo de propaganda do grupo dominante.

ainda, se o estado oportunizasse uma compreensão mais profunda da cul-
tura, da história, da realidade humana e da política, estaria fornecendo munição 
para questionamentos e intervenções populares contrários ao regime. O estado 
autoritário não almejava que a população fosse questionadora dos seus direitos e 
das ações governamentais nem permitia a presença de uma prática escolar capaz 
de enfocar a conscientização dos estudantes e de toda a sociedade. também não 
desejava que houvesse condições para que “todos pudessem buscar com mais 
clareza a liberdade e a felicidade pessoal e social a que o verdadeiro cidadão tem 
direito” (LiMa & LOPeS, 2013, p. 4). 

Segundo Nosella (1981), a ideologia tanto pode estar a serviço da dialética 
conservadora da história – explicitando as contradições – quanto exercer uma 
função conservadora, camuflando as contradições objetivas; assim, tanto pode ser 
objetiva quanto falsa e mistificadora, dependendo da forma como for empregada:

 
A ideologia, quando definida como princípios e normas que 
orientam a ação, tanto poderá orientar uma ação libertadora 
(dialética e objetiva) da classe dominada, como, ao contrário, po-
derá orientar uma ação conservadora, de manutenção do status 
quo (antidialética e não-objetiva). Esta última trará em si, natu-
ralmente, a conotação falsa e mistificadora da ideologia da classe 
dominante na sociedade capitalista. (NOSELLA, 1981, p. 24)

Neste trabalho, procurar-se-á apresentar tanto as razões que levaram à re-
tirada da filosofia das salas de aula, durante o governo militar, quanto as di-
ficuldades encontradas pela escola atual, como consequência desse ato para o 
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ensino e para formação do indivíduo atual, a partir das propostas de ensino, em 
consonância com os princípios da ética, dentro do novo contexto político-his-
tórico-social e da interferência da mídia nesse processo. Como metodologia de 
trabalho, além da Filosofia da educação e da história da educação, também 
serão utilizados elementos da Linguística textual e da análise do discurso.

A história da Filosofia no currículo  
brasileiro (1553 – 1964)

durante a história da educação no Brasil, a Filosofia, como disciplina, as-
sumiu um caráter doutrinador, desenvolvido a partir de uma retórica livresca, 
nas quais o aluno decorava os textos clássicos vindos da europa. trazida pelos 
jesuítas no século XVii, segundo Mazai & ribas (2001), seu objetivo era auxiliar 
na catequese de crianças locais e dos nativos. 

Com a morte de dom João Vi e a posse do trono por dom José i, o Marquês 
de Pombal passou a ser o novo primeiro-ministro. Simpatizante dos ideais ilu-
ministas, contra o ensino doutrinário catequético, Pombal acusou os jesuítas de 
conspiradores contra o estado português. Sob essa acusação, esses padres ficaram 
proibidos de ensinar, além de serem expulsos das terras portuguesas e de suas co-
lônias. Os estudos de Latim, Grego e retórica, alicerçados pela Ratium Studiorum, 
deixam de ser ensinados (PUPiN, 2006, p. 31), embora essa medida não tenha 
propriamente alterado o “mapa educacional brasileiro”, pois os professores que 
atuavam nas capitanias tinham recebido formação jesuítica (PUPiN, 2006, p. 31). 

Pombal, entretanto, redirecionou a educação, no sentido de que “o ensino deve-
ria preparar o cidadão para servir ao estado civil e não à igreja” (PUPiN, 2006, p. 03). 
Novas ideias, em especial do positivismo francês, foram adotadas nas escolas brasi-
leiras, além do pensamento antirreligioso que passou a grassar no meio intelectual.

a abertura dos portos e do comércio evidenciou a necessidade de prepara-
ção profissional dos brasileiros. dessa forma, surgiram colégios destinados a 
esse fim, muito embora em 1838 a Filosofia tenha se tornado “obrigatória e con-
tínua, arbitrária, retórica e enciclopédica, marcando [...] o século XiX no Brasil 
com caráter apenas econômico” (CartOLaNO, 1985, p. 28).

reformas no ensino foram implantadas no país em 1871 e em 1878, embora a ên-
fase tenha se mantido sobre as ideias positivistas, pretendendo-se que a educação Bá-
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sica não apenas funcionasse como propedêutica da educação Superior, mas como um 
ensino formador. entretanto, o que se viu foi “[...] um acréscimo de disciplinas cientí-
ficas às tradicionais, propiciando assim, um ensino mais enciclopédico [...]” (MaZai 
& riBaS, 2001, p. 8). Mesmo na entrada no século XX, “apesar dos grandes apelos, 
reivindicações e empenho de professores e intelectuais”, (MaZai & riBaS, 2001, p. 
8), a Filosofia não se aproximou da realidade do brasileiro, pois o ensino continuou de 
forma livresca, com ênfase na retenção dos pensamentos de autores clássicos. 

No início desse novo século, outras reformas educacionais aconteceram e 
novas tentativas de implementar a Filosofia no currículo nacional. Na reforma 
Maximiliano n° 11.530, de 1915, colocou-se a Filosofia como disciplina facul-
tativa, relegada a segundo plano, em meio aos modismos do espírito científico. 
Na reforma feita por rocha Vaz, de 1925, como se pretendia que o ensino Se-
cundário passasse a preparar para a vida, a disciplina novamente voltou a ser 
enaltecida. Segundo dutra e Pino (2010, p. 88), “[...] incluiu-se a disciplina de 
Filosofia, versando mais especificamente sobre a história da Filosofia no quinto 
e sexto ano, com três aulas em cada.” 

No campo educacional, nos anos de 1930 aconteceram duas reformas que pro-
porcionaram mudanças no ensino Médio nacional. a primeira, em 1931, pauta-
va-se pela formação da pessoa em sua integridade e não apenas pelo ensino como 
requisito obrigatório para a matrícula nos cursos superiores (MaZai & riBaS, 
2001, p. 8). O escolanovismo, apoiado por Getúlio Vargas, rui Barbosa, Cecília 
Meirelles e vários outros intelectuais e educadores de destaque, pretendia que se 
criasse no Brasil uma escola nos modelos da de John dewey, nos estados Unidos, e 
de Pestalozzi, na europa, em que o mestre apenas acompanhava o processo de de-
senvolvimento da criança, redirecionando-a quando se afastasse demais do racio-
cínio lógico proposto (MartiNS, 2012). anísio teixeira, um dos idealizadores da 
proposta, foi aos estados Unidos conhecer o trabalho de dewey, muito embora nos 
anos seguintes Getúlio Vargas tenha gradativamente retirado seu apoio, tornando 
o projeto inviável para a maioria da população que frequentava a escola pública.

a segunda reforma da educação brasileira, no século XX, aconteceu no ano 
de 1942, com o “decreto n° 4.244, intitulado Lei Orgânica do ensino Secundá-
rio, que dividiu o ensino em dois ciclos: o Ginásio, que era cursado em quatro 
anos, e o Colegial, em três. ademais, o Colegial subdividia-se em Científico e 
Clássico” (MaZai & riBaS, 2001. p. 8). Com essa reforma, a Filosofia passou a 
ser lecionada em quatro aulas semanais no Ciclo Clássico.
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Com o passar do tempo, a Filosofia foi perdendo espaço na educação 
brasileira. em 1961, com a criação da primeira Lei de diretrizes e Bases, nº 
4024/1961, essa disciplina foi intitulada opcional. Nesse momento histórico, 
o Conselho Nacional de educação incluiu um adendo que iria influenciar so-
bremaneira a educação no país nas décadas seguintes: permitiu ao presidente 
da república escolher, entre indivíduos de sua confiança, aqueles que iriam 
gerir os caminhos da educação no Brasil, retirando a possibilidade de reforma 
definitivamente das mãos dos intelectuais que pudessem sanar as reais neces-
sidades da escola brasileira. essa abertura possibilitou que, a partir de 1964, a 
ditadura militar tivesse amplos poderes para atuar sobre o que iriam aprender 
os brasileiros e como seria esse processo, de acordo com seus interesses polí-
ticos e ideológicos. Com o golpe militar no Brasil, além de outras disciplinas, 
como as da área de Ciências humanas, também sofrerem restrições:

A educação estava, marcadamente, voltada ao serviço dos inte-
resses econômicos. Abre-se aí o espaço para a entrada do do-
mínio norte-americano em nossa economia, política e educação. 
A expansão econômica, impulsionada pela chegada do capital 
estrangeiro, bem como a proteção do governo militar e os in-
vestimentos dados à educação contribuíram para a extinção da 
filosofia do currículo das escolas. (MAZAI & RIBAS, 2001, p. 2)

 
em 1968, com o presidente da república, Costa e Silva, o regime militar 

endureceu suas ações. Uma delas foi a criação do ato institucional nº 5 (ai-
5), que reprimia seus opositores, fechando também o Congresso Nacional e 
outros órgãos públicos. 

A ditadura e a doutrinação na escola

Sob o signo do regime militar, muitos professores e pensadores, formadores 
de opinião, foram perseguidos e presos. No ano de 1971, com a Lei n° 5692, a 
disciplina Filosofia foi banida dos currículos, sendo substituída por componen-
tes doutrinários como educação Moral e Cívica e Organização Social e Política 
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do Brasil. tais disciplinas tinham por finalidade controlar a “desordem social”, 
causadora de malefícios à sociedade brasileira, segundo Menin (2002), ao citar 
trecho do decreto: 

A Educação Moral e Cívica, apoiando-se nas tradições nacionais, 
tem como finalidade: a defesa do princípio democrático, atra-
vés da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa 
humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a ins-
piração de Deus; a preservação, o fortalecimento de valores e a 
projeção de valores espirituais e éticos da nacionalidade; o forta-
lecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade 
humana; o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições institui-
ções e aos grandes vultos de sua história; o culto à obediência à 
lei, da fidelidade ao trabalho, e da integração na comunidade; 
[...] (MENIN, 2002, p. 94)

O propósito (não revelado pela ditadura) era introduzir uma forma de ma-
nipulação que atuasse nas mentes infantis desde a escola na época chamada de 
Curso Primário, noções de conformismo, nacionalismo, fé, ordem e obediência 
total aos pais e chefes da nação. Os livros didáticos e a estratégia de ensino tinham 
como objetivo “moldar comportamentos e convencer os alunos acerca das benes-
ses do regime para que estes contribuíssem com a manutenção do regime” (NU-
NeS & reZeNde, 2008, p. 2). essas propostas, nos livros de educação Moral e 
Cívica, manifestavam-se com o intuito de aperfeiçoar o caráter do brasileiro e pre-
pará-lo “para o perfeito exercício da cidadania democrática” (BraSiL, 1970, p. 9).

ao dissimularem os verdadeiros ideais dos membros do poder, esse material 
didático apresentava situações não verídicas, como ao afirmar que a cada cinco 
anos o povo brasileiro escolheria o presidente da república, por intermédio de seus 
representantes (ou seja, de forma indireta, o que não permitia dar voz efetiva a esses 
representantes), além de eleger também dessa forma deputados federais e senado-
res. a história mostra que o povo não teve voz ativa para se manifestar nas urnas 
e, caso o fizesse fora delas, seria enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que 
permitiu a prisão arbitrária, o desaparecimento e morte de muitos indivíduos que 
ousavam se manifestar contra as injustiças cometidas pelo regime. Para a grande 
maioria da população, mantida no obscurantismo, o melhor era se calar ou não ver. 
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Uma das formas de agir do governo militar era adotar a atitude paterna-
lista que fora empregada, paradoxalmente, na ex-UrSS, de forma a que o povo 
confiasse em seus governantes sem restrição. Uma das falácias da época, se-
gundo Pereira (1971), era levar a população a crer que competia ao presidente 
da república agir de forma a que todos os brasileiros pudessem ser felizes e 
prosperar. Nunes & rezende (2008) destacam:

Os conteúdos dos livros didáticos de Educação Moral e Cívica, 
como também as demais reformas educacionais do período mili-
tar, revelam que os aspectos sociais, políticos e econômicos eram 
utilizados pelo grupo de poder na tentativa de homogeneizar va-
lores e ações favoráveis ao projeto empreendido pelos segmentos 
sociais que formavam o grupo dos que governavam o país duran-
te a ditadura militar. (NUNES & REZENDE, 2008, p. 4)

ao afirmar que o propósito do golpe militar era o de afastar a ameaça co-
munista e lutar a favor da democracia, o governo golpista foi ao encontro do 
receio da população temente da implantação do comunismo no país. Fato que 
colaborou para esse receio geral foi o presidente Jânio Quadros ter recebido no 
Palácio do Planalto, com honras militares, em 1961, o ministro (e eterno guer-
rilheiro), ícone do governo cubano, ernesto “Che” Guevara, a quem também 
condecorou com a “Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul”.

Como o povo brasileiro em geral fora devidamente doutrinado contra o co-
munismo, desde sua implantação na ex-UrSS, o medo de que essa ideologia 
fosse adotada no país possibilitou a anuência da população ao golpe militar. 
dessa forma, a ditadura convenceu a população, enfatizando que iria salvá-la da 
ameaça comunista, por meio da democracia, termo que o novo regime golpista 
utilizava de forma enfática, para justificar “as medidas adotadas tanto na econo-
mia, na educação quanto na política e estava diretamente ligado à necessidade 
de legitimar o governo e suas ações” (NUNeS & reZeNde, 2008, p. 4).

ironicamente, embora a implantação do ai-5 tenha representado a maior 
ameaça à democracia, com a repressão e o autoritarismo desmedidos do governo 
militar, o povo ingenuamente aceitava (ou fingia não ver), pois acreditava que a 
ditadura estivesse combatendo os chamados ‘terroristas’ (termo com uma acepção 
totalmente diferente na atualidade) que queriam trazer o comunismo para o Bra-
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sil. Nesse contexto, os livros de educação Moral e Cívica vinculavam ao governo 
e ao termo democracia uma forma legítima de governar, uma vez que estava a 
serviço do povo, o que sancionava positivamente as atitudes dos governantes.

A dissimulação dos discursos presidenciais e a 
censura do material didático

em seu artigo Língua, discurso e política (2009), José Luiz Fiorin menciona 
roland Barthes, ao afirmar que se pode trapacear a língua, o que pode ser de-
monstrado em outro trecho do artigo, em que apresenta um discurso de Castel-
lo Branco, no qual o presidente dissimula as atitudes autoritárias da ditadura, 
enfatizando o bem comum, ao mesmo tempo em que, de forma indireta, des-
qualifica os que lutavam contra ela, na esquerda. dessa forma, silencia qualquer 
possível dúvida do povo contra o governo militar: 

Nessa estranha linguagem, aqueles que desejam o desenvolvi-
mento econômico, na moldura de uma sociedade democrática, 
pregando a cooperação entre as classes e não a luta de classes, e 
aberto à cooperação internacional para evitar a repressão do con-
sumidor, são chamados “reacionários” e “entreguistas”; os que 
almejam implantar o totalitarismo de esquerda, muito menos 
benéfico à grande massa trabalhadora do que à oligarquia bu-
rocrática do partido, se intitulam “forças populares de vanguar-
da”, quando não pretendem, com trágica ironia, ser paladinos da 
“democracia popular”. Alguns empresários que exploram o na-
cionalismo para proteger a sua ineficiência e preservar posições 
de monopólio, não hesitando para isso em apoiar e financiar a 
esquerda subversiva, passam a ser membros da “burguesia nacio-
nal progressista”; enquanto que outros, preocupados em absorver 
recursos e tecnologia externa, para reforçar nossa poupança e 
acelerar o desenvolvimento econômico, são acusados de “aliena-
dos” e “antinacionais”. A agressão e a infiltração para acorrentar 
os indivíduos e nações ao serviço da causa comunista passam a 
ser descritas como “guerras de libertação nacional”; enquanto os 
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países que preferem resistir a essa subjugação, para decidirem 
o seu próprio destino, estão raço, arrolados como “vassalos do 
imperialismo ocidental”. E que dizer da suprema deturpação se-
mântica, segundo a qual os que desejam subordinar o nosso siste-
ma de vida e escravizar nossas instituições a ideologias estranhas 
passam a ser proprietários e árbitros do “nacionalismo”? [...] 

Pois, meus caros amigos, não basta combater a subversão insti-
tucional e a corrupção moral: é necessário, também, combater a 
corrupção semântica, que distorce a realidade dos fatos e procu-
ra nos impedir a visão objetiva e racional de nossos deveres e de 
nossa responsabilidade. (FIORIN, 2009, p. 155-156)

No material didático destinado ao ensino de Português, passaram a ser utiliza-
dos textos adaptados de contos de fada dos irmãos Grimm e Perrault, e de outros 
textos clássicos, mas modificados de acordo com o ideário da ditadura militar de 
produzir o conformismo. dessa forma, em um livro destinado ao antigo Segundo 
ano Primário, em uma adaptação de As três peneiras, de Sócrates, em que o filó-
sofo procura ensinar a importância de se conhecer a veracidade de algo antes de 
divulgar, no livro escolar uma mãe autoritária, símbolo do poder, impede o filho 
de lhe contar algo ao invés de ouvi-lo e o levar à reflexão. abaixo as duas versões:

... As três peneiras

Certo dia, um rapaz veio ao filósofo para contar-lhe um fato. Só-
crates ergueu os olhos do livro e perguntou:

— O que você quer contar já passou pelas três peneiras?

— Três peneiras? Como assim?

— Sim, três peneiras. A primeira é a VERDADE. O que você quer 
contar dos outros é um fato? Caso você tenha apenas ouvido con-
tar, então a coisa deve morrer por aí mesmo. Suponhamos, en-
tretanto, que seja verdade. Neste caso, deve passar pela segunda 
peneira, que se chama BONDADE. O que você vai contar é coisa 
boa? Ajuda a construir ou a destruir a fama do próximo? Se o 
que você contar é verdade, é coisa boa, deverá passar ainda pela 
terceira peneira, que se chama CONVIVÊNCIA ou NECESSIDA-
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DE. Convém contar? É necessário contar? Resolve alguma coisa? 
Ajuda a comunidade? O filósofo, dada a explicação, arrematou:

— Se passar pelas três peneiras, conte. Tanto você como seu irmão 
e a comunidade irão lucrar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo.

Diz a história que o rapaz curvou-se às ponderações do filósofo, 
resolvendo não contar nada. Seu caso, certamente, iria enroscar-
se em alguma peneira do sábio. (TOILLIER, 2007, p. 43)

AS TRÊS PENEIRAS

Pedrinho chegou em casa correndo, largou a mala em um canto 
e chamou a mãe:

— Mamãe! Mamãe! Onde está?

Mal a encontrou beijou-a e continuou:

— Sabe o que me contaram? Que o Luís...

— Espere um pouquinho – interrompeu a mãe -- Antes de co-
meçar a falar lembre-se das três peneiras.

— Que peneiras, mamãe?

— A primeira chama-se verdade. Você tem certeza que é verdade 
o que vai contar?

— Bem, certeza não tenho.

— A segunda peneira chama-se benevolência. A notícia que vai 
dar é boa?

— Não.

— A terceira chama-se necessidade. Será necessário você repetir 
o que ouviu falar de seu companheiro?

— Não, mamãe.

— Pois então, se não é necessário, nem agradável, nem talvez 
verdadeiro o que você vai contar, o melhor que tem a fazer, meu 
filho, é calar-se.

— Nunca mais em toda sua vida Pedrinho esqueceu a história das 
três peneiras e jamais se arrependeu disso. (BRÉSCIA, 1965, p. 6)
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a história, destinada a egressos da cartilha, é intimidante e impossibilita o 
raciocínio da criança ao encontrar, de imediato, o tolhimento de uma mãe au-
toritária, que impede o filho de se manifestar quanto ao que ouviu, para depois 
argumentar com ele. Não se trata do mesmo público a que Sócrates se dirigia, 
uma vez que ele falava a um rapaz (e Platão reproduziu esse discurso para ser 
conhecido por indivíduos adultos) e o Luizinho do texto de daisy Brescia é ape-
nas uma criança em torno de sete anos, com pouquíssima informação acerca do 
mundo ao redor, a quem deveria estar sendo ensinados contos de fada que le-
vassem à reflexão, de modo indireto. a forma como os valores são transmitidos 
ao menino pela mãe, contudo, revela um caráter essencialmente doutrinador, 
em que não há possibilidade do recurso dialético entre ambos. No contexto da 
ditadura em vigor é mais uma situação que evidencia o silêncio imposto de que 
fala indursky (1988) ao se referir a uma das formas de discurso. 

ao invés de, como Sócrates, dizer ao menino que repetir o que ouviu, sem ter 
certeza, poderia causar danos à pessoa em questão, podendo cometer uma injustiça 
ou ferir sentimentos alheios, causando tristezas e desilusões, a mãe é dura, simples 
e direta: se o filho não tiver certeza do que vai contar, o melhor é calar-se! dessa 
forma, Sócrates foi utilizado como mero pretexto para ensinar a criança, desde a 
mais tenra idade, a aprender a não questionar, a calar-se ante o que ouve, tornando-
se passivo, não reagindo ao que poderia ser um indício, talvez, de injustiça.

Caso se atribuam papéis em uma interpretação figurativa desse contexto, o 
sujeito mãe simboliza a ditadura, que diz ao filho/povo que deve se calar para 
evitar um mal maior, o que, sem dúvida, é intimidante e desperta na criança 
o medo de prejudicar, ainda que ele não perceba que estaria prejudicando a si 
mesmo, ao não querer enxergar além. Ou seja, segundo um antigo provérbio 
chinês, popularmente conhecido, “não veja, não escute, não fale”.

Considerando-se que a manutenção desses valores de moral e civismo im-
postos dependia do controle constante do governo e da cooperação de órgãos e 
instituições “formadores de opinião pública” (MeNiN, 2002, p. 95), como jor-
nais, revistas, teatros, cinemas, rádio e televisão, além da fiscalização para apro-
vação dos livros didáticos, também os conceitos éticos não eram ensinados, uma 
vez que em uma imposição de valores, estes permanecem apenas durante o tem-
po em que perdura o controle dessa autoridade, sendo negligenciados à medida 
que o poder cerceador se enfraquece (CaBaNaS, 1996). dessa forma, em deter-
minado momento, as crianças doutrinadas nas escolas fatalmente descobririam 
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que haviam sido enganadas, pois não tinham aprendido a pensar, mas recebido 
valores impostos que as induzia a aceitar o que era considerado correto. 

além de apresentar textos como o das três peneiras, esse material didático 
também trazia adaptações de contos de fada modificadas, que conduziam ao 
conformismo, como a do rei infeliz que encontra o paupérrimo camponês que 
cantarola feliz, enquanto planta sob um sol escaldante, mas que agradece a deus 
ter o pão de cada dia (e não mais que isso!); além de poesias que exaltavam a 
terra, a família e a religião, como no trecho do poema Ave Maria, de Olavo Bilac:

Meu filho! termina o dia...

A primeira estrela brilha...

Procura a tua cartilha,

E reza a Ave Maria!

O gado volta aos currais...

O sino canta na igreja...

Pede a Deus que te proteja

E que dê vida a teus pais!

Ave Maria!... Ajoelhado,

Pede a Deus que, generoso,

Te faça justo e bondoso,

Filho bom, e homem honrado. (BRÉSCIA, 1965, p. 28)

Ideologia e poder: marcas das décadas de 1970 e 1980

a década de 1970, ainda distante de um arrefecimento da ditadura, decor-
reu sob o signo da opressão do ai-5, embora também tenha sido um período de 
resistência e, de forma muito inteligente, de manifestações de intelectuais e de 
artistas em defesa da liberdade de expressão.

Sobre essa capacidade de manifestação, Barthes (1989, apud riBeirO, 
2004) destaca a impaciência com que o estudioso observa a forma como a im-
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prensa, a arte, o senso comum “mascaram continuamente uma realidade que, 
pelo fato de ser aquela em que vivemos, não deixa de ser por isso perfeitamente 
histórica” (riBeirO, 2004, p. 83), mas que dissimula o abuso ideológico, na me-
dida em que introduz no pensamento da criança uma “falsa consciência”, como 
“instrumento de dominação”:

O poder é pensado como a capacidade da classe dominante de 
tornar suas representações particulares aceitas por todos como se 
fossem verdades universais. Como disse Marx, as ideias da classe 
dominante são, em cada época, as idéias dominantes. Isso só é pos-
sível pela capacidade deformadora dessas idéias, que “naturalizam a 
história”, ocultando as contradições sociais. (RIBEIRO, 2004, p. 83)

Observa-se que Barthes trabalha com a noção de ideologia clássica do mar-
xismo, em que o poder é determinado segundo as imposições da classe domi-
nante, ou seja, aceitas em cada época como ideias “politicamente corretas”, ain-
da que deformadoras, capazes de sancionar positivamente a história que criam, 
embora ocultem as contradições sociais. 

Para Fiorin (1988), na caracterização da ideologia, em um mundo capitalis-
ta, as desigualdades seriam naturais, uma vez que são frutos da noção de que 
alguns são mais inteligentes ou mais espertos que outros. esse tipo de raciocí-
nio é o que permite o surgimento de formas fenomênicas da realidade em que 
se assimilam conceitos como “a riqueza é fruto do trabalho (só se omite que é 
fruto do trabalho dos outros); pobres e ricos vão sempre existir; a pobreza é uma 
bênção, pois a riqueza só traz preocupações” (p. 28) e que permitem aceitar-se 
a realidade do senso comum como verdadeira. dessa forma, a ideologia é vista 
como “falsa consciência”, pois oculta a essência da ordem social.

O conhecimento transmitido atenderá aos interesses sociais de uma classe 
social dominante, que estabelece a “visão de mundo” de uma certa realidade: a 
maneira como “ordena, justifica e explica a ordem social” (p. 29); dessa forma, 
segundo o autor, pode-se deduzir que “há tantas visões de mundo numa dada 
formação social quantas forem as classes sociais” (p. 29). Se, como afirma engels 
(apud FiOriN, 1988, p. 30), as transformações sociais estariam relacionadas à 
economia de cada época, às formas políticas da luta de classes e seus resultados, 
como “as formas jurídicas, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas e as con-
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cepções religiosas exercem também influência nas lutas históricas e podem até 
determinar sua forma” (eNGeLS apud FiOriN, 1988, p. 30). entretanto, um 
aspecto deve ser considerado primordial no capitalismo: o de que a ideologia 
dominante é a da classe dominante, ou seja, a da burguesia.

Segundo o autor, a cada formação ideológica corresponde uma formação 
discursiva, definida como um conjunto de temas e de figuras que materializam 
uma dada visão de mundo, transmitida aos indivíduos de determinada socie-
dade, a partir de seu processo de aprendizagem linguística, considerando-se 
não apenas a linguagem verbal, mas também todas as formas de expressão que 
assimila desse aprendizado. a partir dos discursos que constrói, reagindo aos 
acontecimentos, o indivíduo reproduz o que lhe foi transmitido, com base na 
ideologia de classe que assimilou:

as visões de mundo não se desvinculam da linguagem, porque a ideologia 
vista como algo imanente à realidade é indissociável da linguagem. as ideias e, 
por conseguinte, os discursos são expressão da vida real. a realidade exprime-
se pelos discursos. (FiOriN, 1988, p. 33)

O discurso não é, pois, a expressão da consciência, mas a consciência é forma-
da pelo conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo de sua vida. 
O homem aprende como ver o mundo pelos discursos que assimila, na maior 
parte das vezes, reproduz esses discursos em sua fala. (FiOriN, 1988, p. 35)

A Educação no Brasil e a perda de consciência do 
brasileiro a partir de 1964

Nas décadas de 1970 e 1980, gradativamente abandonou o brasileiro a preo-
cupação primordial com o ensino formador, passando a enfatizar o informador. 
a ausência da Filosofia já demonstrava seus efeitos em uma geração que não 
conseguia expressar o raciocínio de forma lógica em um texto. em um redire-
cionamento da educação, a escola aproxima-se da mídia alienadora, afastando 
os alunos gradativamente textos que conduzissem ao pensamento reflexivo. 

No Segundo Grau, agora denominado Nível Médio, a ênfase no ensino 
apostilado com a finalidade de proporcionar um acúmulo máximo de conhe-
cimentos com vistas aos exames vestibulares afastou o jovem das discussões 
acerca da ética em seu momento mais propício. O único e grande empecilho era 
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a redação cobrada nos vestibulares, que exigia cada vez mais estabelecer cone-
xões ente ideias para desenvolver um tema proposto. atenta a essa dificuldade, 
muitas das escolas privadas adotaram alternativas, como professores prepara-
dos, que conheciam Filosofia, para atuar no auxílio desse grave problema para 
a aprovação nos exames. entretanto, para os que cursavam a escola pública, a 
carência de professores bem formados e preparados afastava a possibilidade de 
competição dos alunos mais carentes com os que podiam arcar com os custos 
de um caro ensino privado. entre esses excluídos, novos problemas passaram a 
se manifestar: a violência e a evasão escolar. 

a criação de faculdades de cursos noturnos, se por um lado solucionou em 
parte o problema dos desníveis sociais causados pela falta de um diploma de 
Nível Superior, principalmente na procura por um bom emprego, por outro co-
locou nas mãos dos professores dessas instituições a difícil tarefa de ensinar a 
escrever com correção alunos que pouca ou nenhuma leitura possuíam. Urgia 
que novas mudanças ocorressem. 

Na primeira década do século XXi, pressionado pela busca de soluções, o 
então presidente Lula finalmente pareceu compreender que a reversão desse 
quadro não apresentava uma solução a curto prazo, mas que a retomada do 
ensino da Filosofia e da Sociologia nas escolas poderia levar o aluno a aprender 
questões de ética e a colocá-las em prática, o que resultaria no respeito para com 
o professor e, em última análise, na diminuição da criminalidade juvenil, uma 
vez que os alunos compreenderiam também o porquê de estarem em uma esco-
la, apreciando-a e exterminando com o problema da evasão escolar. Uma ques-
tão importante não foi adequadamente analisada: como professores oriundos de 
uma formação egressa dos quadros da ditadura militar poderia articular essas 
duas instâncias do pensamento, se não tinham tido contato com elas?

O que o governo pretendia era obter alunos capazes de serem orientados 
para a leitura, para o questionamento e para a escolha do bem comum, em lugar 
do egoísmo devastador, capaz de gerar a evasão e os caminhos da marginalida-
de; ou seja, professores que os ensinassem a aprender a pensar, como somente o 
ensino de Filosofia poderia fazer. a leitura orientada é, nesse caso, elemento im-
prescindível para transformar os alunos de alienados do saber – na visão mar-
xista de espoliados – em indivíduos integrados ao universo sociocultural exigido 
não apenas nos vestibulares das grandes universidades paulistas (USP, Unesp e 
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Unicamp), mas também no competitivo mercado de trabalho que encontram ao 
sair da faculdade e para sua própria condição de cidadãos conscientes.

as dificuldades logo surgiram e estão longe de serem sanadas, pois o ensino 
da ética, sobretudo, não envolve unicamente a teoria dos livros, mas está cal-
cada em experiências motivadas pela prática. a capacidade de compreensão a 
partir de linhas de raciocínio obtidas com base na Filosofia e na Sociologia, caso 
fossem devidamente estudadas, poderia auxiliar na obtenção de noções que fa-
cilitariam a capacidade de argumentação, além de auxiliar no conhecimento da 
importância dos valores éticos para um cidadão com capacidade para refletir, 
conforme as expectativas dos novos Parâmetros Curriculares Nacionais.

essa expectativa dificilmente, na atualidade, poderia se enquadrar em uma 
escola pública, com professores sem a devida preparação; talvez em caras escolas 
privadas, em que se exige o máximo do professor e do alunoximo do professor e 
do aluno, visando os se exige um mtenonhecimentos anteriores pluridisciplina-
res. Sem dúvida era/é uma proposta inovadora; entretanto, persiste uma questão: 
se esses critérios se aplicam aos filhos de classes médias e altas, capazes de pagar 
boas escolas e cursinhos preparatórios, como ficariam os menos privilegiados 
que nem sequer considerariam a possibilidade de ir para uma universidade? 
Como se aplicaria a eles a questão da ética? e a produção de textos bem escri-
tos, se muitos nem chegavam a se alfabetizar corretamente? enquanto Lula se 
preocupava em matar a fome física do brasileiro, outra fome, a do saber, ficou 
em aberto, no mesmo segmento da população com que ele mais se preocupava. 
Como consequência, os já conhecidos resultados da evasão escolar, além do cres-
cimento da violência nas escolas públicas, principalmente das grandes cidades.

Considerações finais

No início deste texto, foram apresentadas as razões que trouxeram a Filo-
sofia para o Brasil e as causas de seu afastamento das escolas, durante a dita-
dura militar na década de 1960. Observaram-se as dificuldades oriundas desse 
banimento da capacidade de reflexão nas escolas, que afetou duas gerações de 
brasileiros e, finalmente, as tentativas atuais de retomada do raciocínio reflexi-
vo. Certos pesquisadores da Psicologia da educação acreditam que o manuseio 
dos livros possa levar ao interesse pelo conteúdo, mas a contação de histórias, 
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desde a mais tenra idade, propiciaria o contato com o mundo interior e com os 
arquétipos do inconsciente coletivo, despertando a criança para o tão necessário 
período de fantasia (que antecede a Filosofia), capaz de prepará-la para o enfren-
tamento de situações que mais tarde poderão auxiliá-la nos percalços da vida.

Considerando-se que o mito antecede a própria Filosofia, na Grécia, berço 
de grandes filósofos com Sócrates, Platão e aristóteles, justifica-se seu emprego. 
entretanto, a capacidade de reflexão acerca de temas que possam conduzir a 
mudanças interiores no indivíduo, principalmente na adolescência, dependem 
basicamente de um ensino pontual da Filosofia e de sua aplicação aos temas 
comuns do cotidiano. 

em um mundo motivado pelo consumismo desenfreado e pela corrupção, 
mudanças na sociedade que visem a eliminar as desigualdades sociais somente 
poderão ocorrer caso haja professores que, verdadeiramente motivados pelo bene-
fício da humanidade, produzam em suas classes reflexões em prol do bem comum; 
dessa forma, o aluno poderá enxergar além do que a mídia imediatista lhe propõe e 
lançar a seu redor um olhar capaz de verificar as reais necessidades do ser humano. 
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