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APRESENTAÇÃO
Em 31 de março de 1964, os militares depuseram o presidente João Goulart, instaurando no País 
um regime autoritário. Pelos próximos 21 anos, os brasileiros seriam submetidos a toda sorte de 
arbitrariedades, como a cassação de mandatos políticos, o desaparecimento, a prisão e a tortura 
de centenas de opositores, a supressão do voto direto, dos partidos tradicionais e dos sindicatos, 
a censura à imprensa e às manifestações artísticas.

Meio século mais tarde, na manhã de 31 de março de 2014, representantes do poder público 
e da sociedade civil se reuniam no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
para, conduzidos por especialistas, refletir sobre o golpe militar. Tinha início o ciclo de debates 
Resistir Sempre – Ditadura Nunca Mais: 50 Anos do Golpe de 1964, promovido pelo Legislativo 
mineiro em parceria com mais de 30 instituições. Durante os dois dias em que durou o evento, 
foram debatidos o contexto econômico, político e social em que se inseriram aqueles aconteci-
mentos históricos, as formas de resistência que suscitaram, o período de distensão e abertura 
política, bem como a democracia atual e seus resquícios autoritários. Esta obra vem tornar aces-
sível a um público mais amplo as discussões então ocorridas, conservando-as para a posteridade. 

Hoje, graças à abertura política e à nova ordem jurídica instaurada pela Constituição de 1988, 
vivemos em uma democracia já consolidada, mas que carece de aperfeiçoamento constante. A 
Assembleia de Minas, que vem se abrindo cada vez mais à participação popular, promove, em 
seu dia a dia, por meio do trabalho dos deputados e das comissões ou dos eventos institucionais, 
o desenvolvimento político e o aprimoramento da cidadania, instando os mineiros a se fazer 
ouvir e a participar da elaboração das leis e das políticas públicas. Estamos todos construindo e 
refinando a democracia e, na consecução dessa tarefa, devemos manter viva a memória coletiva 
que nos define como indivíduos pertencentes à mesma nação.

Voltamos ao passado em busca da consciência histórica dos fatos e de seus desdobramentos, 
mas olhando com firmeza para o futuro, atentos a outras perspectivas que possam aprimorar 
nossas instituições. Acreditamos que esta publicação representa um passo importante para a 
superação de um trauma histórico, tendo em vista um País melhor, mais justo e no qual todas 
as vozes se façam ouvir, para que, assim, sejam banidas as discriminações e, claro, as gritantes 
desigualdades. 

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente
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PREFÁCIO
Decorridos 50 anos do golpe que derrubou o presidente João Goulart e instaurou no País o regi-
me de exceção que perduraria por 21 anos, permanece, até os dias de hoje, o anseio da socieda-
de pelas profundas reformas de base propostas pelo governo Jango. Para além disso, prosseguem 
as violações, das mais variadas maneiras, aos direitos humanos no Brasil. 

Rememorar a conjuntura que antecedeu o golpe, as atrocidades praticadas durante o regime 
militar e a resistência apresentada por expressivas frentes durante esse período, a exemplo da 
luta dos movimentos protagonizados por estudantes, trabalhadores urbanos e do campo, artistas 
e religiosos, foi o principal objetivo do ciclo de debates Resistir Sempre – Ditadura Nunca Mais: 
50 anos do Golpe de 1964. O evento foi realizado nos dias 31 de março e 1º de abril de 2014, a 
requerimento dos deputados André Quintão, Celinho do Sinttrocel, Durval Ângelo, Paulo Lamac e 
Rogério Correia. Idealizado e construído em parceria com diversas entidades, o  ciclo de debates 
também buscou discutir a redemocratização do Brasil, com foco na precária política de transição 
adotada, bem como identificar e debater os resquícios de autoritarismo verificados na sociedade 
brasileira nos dias atuais.

As reflexões propiciadas pelo ciclo de debates inserem-se, dessa forma, na agenda da Co-
missão de Direitos Humanos e do Parlamento mineiro sob diferentes nuances. Primeiramente, a 
abordagem do tema nos permite relembrar a história do regime militar no Brasil, reconstruindo-a 
a partir de importantes instrumentos criados para garantir ao povo brasileiro o direito à memória, 
à verdade e à justiça, como a Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, e a Comissão 
da Verdade em Minas Gerais, instituída por iniciativa da ALMG no ano de 2013. Noutro plano, 
não menos importante, pensar sobre o período de absoluta supressão de direitos nos faz refletir 
sobre a continuidade do cerceamento de liberdades e direitos fundamentais de segmentos po-
pulacionais historicamente vulneráveis e nos encoraja a buscar práticas e alternativas de atuação 
capazes de enfrentar e modificar essa realidade.

A realização do evento Resistir Sempre – Ditadura Nunca Mais: 50 anos do Golpe de 1964 
e a edição deste registro não teriam alcançado êxito sem o apoio recebido de diferentes fontes. 
Agradecemos, assim, a valiosa parceria e o empenho despendido pelos representantes das 35 en-
tidades – atuantes, em última instância, na defesa dos direitos humanos – que compartilharam 
conosco a organização dos debates, assim como a participação de tantos quantos contribuíram, 
voluntariamente, para o trabalho realizado. A todos, os nossos sinceros agradecimentos.

Deputado Durval Ângelo
Presidente da Comissão de Direitos Humanos



8

Re
sis

tir
 S

em
pr

e.
 D

ita
du

ra
 N

un
ca

 M
ai

s. 
50

 A
no

s 
do

 G
ol

pe
 d

e 
64

Em 31 de março de 2014, exatamente no aniversário de 50 anos do golpe militar de 1964, a 
Assembleia de Minas promoveu eventos marcantes para lembrar um período crítico da história 
brasileira. Logo pela manhã, foi dado início ao ciclo de debates Resistir Sempre – Ditadura Nunca 
Mais: 50 anos do Golpe de 1964, que teve sequência no dia 1º de abril. 

Também no dia 31, foi realizado um ato pela democracia, para relembrar os mortos e 
os desaparecidos durante a ditadura, e aberta a exposição 1964-1985: a subversão do 
esquecimento, com fotos, publicações e outros documentos retratando esse período. Com-
pletando a agenda da Assembleia sobre esse período histórico, houve ainda lançamento de 

livros de autores que também palestraram no ciclo 
de debates, show com canções de Chico Buarque 
e  exibição do documentário Na Lei ou na marra, 
produzido pela TV Assembleia. 

Vítimas do regime  
têm direito à verdade 
“Os regimes de exceção sobrevivem ao seu tempo 
justamente pela omissão da verdade”. A afirmação é 
da secretária de Políticas para as Mulheres, Eleonora 
Menicucci, em palestra que abriu o ciclo de debates. 
Para ela, enquanto a verdade não for conhecida, va-
mos ainda nos deparar com manifestações saudosis-
tas de um período permeado pelo medo e pela vio-
lência.

Ela ressaltou o discurso de Dilma Rousseff na aber-
tura dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, 
em 2012, quando a presidente, citando o deputado 
Ulysses Guimarães, afirmou que “a verdade não desa-

parece quando é eliminada a opinião daquele que diverge. A verdade não mereceria esse nome 
se morresse quando censurada”. 

Ao lembrar sua trajetória como militante e como vítima da tortura pelo regime, ela afirmou 
que a verdade não pode abarcar ressentimento ou ódio, mas também não comporta o perdão. 
“Temos que revelar as atrocidades do período, temos o direito à verdade; as famílias que perde-
ram seus entes têm o direito de sepultá-los”.

Menicucci falou do depoimento de Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel reformado do Exér-
cito que a torturou e que, em 2008, foi o primeiro militar a ser reconhecido pelo Judiciário como 
torturador. A ministra contou que ele olhou para ela e sua amiga, que o denunciaram, e disse: 
“vocês não existem, vocês são vacas que passaram pela história”.

Para a ministra, há um esforço para apagar as mulheres da história. “Parece que nada se 
aprendeu com o passado, com as duas grandes guerras, quando não foram considerados crimes 
os estupros de mulheres. A violência sexual foi usada como arma de guerra e, até hoje, é pratica-
da, dentro e fora de casa”.

ALMG relembra  
50 anos do golpe com 
debate, exposição e ato

Ricardo Barbosa

Palestrantes de ciclo de debates abordam contexto  
e desdobramentos do movimento de 1964.

A ministra Eleonora Menicucci,  
da Secretaria de Políticas para as Mulheres
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Política econômica e demandas populares se chocam
Vânia Bambirra, doutora em Economia pela Universidade do México, explicou que o golpe ocor-
reu em meio a uma crise estrutural, o que teria se repetido em outros países latino-americanos. 
Para ela, a ascensão de movimentos populares e as manifestações de estudantes e as greves de 
operários e camponeses contribuíram para impulsionar quadros de militares e a elite a coibir os 
rumos que se delineavam no País.

A professora afirmou que os movimentos populares se pautaram pelas reformas de base (agrá-
ria, bancária, política, eleitoral, entre outras). Somada a isso, a política econômica era restritiva, 
propondo redução dos gastos e contenção de salários e de crédito, o que era incompatível com 
os anseios da população. A agitação popular despertou a reação de parte do empresariado, dos 
latifundiários e dos militares, que depuseram o presidente Jango, o qual estaria se mobilizando 
para implementar as reformas.
Militares e elite – Para o professor da Universidade do Rio de Janeiro, Theotônio dos Santos, os 
militares serviram aos interesses da elite brasileira. Segundo ele, a criação do Banco Central pos-
sibilitou que o mercado se tornasse mais soberano que o representante eleito, o que prevalece 
até hoje, com a perpetuação dos interesses da iniciativa privada nacional e estrangeira.

Já para Marcelo Cattoni, doutor em Direito pela UFMG, um dos impasses que culminou no 
golpe foi gerado pela singularidade das eleições da época, que permitiam a desvinculação de 
candidaturas a presidente e a vice: João Goulart foi eleito com Jânio Quadros, embora fossem 
adversários. A renúncia de Jânio levou Leonel Brizola a encabeçar a campanha pela legalidade, 
pedindo a posse de Jango, que foi eleito vice e, portanto, deveria ocupar a Presidência.

Marcelo Cattoni recordou, ainda, a tentativa de aprovar emenda constitucional que permi-
tia desapropriações para fazer reforma agrária com indenizações pagas em dinheiro ou títulos 
públicos. Na sua avaliação, a proposta contribuiu para o acirramento das posições políticas. “A 
instabilidade política e econômica culminou na concretização do golpe”, concluiu.

Pollyanna M
aliniak

Pollyanna M
aliniak

O professor Theotônio dos Santos Marcelo Cattoni, que palestrou e fez 
lançamento de livro na ALMG
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Durante os painéis, foram discutidas as políticas de transição da ditadura 
para a democracia e as heranças do período autoritário.

“A ditadura brasileira foi marca-
da por um teatro no qual se si-
mulava a democracia; e o fim do 
regime militar seguiu o mesmo 
caminho”. A afirmação é do ju-
rista José Luiz Quadros, que par-
ticipou do segundo dia do ciclo 
de debates na ALMG, em que foi 
discutida a política de transição 
da ditadura para a democracia e 
as heranças do período ditatorial.

Para Quadros, o teatro se ca-
racterizava pela suposta existên-
cia de instituições democráticas 
– havia a sucessão de pessoas no 

Poder a cada quatro anos, o Congresso e o Judiciário continuavam a funcionar. “Foi um formato 
diferente do que aconteceu, por exemplo, no Chile, onde Pinochet ficou no Poder durante todo o 
regime militar”, explicou. O último ato do teatro, para o jurista, foi a convocação de uma Assem-
bleia Constituinte, com a qual se deu o recado de que não se tratava de ruptura, mas apenas do 
começo de uma nova fase”, avaliou.

A falta dessa ruptura teria garantido, de acordo com Quadros, que certos grupos no Poder se 
mantivessem até hoje, como é o caso da Polícia Militar. “Não dá para ter, numa democracia, uma 
polícia que humilha os pobres. Precisamos de inteligência policial para proteger todos. A desmi-
litarização da polícia é um debate a ser enfrentado”, defendeu. A mídia também foi criticada: 
“Não temos liberdade de imprensa, é possível até encontrar brechas, mas a grande mídia está 
concentrada nas mãos de poucos”. 
Anistia ampla e irrestrita – A Lei da Anistia, de 1979, que teria garantido “anistia ampla e 
irrestrita”, foi o principal tema abordado pelo doutor em Direito Emílio Peluso Meyer, professor 
adjunto da UFMG. Segundo ele, a transição entre regimes normalmente conta com anistias, 
que preveem condições para que opositores voltem a conviver no regime democrático em 
implantação.

Mas, no Brasil, a lei foi gestada no gabinete do ministro da Justiça Petrônio Portela, que 
buscou impedir a responsabilização individual dos que agiram em nome do regime. Peluso 
salienta que, até os anos 2000, não houve ações de relevo para responsabilizar agentes da 
ditadura, o que mostra que a transição foi incompleta. De acordo com Meyer, resolução do 
Conselho de Segurança da ONU determina que a justiça de transição precisa basear-se em 
quatro fundamentos: direito à memória e à verdade, sistema de reparações de danos, reformas 
institucionais e responsabilização individual.

O professor lembrou o ajuizamento de ação no STF por familiares de vítimas do regime; entre-
tanto, em abril de 2010, a corte proferiu decisão no sentido de manter a anistia aos agentes do 
Estado. Ele destacou, ainda, posicionamento da Corte Interamericana que considerou equivocada 

Brasil não concluiu  
sua transição democrática

O jurista José Luiz Quadros,  
no segundo dia do evento

G
uilherm

e Bergam
ini
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a decisão do STF.  “Com base nesse entendimento, o Ministério Público Federal começa a reabrir 
casos arquivados e pedir responsabilizações”, diz. Para ele, é preciso permanecer vigilante, por-
que as ações abertas até o momento têm sido novamente arquivadas pelo Judiciário.

Sociólogo explica razões econômicas do golpe
Os fundamentos econômico-sociais do golpe militar foram abordados pelo sociólogo Ronald 
Rocha, do Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda (Isem). De acordo com Rocha, na década de 
1950 se deu a concentração de capital no Brasil, consumada após o golpe militar de 1964: “O 
Estado centraliza seus órgãos e os funde aos monopólios internacionais, o que resulta em cres-
cimento econômico entre os anos de 1967 e 1974. O modelo, porém, entra em crise internacio-
nalmente, e o crescimento cessa. O ‘milagre brasileiro’ foi o último suspiro desse período”, disse.

Segundo Rocha, o fim da expansão econômica mundial, cuja particularidade nacional foi a 
exaustão do ‘milagre’, criou condições para a crise do regime militar. “A burguesia percebeu que 
a manutenção do regime ‘a ferro e fogo’ levaria à perda de eficiência e criaria condições para 
uma ruptura por baixo, com consequências imprevisíveis. Por isso, passou a considerar uma tran-
sição controlada”, afirmou. Ele destacou, ainda, que nessa transição predominaram as correntes 
conservadoras, o que serviu para garantir as prerrogativas da tutela militar na política nacional. 
“Reformas sociais profundas não foram realizadas, e uma transformação só poderá ser feita com 
a renúncia das heranças militares”, afirmou.

G
uilherm

e Bergam
ini

No segundo dia do evento, participantes debateram a transição para a democracia
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No segundo dia do ciclo de debates, palestrantes avaliaram que o Brasil precisa implementar  
medidas para eliminar resquícios do regime de exceção, como a tortura em órgãos policiais e 
a postura repressiva em relação a movimentos sociais. As ações foram discutidas no painel Da 
redemocratização aos dias atuais: dilemas e perspectivas.

Para o procurador da República Edmundo Dias, o Estado deve promover ações de preservação 
da memória para implementar procedimentos inerentes à justiça de transição.  Dias lembrou que 
países como Argentina e Uruguai já têm processos avançados nesse sentido, com comissões da 
verdade e ações penais em curso. De acordo com ele, um avanço no Brasil foi o pagamento de 
indenizações aos torturados e às famílias de mortos e desaparecidos no regime. “Mas há muito 
a fazer, como, por exemplo, reformar o sistema de segurança pública – que tem estrutura seme-
lhante à do período ditatorial –, desmilitarizar a polícia e desvinculá-la do Executivo”, enfatizou.

Outra ação sugerida por Dias é a alteração de nomes de próprios públicos que homenageiam 
generais do regime. Ele citou projetos na ALMG e na Câmara de Belo Horizonte que tratam disso 
e lembrou o caso do Elevado Castelo Branco, na Capital – batizado em 1971 em homenagem 
ao primeiro presidente da ditadura. No dia 25 de março, a Câmara aprovou projeto alterando 
o nome do viaduto para Helena Greco. A revisão da Lei da Anistia, de 1979, seria outro passo 
relevante para a consolidação da justiça de transição, na avaliação do procurador.

Segundo João Antônio de Paula, professor do Departamento de Ciências Econômicas da 
UFMG, o plano econômico proposto por João Goulart, no início da década de 1960, propunha 
metas viáveis de inflação e reformas importantes, como a agrária. “É preciso fazer justiça a esse 
governo, que se aproximou das demandas dos cidadãos. O golpe foi a reação à mudança e ainda 
nos levou ao aumento da inflação e da dívida externa”, constatou.

Para participantes, País precisa eliminar  
os resquícios do regime militar.

Palestrantes  
cobram reparação  
de erros da ditadura

Plenário recebeu um bom público durante o ciclo de debates

G
uilherm

e Bergam
ini
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Repressão – Para a coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE), 
Beatriz Cerqueira, as práticas atuais do Estado estão perpetuando a repressão contra os movimen-
tos sociais. “As manifestações têm sido caso de polícia em Minas. Estamos enfrentando as mesmas 
estratégias do período de exceção, inclusive com policiais infiltrados nos movimentos”, denunciou.

Parlamentares mostram sua visão sobre o golpe
O presidente da ALMG, deputado Dinis Pinheiro, fez algumas considerações sobre os 20 anos do 
regime militar, quando ocorreram tortura, prisões e desaparecimentos de centenas de opositores. 
Para que episódios como esse não se repitam, Dinis defendeu a reflexão sobre o passado. “Para 
que possamos olhar com firmeza para o futuro, devemos ficar atentos a outras perspectivas que 
possam aprimorar nossas instituições”, afirmou. Ele destacou que a Casa tem sua atuação marcada 
pela abertura à participação popular, trabalhando na construção e no refinamento da democracia.

As leis aprovadas que buscaram indenizações para as vítimas do regime, incluindo os depu-
tados Sinval Bambirra, Clodesmitdt Riani e Dazinho, cassados em 1964 pela Assembleia, foram 
ressaltadas pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Durval Ângelo (PT).

Paulo Lamac (PT) lembrou o Projeto de Lei (PL) 3.795/13, de sua autoria, aprovado em 1º 
turno, o qual proíbe que instituições e próprios públicos recebam nomes de torturadores e outros 
associados ao regime militar.

Já a deputada Liza Prado (Pros), autora do projeto que deu origem à Lei 20.765, de 2013, a 
qual criou a Comissão da Verdade em Minas, disse que é preciso rememorar, para construir uma 
democracia sólida e porque a versão oficial não é verdadeira.
Marcha pela ditadura – O deputado Rogério Correia (PT) recordou que a ditadura torturou, 
exilou, matou e subjugou os adversários, impedindo o exercício da liberdade política. “A ditadura 
retirou os partidos políticos da vida do País, bem como os sindicatos e as associações”, destacou. 
E, por isso, criticou a organização da marcha pelo retorno da ditadura, pelo fato de o movimento 
utilizar-se da liberdade permitida pelo regime democrático para pregar a volta do autoritarismo.

“A primeira condição para um escravo se libertar é ter consciência de que é escravo”, disse 
Adelmo Carneiro Leão (PT), citando o filósofo Herbert Marcuse. Para Adelmo, é necessário conhe-
cer a história da ditadura para construir a democracia. Ainda na visão dele, é preciso compreender 
o chamado Estado Democrático de Direito. “Do ponto de vista conceitual, a democracia ainda 
está muito distante, mas é um processo em construção”, advogou.

A iniciativa da ALMG de realizar o ciclo foi valorizada pelo deputado André Quintão (PT). “A 
Assembleia não poderia deixar, nesse momento, de organizar um conjunto de reflexões, acadêmi-
cas ou não, sobre o golpe, mas também de ouvir relatos de pessoas que lutaram contra a ditadura 
e de outras que continuam a sua luta”.

Na avaliação do deputado, a participação popular, por meio de audiências, ciclos e outros 
eventos, tem avançado. “Mas há um problema geral, no Brasil, com o modelo e o sistema políti-
co-eleitoral de representação. Isso porque nem sempre a expressão política de quem participa se 
traduz nos resultados das votações. Essa é uma questão vinculada a esses desafios”, concluiu.

Mesa de abertura do ciclo de debates, com vários parlamentares

Ricardo Barbosa
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Ao longo de mais de 20 anos, a ditadura militar no Brasil foi capaz de mostrar sua face mais 
cruel, visível em assassinatos e torturas, e outra mais traiçoeira, com a censura. Isso foi mostra-
do no painel Múltiplos olhares da resistência, no ciclo de debates sobre o golpe militar. Todo 
esse cenário é agora revisitado por meio de depoimentos de muitos que sofreram nas garras 
da ditadura.

Betinho Duarte, membro da Comissão da 
Verdade em Minas Gerais (Covemg), vice- 
-presidente da Associação dos Amigos do 
Memorial da Anistia Política do Brasil

“Nós, o povo brasileiro, derrubamos a ditadura, 
que tinha como política de Estado o extermínio dos 
democratas, não apenas das pessoas de esquerda”.

“Os torturadores têm que ser julgados, conde-
nados e ir para a cadeia. Estamos aqui, vigilantes, na luta para que isso aconteça. Sofre-
mos muito, mas vamos continuar de pé para que o Brasil seja um país justo, democrático 
e pacífico”.

Wellington Moreira Diniz, ex-integrante  
da Vanguarda Armada Revolucionária  
Palmares (VAR-Palmares)

“Lutei contra a ditadura, o que me levou ao exílio 
no Chile. Passei pelo  Deoesp, antigo Dops, e outros 
centros de prisão e tortura. Não vou discorrer sobre 
as atrocidades de que eu e tantos companheiros fo-
mos vítimas. Faço delas um ato de fé e amor. Me sin-

to orgulhoso de ser brasileiro, pois entreguei corpo e espírito na luta pela liberdade”.
“A fase mais ‘profissional’ da tortura no Brasil foi a partir de 1970, com a colaboração de 

especialistas americanos trazidos da Guerra do Vietnã. Em Juiz de Fora, foi organizado um curso 
de tortura. Nesse curso, em que vários companheiros foram torturados, oficiais vomitaram, diante 
da apresentação da tortura”.

Vicente Gonçalves, presidente da  
Associação dos Perseguidos Políticos do 
Brasil

“As pessoas não sabem o que foi o sofrimento dos 
opositores do regime. A ditadura massacrou amigos 
nossos, jovens idealistas, tudo porque queríamos 
lutar contra a exploração, pela reforma agrária, por 
mais direitos. Isso tem que ser conhecido pelas novas 

gerações para que repudiem qualquer ditadura”.

Militantes contam  
como resistiram  
à repressão

Ricardo Barbosa
Raíla M

elo
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Ênio Seabra, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de Belo 
Horizonte e Contagem (Sindimet) em 1964, 
membro do Conselho Fiscal da Associação 
dos Metalúrgicos Aposentados de Belo 
Horizonte e Contagem (Amabelcon)

“O estrago causado pela ditadura está aí na so-
ciedade brasileira, sobretudo para trabalhadores e 
movimento sindical”.

“Diziam que nós, sindicalistas, estávamos armados, dispostos a entregar o País aos comunis-
tas, mas só queríamos aquilo que os trabalhadores mereciam”.

Zélia Rogedo, fundadora do Movimento 
Feminino pela Anistia, membro da Ordem 
Franciscana Secular e da direção executiva 
do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e 
Ecologia (Sinfrajupe)

“Vivíamos num país inteligente e politizado. Con-
versávamos sobre Sartre, Simone de Beauvoir, cinema 
novo... Era um clima de discussão, de tentar entender 
o Brasil, as pessoas e as relações”.

“No momento pré-1964, o País estava polarizado: de um lado, a direita, formada por grandes 
empresários, banqueiros, latifundiários e setores da igreja contrários às organizações populares; 
de outro, estavam os movimentos estudantis e operários, os sindicatos de trabalhadores rurais e 
urbanos, articulando-se em apoio às reformas de base de João Goulart”.

“O movimento estudantil foi um ‘celeiro de militância’, várias lideranças partiram para a cha-
mada luta institucional, contribuindo muito para a construção da democracia atual, na qual há 
muito ainda a ser feito”.

Heloísa Greco,  
presidente do Instituto Helena Greco

“O aparato repressivo continua atuando. Não 
podemos aceitar isso. Exigimos o desmantelamento 
desse aparato. Desmilitarização da Polícia Militar 
para nós é pouco. Exigimos o fim das polícias, da 
guarda municipal, que tem atuado na mesma lógica 
da PM, e da Força Nacional de Segurança. Temos que 
acabar com a tortura como política de Estado”.

Frei Osvaldo Rezende Júnior, prior do 
Convento dos Frades Dominicanos em  
Belo Horizonte

“As tentativas de golpe começaram antes. Em 
1954, pretendiam derrubar Getúlio, que respondeu 
a isso com uma bala no coração. Em 1955, tentaram 
impedir que JK tomasse posse como presidente. Em 
1961, quando Jânio Quadros renunciou, queriam im-
pedir a posse de João Goulart. Mas, em 1964, deu tudo certo para eles. Chegaram ao Poder e 
deixaram claro: ‘nós não o largaremos’”.

“Muito se falou sobre um golpe comunista que estaria sendo tramado por João Goulart, o que 
nunca existiu. Na verdade, a sociedade estava se reunindo e manifestando sua revolta contra o 
regime militar. Manifestavam na rua, no Parlamento. A ditadura encurralada editou o AI-5, um 
crime contra a nação”.

W
illian Dias

Raíla M
elo
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Pedro Paulo Cava, diretor, ator, dramaturgo, 
produtor e professor de teatro 

“Comecei no teatro em 1964 e, por isso, tive que 
conviver com um dos lados mais perversos da dita-
dura, que condenava os artistas a um outro tipo de 
morte, a representada pelo ostracismo”.

“Fazer arte no Brasil, com ou sem ditadura, é mui-
to difícil. Mas, com a censura dos militares, muita 

gente com talento desistiu. Conseguiram jogar na gaveta do esquecimento mais de 500 peças, 
no período de 1968 a 1984, assim como músicas, filmes, livros e revistas. O pensamento de uma 
geração foi jogado na lata de lixo”.

“Para a montagem da estrutura de censura no Brasil teve até concurso público e curso em 
Brasília para censores. Assim, eles poderiam aprender como pensávamos, entender a forma como 
o teatro e a música se apresentavam. Esses militares que não marchavam fizeram um estrago 
muito grande. Curiosamente, era muito mais fácil passar pornografia pela censura, desde que não 
falássemos contra o regime. Eles sabiam do poder da palavra, e tinham razão”.

Sirlan de Jesus, compositor, cantor censurado 
e perseguido pela ditadura militar 

“Não fui preso nem torturado. Mas passei por 
uma pressão psicológica terrível. Na minha melhor 
fase como artista, tudo o que produzi foi censurado. 
Me tiraram de circulação e acabaram com a minha 
carreira. A música Viva Zapátria foi feita em 1968, 
época muito acirrada pela morte do estudante Edson 

Luiz. Só consegui gravar um disco em 1979, mas aí o quadro das gravadoras já era adverso, por 
outros motivos”.

“O mais importante é que nós, artistas da minha geração, continuamos pensando e produzin-
do e estamos vivos para ter a visão crítica de tudo isso. Há muito a ser conquistado. A sociedade 
brasileira precisa sair do abismo cultural e da desinformação proposital em que se encontra 
porque, até hoje, paga-se caro pelas ações da ditadura”.

Antônio Romaneli, coordenador da Comissão 
da Verdade de Minas Gerais

“Como advogado, eu tinha escritório no Edifí-
cio Acaiaca, em Belo Horizonte. Um dia, entraram 
no escritório dois camponeses. Eles pediram que 
eu ajudasse 14 famílias ameaçadas de serem ex-
pulsas de uma ocupação às margens do Rio São 
Francisco, em Três Marias. Ao contrário das expec-

tativas, consegui uma ordem do Tribunal de Justiça para manter as famílias ali. Naquela 

Ditadura condenou  
artistas dissidentes  
ao ostracismo

Raíla M
elo

Raíla M
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época, a legislação permitia sindicatos urbanos, mas proibia, terminantemente, sindicatos 
rurais. A organização desses trabalhadores foi a semente da criação das ligas camponesas 
em Minas Gerais”.

Cléber Consolatrix Maia, economista, ex-vice- 
-presidente da União Brasileira de Estudantes 
Secundaristas (Ubes) 

“Em junho de 1964, com as prisões e os desapa-
recimentos, vimos que tinha alguma coisa errada. Em 
1965, com a cassação de opositores, os estudantes 
fizeram a campanha do voto nulo. Nos anos de 1966 
e 1967, passaram às pichações de ‘abaixo a ditadu-
ra’. A partir do assassinato do estudante Edson Luís, no Rio, em 1968, a postura dos estudantes 
passou a ser de confronto direto”.

“Após o AI-5, em 1969, fui preso quando preparava um congresso da Ubes. A revista Reali-
dade descobriu que tinham me levado para o Rio Grande do Sul e, só assim, escapei de darem 
cabo da minha vida”.

Carlos Cateb, advogado do Sindicato dos 
Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG),  
entre 1967 e 1968, e de mais de 50 
perseguidos políticos durante a ditadura

“Os processos de presos políticos eram julgados 
por juntas com quatro militares e um juiz togado”. 

“No julgamento do Comando de Libertação Na-
cional (Colina), que durou sete dias, tive a incum-
bência de fazer a defesa do movimento. Eram mais ou menos 30 denunciados num teatro 
lotado, com militares armados na plateia. Terminada a defesa, evidentemente, todos foram 
condenados”.

Maria Aparecida Rodrigues de Miranda, ex- 
-presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Unaí 

“Permanecem as situações de desigualdade, ex-
ploração dos trabalhadores e impunidade dos que 
cometem violência no campo. Com relação à omissão 
do Estado, nada mudou. No campo, ainda há ditadu-
ra, a questão da terra continua cheia de atrocidades. 
A reforma agrária, uma das reformas de base defendidas por João Goulart e o grande estopim do 
golpe militar, continua sem resposta”.

W
illian Dias

Raíla M
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Cinquenta anos depois do golpe de 
1964, ainda há quem festeje a ação 
dos “bravos militares” que, sob o 
pretexto “de nos proteger dos ini-
migos e do comunismo”, instaurou 
no Brasil anos de medo e silêncio. 
Embora o próprio Estado já tenha 
reconhecido que cometeu crimes de 
lesa-humanidade ao longo do regi-
me militar, ainda há partidários do 
golpe, que o chamam de “Revolu-
ção de 64”.

Para o presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Assem-

bleia, deputado Durval Ângelo (PT), a postura daqueles que ainda defendem o golpe militar é 
uma tentativa de negar o passado, de encobrir os próprios erros. “Um regime que depõe um 
presidente legitimamente eleito, que exclui o voto direto, que tortura milhares de pessoas, que 
assassina ou desaparece com mais de 500, que cassa centenas de mandatos políticos, que 
joga na ilegalidade partidos políticos e sindicatos, que silencia a imprensa, não é ditadura?” A 
pergunta retórica pontua o posicionamento enfático do parlamentar. “Parte da nossa história 
não pode virar poeira. Precisamos lembrá-la, até mesmo para não repeti-la”, defende.

O presidente da ALMG, deputado Dinis Pinheiro (PP), também defende a necessidade de fazer 
esse resgate histórico. “Relembrar os 50 anos do golpe de 1964 é essencial para retirarmos, do 
episódio e de seus desdobramentos, lições que possam orientar o nosso comportamento atual, 
evitando a repetição de erros. O debate, todavia, não deve ser feito apenas de olho no retrovisor, 
buscando a revisão do passado, mas de modo a direcionar as ações do futuro”, destaca.

Memória de um golpe anunciado
Para reconstruir a história do regime militar no Brasil, é preciso compreender um contexto mais 
amplo, em que duas nações – os Estados Unidos e a antiga União Soviética – polarizaram o 
cenário político no período pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, até início da década 
de 1990: foi a chamada guerra fria.

“Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos 
bravos militares que os protegeram de seus inimigos”. Essa foi a manchete do jornal O Globo de 
2 de abril de 1964, dia seguinte à deposição do presidente João Goulart (PTB), o Jango. Ele havia 
assumido a Presidência da República depois que Jânio Quadros (PDC) renunciou ao cargo em 25 
de agosto de 1961. Ambos foram eleitos democraticamente em 1960. Pertenciam, na verdade, a 
legendas adversárias, mas, nesse período, as candidaturas para presidente e vice eram desvincu-
ladas. Conformaram-se, assim, as circunstâncias políticas que levaram à ditadura.

Nesse contexto de guerra fria, Estados Unidos e União Soviética passaram a fomentar disputas 
ideológicas que evitaram uma guerra nuclear, mas que propiciaram o surgimento de regimes 

Os 50 anos do golpe de 1964 motivam reflexão sobre a construção de 
uma nova democracia.

Uma história  
que não pode  
ser esquecida

Entrevista com o deputado Durval Ângelo

Elaine Moraes

Raíla M
elo
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autoritários, sobretudo nos países latino-americanos. O confronto entre o capitalismo e o comu-
nismo chegou assim a terras brasileiras.

“A ditadura militar brasileira não foi um fato isolado na história da América Latina. Na mesma 
época, regimes semelhantes nasceram de rupturas na ordem constitucional de outros países 
no subcontinente, tendo as Forças Armadas assumido o poder em consonância com a lógica 
da guerra fria”, diz o livro Direito à memória e à verdade, publicado pela Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República.

Reprodução de página do Jornal O Lince, edição de abril de 1964

O
 Lince/Divulgação
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A contabilidade do regime militar não fecha 
se não for incluída nessa dívida com o País, 
sobretudo com a geração que vivenciou as 
suas consequências diretas, a responsabili-
dade civil. De acordo com a cientista política 
Vânia Bambirra, civis também participaram 
da arquitetura do golpe. Parte do empresa-
riado brasileiro, insatisfeito com a atuação de 
Jango em sindicatos e demais entidades de 
classe, entre outras ações, financiou a opera-
ção que depôs o então presidente, segundo 
ela.

Para a cientista política, talvez o maior 
engodo da história desse período tenha sido 
o alarde sobre a “onda vermelha”, ameaça 
comunista que estaria avançando em direção 
à América Latina. Segundo a pesquisadora, 
não havia condições estruturais ou políticas 
de se instalar no Brasil um regime comunista 
ou socialista. Vânia Bambirra reconhece que 
algumas lideranças de esquerda participavam 

do governo janguista, mas esse fato não justifica a ideia de que o País passaria a um modelo de 
economia estatal.

Ela explica que houve, simultaneamente, na década de 1960, não só em território brasileiro 
mas também nos demais países latino-americanos, significativa ascensão de movimentos popu-
lares, o que, somado à disposição de João Goulart de promover as chamadas reformas de base 
(agrária, eleitoral e tributária), motivou a reação desproporcional das elites e dos militares, a 
quem não interessavam modificações nas regras do jogo e a perda de poder.

O deputado Durval Ângelo também acredita que o comunismo foi apenas um pretexto para se 
interromper o que ele considera um grande processo de mudanças, de desenvolvimento autôno-
mo, de crescente conscientização e politização do cidadão. “Essa dívida da elite empresarial da 
época e dos militares brasileiros é impagável”, enfatiza o parlamentar.

Semântica da repressão
Os documentos do Departamento de Ordem Política e Social em Minas Gerais (Dops-MG), já 
disponíveis no site do Arquivo Público Mineiro, demonstram que o comunismo exigiu grande 
esforço do aparato de repressão. Os simpatizantes dessa vertente ideológica foram objeto de 
investigação desde 1929. Esse foi o grande eixo da atividade da polícia política entre 1964 e 
1968, destacando-se os temas relacionados ao Partido Comunista. Alguns termos e expressões 
são utilizados de forma recorrente nos arquivos e ganham, muitas vezes, conotações mais 
singulares.

Ameaça vermelha  
só para brasileiro ver

Cientista política Vânia Bambirra, no ciclo de debates 
sobre o golpe

Elaine Moraes

Pollyanna M
aliniak
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Termo/Expressão Significado 

Agitadores Qualquer pessoa que se manifestasse publicamente contra o regime.

Camaradas Partidários ou simpatizantes do comunismo.

Correntes Movimentos de esquerda em Minas Gerais.

Elementos Pessoas suspeitas de participar de movimentos de esquerda.

Hipotecou 
solidariedade

Pessoas que participavam de reuniões de sindicatos ou movimentos 
contrários ao regime, mas que não se manifestavam. Uma forma de 
dizer que, apesar de não terem falado, elas "concordaram" com o 
discurso dos demais.

Ideologicamente nada 
consta

Pessoas que não estavam envolvidas nos movimentos de resistência.

Infiltrados Agentes do Dops que se passavam por militantes para investigar os 
movimentos.

O assunto foi ventilado Os agentes do Dops usavam a expressão para se referir a 
informações obtidas como infiltrados, mas sem saber a quem atribuí-
las.

Revolução Termo empregado pelos militares para se referir ao golpe de 1964.

Subversivos Comunistas.

Reprodução de relatório policial do Arquivo Público Mineiro

APM
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Logo após a deposição do 
presidente João Goulart, a As-
sembleia de Minas “escreveu 
página infeliz de sua história 
ao antecipar-se às decisões 
do regime de exceção e cassar 
os mandatos de três de seus 
deputados, que haviam sido 
democraticamente eleitos”, 
conforme publicação do pró-
prio Parlamento, “Diálogo com 
o Tempo: 170 anos do Legisla-
tivo Mineiro”, da historiadora 
Maria Auxiliadora de Faria e do 
cientista político Otávio Dulci. 
Eles se referem à cassação de 
Sinval Bambirra, Clodesmidt 

Riani e José Gomes Pimenta, o Dazinho, que perderam seus mandatos no dia 8 de abril de 1964.
Os parlamentares foram eleitos em 1962 para a 5ª Legislatura (1963-1967). Eles integram a 

lista dos 4.862 brasileiros que perderam seus direitos políticos durante a ditadura, que perdurou 
até 1985. Foram os primeiros a serem cassados no Brasil. A outrora chamada “Revolução”, pelos 
militares, perseguiu de forma implacável todos aqueles que foram considerados apoiadores do 
comunismo, ainda que não pertencessem, de fato, à legenda propriamente dita, o Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB).

Sinval Bambirra e Clodesmidt Riani se elegeram pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e 
Dazinho, pelo Partido Democrata Cristão (PDC). O requerimento para a cassação, protocolado 
no dia 3 de abril de 1964, acusava-os de infringir o artigo 20, inciso III, da Constituição Estadual 
vigente, que previa a perda de mandato devido a comportamentos incompatíveis com o decoro 
parlamentar. A acusação foi baseada em discursos realizados enquanto eles eram deputados 
estaduais e em documentos do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), cujos arquivos 
os descreviam como “agitadores comunistas”.

Documentos consideram três deputados  
“comunistas infiltrados”
O deputado Athos Vieira de Andrade, em representação que pedia a cassação de seus pares, ates-
tava que após a extinção do PCB, houve “infiltração” de comunistas em outras legendas. Para 
ele, Bambirra, Dazinho e Clodesmidt eram os “infiltrados” da ALMG: “são reconhecidamente 
comunistas, conforme comprovam, além de outros documentos, os pronunciamentos que fizeram 
nesta Assembleia, de acordo com o registro feito nos seus anais, pronunciamentos atentatórios 
ao decoro parlamentar e com ele incompatíveis.”

Conheça a trajetória de Sinval Bambirra, Clodesmidt Riani e Dazinho, de-
putados cassados após o golpe de 1964.

Da página infeliz à escrita 
de uma nova história

Elaine Moraes

Julgamento de Bambirra, Riani e Dazinho

Divulgação



23

Além de Athos Vieira, outros 68 deputados assinaram o pedido de cassação. O requerimento 
foi entregue à Comissão de Constituição e Justiça no dia 6 de abril de 1964. Os deputados foram 
intimados a apresentarem defesa no dia seguinte, no entanto, já se encontravam presos. Da pró-
pria prisão, enviaram respostas às acusações.

De acordo com Maria Auxiliadora de Faria e Otávio Dulci, a comissão já havia decidido previa-
mente pela cassação, aprovada em reunião naquele mesmo dia, após a criação, às pressas e para 
cumprir as exigências do Regimento Interno, de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI). O 
parecer da CPI foi lido em Plenário no dia 8 de abril, em reunião secreta em que os 75 deputados 
presentes votaram a favor da cassação.

Ainda segundo Maria Auxiliadora de Faria, a prisão e a cassação dos sindicalistas foi o prenún-
cio de que a democracia no Brasil tornar-se-ia uma lembrança remota. De fato, outras cassações 
por motivos ideológicos se seguiram.

Conforme o livro Diálogo com o tempo, mais sete parlamentares mineiros foram cassados por 
atos ditatoriais: Wilson Modesto Ribeiro, Antônio Pereira de Almeida, Aníbal Teixeira de Souza, 
Matosinhos de Castro Pinto, Raul Belém, Sebastião Fabiano Dias e Sílvio Menicucci.

Requerimento da ALMG pedindo a cassação dos três parlamentares

Divulgação
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“Numa noite recebemos a visita de um major do Exército, juntamente com um investigador de 
apelido Coice de Mula – ele era um dos que mais espancavam os presos. Entraram na cela do 
amigo Sinval Bambirra e o espancaram tanto até romper o tímpano. Vi quando ele foi retirado 
todo ensanguentado. Posteriormente foi a vez de José Gomes Pimenta, o espancaram muito tam-
bém. Ouvíamos os gritos dele e o barulho das pancadas. Chegou a minha vez, eles me retiraram 
da cela, não me espancaram, mas o Coice de Mula me agredia verbalmente e aos gritos dizia que 
eu não tinha jeito...” O relato de Clodesmidt Riani oferece um panorama do que foram os dias 
de prisão durante o regime militar.

Riani fora condenado a 17 anos de reclusão, no mesmo julgamento em que Bambirra e Dazi-
nho foram sentenciados a cumprirem penas semelhantes. Foram penalizados conforme os artigos 
2º, alínea IV, 8º e 40º da Lei 1.802, de 1953, que define os crimes contra o Estado e a ordem 
política e social. Em síntese, foram acusados e condenados por “subverter a ordem social” com 
a finalidade de instalar regime de classe social; opor-se ao funcionamento de algum dos Poderes 
da União; e por terem sido considerados “cabeças” de movimentos de resistência à ditadura

A audiência de sentença ocorreu em 14 de dezembro de 1965, na 4ª Circunscrição Judiciária 
Militar, em Juiz de Fora (Zona da Mata). Clodesmidt Riani afirma que quando recebeu a conde-
nação, já estava preso havia um ano e oito meses. “Embora eu tenha obtido decisão favorável 
do Supremo Tribunal Federal, reduzindo a minha pena para um ano e dois meses, acabei recluso 
cinco anos e oito meses. Só fui solto em 5 de março de 1971”, relembra.

Cárcere,  
repressão  
e exílio

Sinval Bambirra, Dazinho e Clodesmidt Riani em evento na ALMG

Elaine Moraes

Divulgação
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“Além das inúmeras torturas físicas sofridas ao longo de 15 meses, o Sinval era exposto re-
correntemente a simulações de fuzilamentos. Os agentes o colocavam com o rosto voltado para 
uma parede e fingiam atirar”, conta a esposa dele, Maria Auxiladora Bambirra. Essa e outras 
recordações do cárcere o perseguiram por toda a vida, enfatiza a viúva. Segundo ela, até morrer, 
o marido sonhava com o “paredão militar”.
Asilo político no México – Por força de um habeas corpus, Bambirra obteve liberdade 
provisória, mas foi alertado de que, em pouco tempo, seria preso novamente. O ex-deputado 
já se encontrava muito debilitado, a essa altura já havia perdido a audição. Maria Auxiliadora 
lembra que viveram três meses na clandestinidade até conseguir asilo político no México. “O 
então deputado federal José Aparecido de Oliveira interveio perante a embaixada mexicana 
e finalmente saímos do País, em 31 de dezembro de 1965”. Em seguida a família foi para a 
Alemanha, em busca não só de asilo mas também de tratamento médico para Sinval. Ele e 
a esposa conviveram com o símbolo da guerra fria, o muro de Berlim, até 1979, quando foi 
sancionada a Lei da Anistia.

Dazinho, após os anos de reclusão e tortura, recebeu propostas de asilo político de países 
como Chile e França, mas não as aceitou. Embora ele já não acreditasse mais na Justiça, achava 
que “as coisas estavam acontecendo aqui, e deveriam ser resolvidas aqui”. De acordo com sua 
biografia, o outro motivo para ter ficado no Brasil foram os filhos. “Tinha nove filhos pequenos... 
Como o meu pessoal iria sobreviver? Não tinha como levá-los, então fiquei”.

O político José Aparecido de Oliveira, que interveio para conseguir asilo político no México para 
Sinval e sua mulher Maria Auxiliadora Bambirra. 

M
arcelo M

etzker 
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A memória da cassação de seu mandato se encontra viva para o próprio Clodesmidt Riani. Aos 
93 anos, ainda hoje ele se refere ao fato com estranhamento. “Jamais imaginei esse desfecho. 
Muitos fugiram antes mesmo de terem sido convocados pelos militares. Ao tomar conhecimento 
de que havia um processo contra mim, me apresentei às autoridades policiais porque sou homem 
de bem e não tinha infringido lei alguma. Mas minha inocência não interessava aos militares ou 
aos parlamentares: eles já haviam se decidido sobre meu futuro”.

A viúva de Sinval Bambirra, Maria Auxiliadora Bambirra, conta que o marido também recebeu 
“perplexo” o documento da ALMG, informando-o de que deveria enviar sua defesa contra a 
representação de cassação já em curso na Casa. “Ele não esperava por isso. Sentiu-se traído e 
decepcionado. Bambirra estava ciente de que ele, Dazinho e Riani eram os únicos representantes 

Deputados cassados  
se surpreendem  
com decisão da ALMG

Clodesmidt Riani no dia de sua prisão

Arquivo pessoal fam
ília Riani
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de esquerda na ALMG. Esperavam por retaliações como a recusa em aprovar os projetos e os 
requerimentos deles, mas não esperavam que os deputados chegariam a esse ponto, e por inicia-
tiva própria”, lamenta Maria Auxiliadora.

“Éramos massacrados lá dentro”. A afirmação é de Dazinho, em depoimento para a biogra-
fia sobre ele, Dazinho, um cristão nas Minas, de Michel Marie Le Ven, professor de Ciência Polí-
tica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O ex-deputado se referia ao tratamento 
dispensado a ele, Bambirra e Riani pelos demais parlamentares. Apesar de viver diariamente 
essa animosidade, também se surpreendeu com a decisão da ALMG e com a ordem de prisão, 
anterior à própria cassação. Contudo, não considerou a possibilidade de apresentar uma defe-
sa por escrito. Em vez disso, resolveu apresentar uma “contestação”, porque entendia que não 
havia motivo para se defender, uma vez que não havia cometido crime.

A ausência de decoro parlamentar, no caso dos três deputados, foi justificada pelo fato de 
que eles exerciam liderança no movimento sindical. Clodesmidt Riani corrobora esse ponto de 
vista ao afirmar que a única motivação para a sua prisão e as dos companheiros foi as suas 
bandeiras. “Fomos condenados, na verdade, por defender a classe operária, por maior remune-
ração e condições dignas de trabalho para os nossos trabalhadores.”

Abertura e redemocratização
Ao longo das duas décadas do regime militar, houve 10 mil exilados, 130 banidos do País, 

4.862 pessoas com direitos políticos cassados, além de mortos, torturados, desaparecidos e 50 
mil pessoas detidas apenas nos primeiros meses da ditadura. Embora não haja compensação 
capaz de reparar o sofrimento dessas pessoas, desde a redemocratização, após 1985, a ALMG 
buscou corrigir os erros cometidos no período de exceção e vem atuando na consolidação da 
democracia.

A Casa tem trabalhado na construção de políticas públicas mais democráticas, com des-
taque para a aprovação da Constituição Estadual em 1989. Nesse processo de abertura para 
a sociedade, a ALMG realiza eventos institucionais que estimulam a participação política dos 
cidadãos: seminários legislativos, fóruns técnicos e ciclos de debates, além de audiências públi-
cas de comissões na Capital e no interior do Estado.

Alair Vieira

Maria Auxiliadora Bambirra, esposa de Sinval
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A ALMG buscou reparar o erro cometi-
do em 1964 com a restituição simbólica 
dos mandatos dos deputados cassados 
durante o período ditatorial, dentre ou-
tras medidas. Em 1994, foi aprovado 
projeto de lei de autoria do então gover-
nador Hélio Garcia concedendo pensão 
especial a Dazinho, Riani e Bambirra. A 
Assembleia declarou, então, a reabilita-
ção dos ex-deputados. Por meio da Lei 
11.732, o Poder Legislativo reconheceu 
que a cassação dos mandatos dos parla-
mentares teve motivação exclusivamente 
política e ideológica.

As quase quinhentas páginas que 
compõem o processo de cassação dos 
deputados, incluindo as atas das reu-
niões da ALMG, que ocorreram secre-
tamente, foram liberadas para consulta 
pública em 1998. O acesso foi possível 
devido à mudança no Regimento Inter-
no da Casa, propiciada por emenda do 
ex-deputado Sebastião Navarro, que 
instituiu prazo para abertura das atas de 
reuniões secretas. Na época, o parlamen-
tar afirmou que todos os documentos 
eram peças de valor histórico, mas, que, 
sem dúvida, as de maior impacto seriam 
aquelas envolvendo a cassação dos três.

Em 2000, foi aprovado projeto do de-
putado Durval Ângelo (PT) que reajustou 
a pensão deles, equiparando-a ao sub-

sídio mensal de deputado estadual. O projeto deu origem à Lei 13.736, sancionada pelo então 
governador Itamar Franco. Em abril de 2001, Dazinho, Riani e Bambirra foram homenageados e 
participaram de solenidade na Assembleia, quando receberam placa alusiva à pensão e ao reco-
nhecimento da ALMG de que a cassação tinha sido indevida.

Pedido de desculpas trouxe alento a deputados
De acordo com Maria Auxiliadora Bambirra, as medidas tiveram grande significado para seu ma-
rido Sinval Bambirra. “Não há como apagar ou reparar plenamente o que os pares e o regime de 
exceção fizeram com meu marido, mas o Sinval se emocionou com o pedido formal de desculpas 

ALMG fez  
reparação  
histórica

Itamar Franco, quando governador, sancionou lei que 
equiparou vencimento dos deputados cassados aos 

parlamentares estaduais

Alair Vieira
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da ALMG. De alguma forma, ele pôde vivenciar o seu desejo de justiça antes de vir a falecer, o 
que aconteceu dois anos depois, em 2003”, conta.

Para Clodesmidt Riani, a reabilitação como deputado, o reconhecimento de que a cassação foi 
equivocada e as inúmeras homenagens e prêmios recebidos trouxeram certo alento e confiança 
de que o tempo de repressão tinha ficado para trás. Mas o mais importante para ele foi ter per-
cebido, duas décadas depois, que as lutas travadas naquele período proporcionaram conquistas 
relevantes para o País, sobretudo para os trabalhadores.

O presidente da ALMG, deputado Dinis Pinheiro (PSDB), ressalta a importância de se repara-
rem essas injustiças. “A Assembleia tem sido exemplar nesta reparação, restituindo o mandato 
dos três deputados cassados após o golpe: Sinval Bambirra, Clodesmidt Riani e José Gomes 
Pimenta, o Dazinho”, disse. 

Dinis lembrou ainda de outra decisão mais recente da Casa, a de fazer a devolução simbólica 
do mandato ao deputado Armando Ziller, que havia sido cassado em 1947 por pertencer ao Par-
tido Comunista Brasileiro. A iniciativa teve como origem o Projeto de Resolução (PRE) 4.163/13, 
proposto pela deputada Luzia Ferreira (PPS), o qual determinou a devolução do mandato a Ziller.

Armando Ziller atuando como redator da Revista Sindical

Reprodução da Coleção M
em

ória Política de M
inas – Arm

ando Ziller
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A anistia após a Constituição  
de 1988: um conceito em  
disputa nos 50 anos do golpe
Emilio Peluso Neder Meyer1 

Doutor em Direito e professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

A fase de desconstrução da ditadura civil-militar de 1964-1985 contou com uma importante rei-
vindicação popular. Ela consistiu na busca pela anistia, almejada pela sociedade civil por meio de 
entidades como o Movimento Feminino pela Anistia e o Comitê Brasileiro de Anistia (cf. GRECO, 
2009). A anistia permitiria a libertação de diversos presos políticos, bem como o retorno de um 
grande número de asilados. Referida luta teve como resultado algo que o governo Figueiredo 
concebeu como uma concessão, a Lei 6.683/1979, mesmo diante da ampla pressão popular e da 
aprovação congressual por maioria apertada. Se, por um lado, ela se revelou um claro resultado 
de um anseio popular, por outro, ela tentou livrar da responsabilização criminal os agentes do 
próprio Estado que praticaram os inúmeros crimes da repressão.

A transposição do regime autoritário para uma democracia contou com a convocação e a reali-
zação da Assembleia Constituinte de 1987-1988. A Cons-
tituição de 1988 substituía a carta autoritária de 1967 e a 
Emenda Constitucional nº 1/1969. Uma nova Constituição 
para uma nova democracia. Períodos como esse de suces-
são de um regime de autoritarismo por um regime demo-
crático são estudados no campo da Ciência Política como 
objeto da chamada “transitologia” e, pelo menos desde a 
década de 1990, passaram a integrar o que se passou a 
qualificar como “justiça de transição” (QUINALHA, 2012; 
TEITEL, 2001; MEYER, 2012).

Assim, hoje, não basta que qualquer transição ocorra. 
A “justiça de transição” envolve um conjunto de medidas 
que permitam uma efetiva superação do regime autoritá-
rio por uma ordem democrática e respeitadora de direitos 
humanos. Cuida-se de discutir no presente os abusos do 

passado em prol de uma tentativa de não repetição no futuro. Costuma-se apresentar como 
elementos da “justiça de transição”: o direito à memória e à verdade; as reformas institucionais; 
as reparações simbólicas e financeiras; e, por fim, a responsabilização por crimes praticados 
no período autoritário (VAN ZYL, 2009; QUINALHA, 2012). A “justiça de transição” se dá em 
tempos diversos segundo os contextos nos quais ela incide (TEITEL, 2001). Não há uma receita 
universal. O que tem crescido é um consenso em relação ao fato de que todos os elementos são 
importantes e devem ser reivindicados.

Como os diversos elementos da “justiça de transição” tem se estabelecido no nosso país? 
Precisamos enfrentar essa questão lembrando o seguinte: pelo menos 50 mil pessoas foram 
detidas nos primeiros momentos da ditadura, 10 mil foram viver no exílio, 7.367 pessoas foram 
acusadas em processos na Justiça Militar, 4 condenações a morte ocorreram sem se consumarem, 
130 pessoas foram banidas do País, 4.862 cidadãos tiveram seus mandatos e direitos políticos 
cassados, 6.592 militares foram punidos, 245 estudantes expulsos de universidades e, pelos 
números oficiais, 357 pessoas morreram ou desapareceram (SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS 
HUMANOS, 2007). Os familiares contam 426 mortos, mas discute-se  se esse número não seria 

1 Professor Adjunto de Direito Constitucional, Teoria do Estado e Teoria da Constituição da Faculdade de Direito da UFMG. Doutor 
em Direito e Mestre em Direito Constitucional pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. Membro do IDEJUST – Grupo 
de Estudos sobre Internacionalização do Direito e Justiça de Transição.

“São elementos da justiça de 
transição o direito à memória 

e à verdade, as reformas 
institucionais, as reparações 

simbólicas e financeiras e, por 
fim, a responsabilização por 

crimes praticados no período 
autoritário”.
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triplicado. Diante desses dados, analisemos, resumidamente, as idas e vindas de nosso processo 
transicional brasileiro, focando, principalmente, no elemento da responsabilização criminal.

Começando pelo direito à memória e à verdade, deve-se mencionar que, ainda durante a 
ditadura, no início da década de 1980, a Arquidiocese de São Paulo desenvolveu o importante 
trabalho de análise e compilação de peças dos processos judiciais que tramitaram na justiça 
militar brasileira, formando o documento “Brasil Nunca Mais” (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 
1985). Na década de 1990, a aprovação da Lei 9.140/1995 permitiu a criação da Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidên-
cia da República, que produziu o valioso informe “Direito à memória e à verdade”, disponível 
para todos os cidadãos na internet (SECRETARIA ESPECIAL 
DE DIREITOS HUMANOS, 2007). Mais recentemente, a Lei 
12.528/2011 permitiu a criação da Comissão Nacional da 
Verdade, cujo trabalho está em andamento.

Em relação às reformas institucionais, o que se discute é 
a necessidade de não permitir que permaneçam trabalhan-
do em nome do Estado pessoas que estiveram envolvidas 
em violações de direitos humanos durante a ditadura. Fala-
se também na necessidade de aprimoramento dos progra-
mas de formação de servidores do Exército, da Marinha e 
da Aeronáutica e das polícias civis e militares que sejam 
adequados à nova ordem democrática, pautados, princi-
palmente, por uma cultura de direitos humanos. Há ainda 
um longo caminho a se percorrer no Brasil a esse respeito.

Quando se pensa no sistema de reparações, terceiro 
elemento da “justiça de transição”, é possível verificar que 
fomos mais longe. A Constituição de 1988 criou a inte-
ressante situação dos “anistiados políticos”. Aqueles que 
foram, inicialmente, “perdoados” pelo regime autoritário porque lutaram contra ele, o que ocor-
reu com a Lei de Anistia de 1979, passam a receber do Estado um pedido de desculpas pelas 
perseguições, mortes e violações de direitos que ele praticou. Essa prática foi regulada pela Lei 
10.559/2001 e tem se efetivado adequadamente pelo menos desde 2007 (SANTOS et al., 2010).

O quarto elemento da “justiça de transição” consiste na responsabilização. É preciso lembrar 
que, em uma ditadura, o mesmo Estado que define certas situações como crime e busca puni-las 
com penas, pratica os crimes que deveria evitar (MAÑALICH R., 2011). Ao se tornar um Estado 
Democrático de Direito e respeitador de leis e de direitos humanos, espera-se que ele investigue 
e condene firmemente essas práticas. Contudo, nos momentos de transição, que normalmente 
são controladas pelo Estado autoritário, os que estão no poder procuram formas de evitar que 
isso possa acontecer no futuro. Uma dessas formas são as leis de autoanistia. Ocorre que uma 
anistia não pode ser um equivalente de esquecimento. E, pior: não pode também ser uma anistia 
dada pelo Estado para seus próprios agentes, ou seja, uma autoanistia. 

Mas foi justamente isso o que buscou o governo brasileiro quando enviou para a aprovação 
do Congresso Nacional o projeto que resultou na Lei de Anistia de 1979. De uma forma até certo 
ponto “disfarçada”, a lei trouxe um dispositivo que estabelecia que aqueles que praticaram “cri-
mes conexos” aos crimes políticos por ela anistiados restariam livres da persecução penal. Com 

“Numa ditadura, o mesmo 
Estado que define certas 
situações como crime e busca 
puni-las com penas, pratica 
os crimes que deveria evitar. 
Ao se tornar um Estado 
Democrático de Direito, 
espera-se que ele investigue 
e condene firmemente essas 
práticas”.

O professor da UFMG  
Emílio Peluso Meyer
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isso, firmou-se um certo consenso entre autoridades e Poder Judiciário brasileiros nas décadas de 
1980 e 1990 no sentido de que aquelas pessoas não poderiam ser investigadas ou processadas 
por conta da anistia.

Contudo, em 2007, após uma discussão de especialistas na Comissão de Anistia do Ministério da 
Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados no Brasil resolveu levar essa questão para ser 
debatida frontalmente pelo Poder Judiciário e decidida por ele. O caminho escolhido foi o de levar 
o debate ao Supremo Tribunal Federal, requerendo que o mesmo declarasse a ausência de confor-
midade à Constituição da interpretação que permitia a autoanistia, vedando a responsabilização de 
agentes públicos por graves violações de direitos humanos praticadas na ditadura. Isso foi feito por 
meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, a ADPF nº 153.

O Supremo Tribunal Federal não concordou com esse pedido. Em abril de 2010, por uma 
maioria de sete votos a dois, ele se pronunciou declarando que a Lei de Anistia de 1979 esta-
beleceu um “acordo político” entre governo e oposição que, inclusive, permitiu a caminhada 
rumo à democracia (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010). A questão é a seguinte: quem 
seriam as partes desse acordo? Como um governo autoritário assinaria um acordo com a 

oposição? Como seria possível tal acordo se, em 1979, 
boa parte da resistência já havia sido fulminada? O fato 
é que, diante da Constituição de 1988 – democrática 
e afirmadora de direitos humanos – o STF preferiu dar 
validade a um sentido de uma lei imposto durante a dita-
dura, permitindo que permanecessem impunes agentes 
públicos responsáveis pelos mais atrozes atos praticados 
com o uso do Estado. Disse mais o Supremo: tal acordo 
seria tão importante que, inclusive, estabeleceria as ba-
ses da Constituição de 1988 – o que significa que, em 
última instância, apenas uma nova Constituição permiti-
ria discutir os termos da anistia.

É preciso lembrar que o art. 8º do ADCT, Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, dispõe expressamente 
que a anistia é voltada para aqueles que foram atingidos 
em seus direitos por conta dos atos de exceção. O dispo-
sitivo, de forma alguma, permite manter viva a interpreta-

ção que sugere a existência de uma autoanistia.
O processo que discutiu a Lei de Anistia de 1979 ainda não teve fim – um recurso de embar-

gos de declaração ainda deve ser julgado nessa ação. Além disto, é possível que o STF, no futuro, 
venha a rever sua decisão em outros julgamentos. Por isso, é preciso estar atento para o que é 
decidido e discutir os fundamentos de tal decisão. A decisão na ADPF 153 tem diversos pontos 
questionáveis e que acabam por colocar em perigo diversos direitos fundamentais previstos na 
Constituição de 1988 e em tratados internacionais.

É preciso também destacar o que foi decidido, no mesmo ano, pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no Caso Gomes Lund. Familiares de pessoas que desapareceram na Guerri-
lha do Araguaia, entre os anos de 1973 e 1974, levaram sua causa à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, que, por sua vez, provocou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Aquelas famílias visavam esclarecer um episódio obscuro do período ditatorial que envolveu 
familiares seus. Tais pessoas, antigos membros do PCdoB, fixaram-se na região do Araguaia, 
hoje correspondente ao Norte de Tocantins e Sul do Pará, com vistas a lá estabelecer uma 
guerrilha rural que combateria a ditadura. Assim que o governo brasileiro tomou conhecimen-
to do ocorrido, enviou três expedições do Exército ao local, envolvendo algo entre 3 a 5 mil 
soldados, para combater 71 guerrilheiros (GASPARI, 2002). A grande maioria acabou sendo ví-
tima do crime de “desaparecimento forçado”, não havendo elementos claros que identifiquem 
seu destino. Os familiares de 61 guerrilheiros procuraram sem sucesso a Justiça brasileira e, em 
1995, o sistema interamericano.

Em novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, entre 
outras obrigações, a investigar, processar e punir todas os responsáveis envolvidos com os crimes 

Segundo o Ato das 
Disposições Constitucionais 

Transitórias, a anistia é 
voltada para os atingidos em 

seus direitos por conta dos 
atos de exceção. O dispositivo 

não permite a interpretação 
de que poderia haver uma 

autoanistia.
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praticados no Araguaia. Mais diretamente a Corte se preocupou com os crimes de “desapareci-
mento forçado”: tais crimes permanecem sendo praticados até que se encontre a vítima ou seus 
restos mortais. Nada disso aconteceu em relação aos combatentes do Araguaia. Agora, a justiça 
brasileira começa a analisar pedidos feitos pelo Ministério Público Federal em que se busca res-
ponsabilizar agentes da ditadura que praticaram os crimes de desaparecimento forçado daquele 
período (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2014). Até a data de fechamento desse texto, oito 
ações judiciais haviam sido ajuizadas. A questão é que não só tais crimes merecem ser investi-
gados e punidos. Boa parte dos crimes praticados pela ditadura são crimes contra a humanidade, 
crimes gravíssimos e que devem ser investigados e punidos a qualquer tempo (MEYER, 2013).

É por isto que não cabe aqui a pergunta: por que fazer isso tanto tempo depois? A “justiça 
de transição” preocupa-se em evitar que atos violadores de direitos humanos sejam repetidos. 
Ela quer que haja uma efetiva consolidação do Estado Democrático de Direito, de um sistema de 
direitos humanos em que o seu principal violador não seja o próprio Estado. Mais do que saber 
o que aconteceu, é preciso que, com todas as garantias que a Constituição de 1988 dá, os res-
ponsáveis sejam investigados, processados e punidos.
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O golpe de 1964  
e a transição restritiva
Ronald Rocha

Sociólogo, membro do Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda – Isem – e consultor de carreira da ALMG, aposentado

Versão revisada e ampliada da intervenção realizada no Plenário da ALMG, em 1/4/14, no 
painel Fim do Regime Militar e Transição – (Des)Caminhos e Processos, do ciclo de debates

A tentativa de reeditar, na semana passada, a marcha exclusiva pela propriedade – a família e 
Deus não estavam na cena daquele 1º de abril, há 50 anos, senão por meio de discursos dema-
gógicos – limitou-se a pitorescas reuniões de rua com alguns gatos pingados. Em contraste com 
o isolamento amargado pelos saudosistas do golpe, os eventos que o rememoram, a exemplo 
deste ciclo de debates – organizado por entidades da sociedade civil e realizado na ALMG –, 
foram amplos e ocuparam espaços até nas instituições do Estado.

No entanto, a mera constatação do fracasso amargado pela ultradireita, apesar de importante, 
é insuficiente. Os pioneiros sociais devem ir além do senso comum e das obviedades. Para pro-
cederem à discussão e avaliação sobre a quartelada que depôs João Goulart e o ciclo político 
assim inaugurado, especialmente sobre seu fenecimento e seus desdobramentos, é preciso antes 
de tudo assumir uma postura adequada.

Nos debates atuais, há uma tendência a se encararem os presos, supliciados e assassinados 
políticos como simples vítimas. Basicamente, porém, foram sujeitos da resistência democrática 
e assim devem ser vistos: militantes que combateram os inimigos do povo nas piores condições 
possíveis – dentro dos cárceres, sob tortura e, tantas vezes, como alvos de execução sumária. Por-
tanto, seria precário que se relembrassem os episódios daquela saga democrática com métodos 
tão somente testemunhais, que implicariam certa contemplação.

O mais importante é apropriar-se intelectualmente dos processos transcorridos, para que 
possam ser compreendidas suas essências e causas profundas. A propósito, um pensador do 
pós-guerra, filósofo com veia literária, lembrou que “o olhar fixo na catástrofe revela certo 
fascínio”. Não é o caso de cultivar algum tipo de fascínio pela catástrofe que se abateu sobre 
a Nação por obra do regime militar, mas sim de examinar sua realidade viva e as experiências 
concretas que propiciou, com vistas a se prepararem, projetarem e potencializarem as neces-
sárias lutas do presente e do futuro.

Hoje, muito se discute acerca do regime militar. Existe uma produção científica e literária vasta 
e que a cada dia vem aumentando, embora premida por um limite: são trabalhos que, frequente-
mente, articulam-se em torno da exclusiva narrativa dos fatos. Quando muito, procuram recuperar 
os processos políticos acontecidos. Os mais avançados rememoram contendas havidas no pré-
golpe e durante os “anos de chumbo”, chegando até a transição.

Mas o ponto de vista político é enganoso. Marx, em suas “Glosas críticas...”, de 1844, escre-
veu:

“O intelecto político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da 
política. Quanto mais agudo ele é, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender 
os males sociais. [...] O princípio da política é a vontade. Quanto mais unilateral, isto é, 
quanto mais perfeito é o intelecto político, tanto mais ele crê na onipotência da vontade e 
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tanto mais é cego frente aos limites naturais e espirituais da vontade e, consequentemente, 
tanto mais é incapaz de descobrir a fonte dos males sociais”.

Obviamente, o fundador da Liga dos Comunistas, que dedicou toda sua vida à luta revolucionária, 
não queria menosprezar, desmerecer ou mesmo diminuir a importância da ação política, mas sim 
refutar o mito de uma “revolução social com uma alma política” e defender a perspectiva de 

“uma revolução política com alma social”. À luz desse enfoque, a implantação do regime militar 
e o combate oposicionista que o sucedeu precisam ser entendidos não como simples eventos 
sociais “com uma alma política”, mas como, respectivamente, tragédia e luta política em busca 
de “alma social”, seja pela direita, seja pela esquerda, conscientemente ou não.

I – O golpe
Trata-se de furar a casca volitiva da política e mergulhar 
em sua gênese ontológica, para tanto recorrendo à his-
tória social. Nos anos 1950, de maneira retardatária em 
relação ao que aconteceu na Europa e nos EUA, come-
çaram a surgir monopólios no País. Os investimentos es-
trangeiros penetravam maciçamente em forma de grupos 
econômicos transnacionais, indo além da antiga presença 
nas esferas da circulação doméstica e do controle exógeno.

Concomitantemente, na esteira da industrialização em 
marcha nos governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubits-
chek, constituíam-se grandes empresas associadas ao 
imperialismo e se fortalecia o capitalismo de Estado, cujo 
emblema era a Petrobras. A lógica desse condomínio, com 
base em uma impetuosa “modernização” passiva da pro-
dução, penetrava as diferentes esferas da vida social e se 
estendia às instituições públicas, passando a exercer, ape-
sar de suas contradições intestinas, considerável influência 
na vida política.

Logo depois, na primeira metade dos anos 1960, a 
Golden Age atingia o auge. De outro modo: o período 
expansivo da quarta onda longa – de acordo com a periodização de Kondratieff – estava no 
apogeu. Durante o pico ascendente na reprodução de capitais, o aggiornamento conservador 
na economia doméstica começou a expressar-se, politicamente, como interesse do tripé mono-

“Com a ascensão do 
movimento operário-sindical 
e das lutas populares por 
‘reformas de base’, com 
vácuo de supremacia entre as 
frações do capital e com um 
governo federal permeável 
a reivindicações dos ‘de 
baixo’, era improvável que a 
reorganização conservadora 
do Estado acontecesse pela 
via democrática.”

O sociólogo Ronald Rocha  
durante o evento
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polista-financeiro emergente – conglomerados imperialistas, brasileiros associados e públicos –, 
passando a disputar a hegemonia e o controle do aparato estatal contra o que enxergavam como 
excessiva licenciosidade republicana.

Na Europa, o trânsito à “modernização” autocrática da coisa pública precedera a Primeira 
Guerra Mundial e preparara a sociedade política para o belicismo entre as grandes potências. 
Nesse país de capitalismo retardatário e dependente, porém, tal processo só entraria na ordem 
do dia meio século depois, quando já tinham transcorrido nada menos que dois grandes conflitos 
planetários, com aproximadamente 70 milhões de mortos.

Aqui, com a “guerra fria” dando a tônica da geopolítica mundial, com o vigor crescente do 
movimento operário-sindical, com a ascensão nacional das lutas populares por “reformas de 
base”, com o engajamento da intelectualidade progressista à esquerda, com vácuo de supre-
macia entre as várias frações do capital, com a sociedade política perpassada por disputas radi-
calizadas e com um governo federal permeável a reivindicações dos “de baixo”, era improvável 
que a reorganização conservadora do Estado, traduzida na fusão de seus órgãos com os grandes 
monopólios financeiros, acontecesse sem traumas e pacificamente, isto é, pela via democrática.

Como se não bastasse, a crise econômica conjuntural completava o ambiente instável e ofe-
recia pretextos à oposição e aos conluios reacionários. Diante de conflitos incontornáveis e do 
espaço reduzido para o exercício de mediações, os representantes dos conglomerados e seus 
aliados, impotentes no âmbito da representação política formalizada, decidiram recorrer à cirur-
gia extralegal, vale dizer, à linha mais simples, mais aderente à tradição direitista, mais rápida e 
mais garantida: o golpe.

Fizeram-no sem o menor prurido. Afinal, quem seria o “populacho”, especialmente os pro-
letários e camponeses, para contestar o otimismo do capital expansivo, exacerbado pelos inte-
resses maiores do imperialismo, dos magnatas e do latifúndio, então travestidos em defensores 
da civilização ocidental, estimulados pelos setores obscurantistas das igrejas, armados pelo 
moralismo udenista, açulados pelas tramas nos quartéis e avalizados pela ingerência estadu-
nidense?

Portanto, o putsch de 1964 não significou, basicamente, o fruto amargo da índole ditatorial 
de alguns indivíduos, da maldade de certas pessoas, de meras conspirações estrangeiras e da 
política vista como império livre ou absoluto da vontade. Muito menos podem ser responsabili-
zadas as massas em luta por reformas, que apenas exerciam um direito elementar. Foi, no fundo, 
a forma assumida pelo ajuste do Estado ao processo de concentração e centralização de capital 
sob a hegemonia da oligarquia financeira.

Para tanto, os segmentos mais retrógados da classe dominante interna deram sequência ao 
experimento frustrado pelo autoextermínio de Getúlio Vargas em 1954 e aos motins seguintes 

– contra as posses de Juscelino Kubitschek, em 1955, e de João Goulart, em 1961: suprimiram a 
república democrático-constitucional, em que a burguesia, os latifundiários e seus representan-
tes partidários geriam diretamente o poder público, e implantaram um regime político em que 
cederam às Forças Armadas o papel de mediador institucional de fato, com total respaldo de 
Washington.

Tal evidência demonstra o quanto é pueril a tese, defendida por alguns historiadores e analis-
tas, de que o governo Castello Branco teria características democráticas e a verdadeira “ditadura” 
só teria começado com a edição do Ato Institucional nº 5. A periodização do ciclo castrense em 
fases e peculiaridades intestinas – deveras importante –, captando-se o seu desdobramento 
em terrorismo aberto de Estado, de modo nenhum desautoriza a dissolução intelectual de seus 
traços essenciais e a consequente compressão da noite, como sucede em todo inverno. Como 
expulsar o primeiro governo golpista da realidade conceituada como regime militar?

Na caracterização do regime imposto em 1964, mostra-se também inadequado adicionar-lhe 
as palavras civil ou empresarial, que só fazem mascarar sua concretude e diluir as responsabilida-
des. Claro está que houve apoio ou participação paisana e patronal no golpe e em seus governos. 
Todavia, seria inútil procurar um ato político sem qualquer nexo na sociedade civil, o que faz da 
tentativa de alargamento conceitual um mero truísmo, quando não a repetição da fórmula já 
utilizada pelos autores da própria quartelada, com vistas a torná-la mais palatável: “revolução 
civil-militar”.
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Ademais, caso o propósito fosse desnudar a natureza social do golpe, o correto seria reco-
nhecer que a transformação da sociedade política ocorreu não quando entrou no cenário uma 
suposta ditadura conjunta de empresários e militares, mas quando o caráter intrinsecamente 
ditatorial de classe existente em todo o Estado se expandiu e impregnou o regime político. Con-
substanciou-se, pois, a destruição das instituições democrático-republicanas por meio de proces-
sos que nasceram, em última instância, na sociedade civil e resultaram na instalação violenta da 
mediação castrense, através da qual o capital abriu mão das funções executivo-governamentais 
até então cativas de seus representantes partidariamente organizados.

II – A crise do regime
De qualquer modo, enquanto os presidentes fardados centralizavam o Estado em torno do Alto 
Comando, fundiam os órgãos públicos às grandes corporações e reprimiam duramente as de-
mandas trabalhistas, o ciclo conjuntural da crise econômica se completou, a recessão recuou, a 
exploração de classe aumentou, as taxas de lucro se elevaram e o crescimento retornou em 1967. 
Mas o chamado “milagre brasileiro”, apesar de cantado em prosa e verso pelas autoridades e 
pela mídia, exauriu-se muito cedo, em 1973, exatamente quando, na esfera mundial, acabava de 
estertorar-se a Fase A e de começar a Fase B da onda longa, 
que até hoje prossegue.

Há uma coincidência, uma compatibilidade notável, en-
tre o que acontecia no âmbito planetário – exatamente o 
trânsito do crescimento à depressão – e o esgotamento 
da expansão interna. O último suspiro do boom capita-
lista internacional, na forma de suas particularidades na 
sociedade brasileira, foi o ventre onde germinou a crise 
do regime. Ocorre que o impasse econômico foi coadju-
vado, socialmente, pelas peculiaridades de um país onde 

“gorduras” do Welfare State tinham sido cortadas e onde 
o empresariado era instado a apertar o cinto até então 
deixado bem frouxo pela política antioperária e antipopular vigente.

Na mesma data se deram as primeiras tentativas burguesas de conceber e gerir a transi-
ção. Pelo menos os setores mais esclarecidos do regime – conservadores, porém com alguma 
lucidez – perceberam o imperativo de pensar sobre seus próprios dilemas. Naquele quadro, a 
estabilidade política da ordem castrense estava ameaçada. Concomitantemente, impunha-se um 
passo qualquer, pois o terrorismo aberto de Estado contra a resistência democrática começava a 
exaurir-se como método, através da perda crescente de respaldo político. Notem-se os sintomas 
de isolamento internacional e a ascensão contínua das oposições nas eleições.

O regime já não poderia manter sua face fascistizante, incorporada explicitamente no governo 
Médici. Mesmo que os partidos de esquerda, sobretudo os comunistas, estivessem passageira-
mente enfraquecidos pelos sucessivos golpes repressivos e pela dificuldade adicional em recuar 
organizadamente logo após uma luta armada encetada na ausência de situação revolucionária, 
os sucessivos presidentes militares, caso permanecessem coagulados em suas fôrmas, caminha-
riam para a derrota total. De qualquer maneira, crescia o descontentamento nas sociedades civil 
e política, o que prenunciava, caso persistissem aquelas condições, um contencioso insolúvel por 
meio de métodos pacíficos.

Não tardou que as frações hegemônicas da burguesia e das cúpulas militares percebessem 
que a manutenção a ferro e fogo do regime em decadência, com os meros incremento e pro-
longamento da repressão, geraria uma perda progressiva de eficiência na forma política de do-
minação e precipitaria uma situação revolucionária. Na medida em que emergisse uma crise 
institucional descontrolada, seriam criadas premissas objetivas para uma ruptura por baixo, de 
resultados imprevisíveis.

Nesse quadro, setores influentes na direita passaram a considerar seriamente o trânsito à 
normalidade constitucional, ao mesmo tempo em que se viam constrangidos pela luta política 
dos “de baixo”, que então reacendia com força, amplitude e entusiasmo, apresentando uma ten-

“O chamado ‘milagre 
brasileiro’, apesar de cantado 
em prosa e verso pelas 
autoridades e pela mídia, 
exauriu-se muito cedo, em 
1973.” 
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dência ao crescimento. Por via de consequência, várias propostas passaram a disputar os rumos 
da passagem por dentro do regime.

O primeiro projeto, obtuso e inflexível, articulava a fração fascistizante da burguesia, grupos 
militares e organizações de extrema direita inconformadas com quaisquer flexões táticas. Expri-
mindo-se por meio da chamada “linha dura”, haviam exercido grande influência após a edição 
do AI-5, especialmente durante o terrorismo aberto de Estado, mas estavam em declínio e per-
diam apoio na sociedade civil.

Paralelamente, o segundo projeto – “aberturista”, na falta de uma palavra melhor – repre-
sentava os interesses da fração superior do capital, articulada em torno dos grupos monopolis-
tas-financeiros, e procurava responder às pressões da sociedade com propostas mediadas. Seus 
defensores, que adotaram a consigna “transição lenta, gradual e segura”, aventada pela in-
telligentsia conciliadora e assinada conjuntamente por Geisel-Golbery, apresentavam algumas 
nuanças internas.

A variante principal, francamente reacionária, pregava uma transição com firme tutela dos 
quartéis. No seu interior, os ultraliberais, querendo alterar a relação do Estado com a economia, 
insinuavam-se por meio de uma campanha no Jornal da Tarde, diário ligado ao Estado de S. Paulo, 
que atacava a chamada “República Socialista Soviética do Brasil”, assim caracterizada porque 
existiam empresas públicas.

A confusão vulgar – e também esperta – entre capitalismo de Estado e socialismo cultivava 
o embrião do futuro neoliberalismo. Já se manifestava o propósito de contrarreformar os órgãos 
de poder pela direita, implantando-se o chamado “Estado Gerencial”. Assim, fazia-se sentir aqui 
o movimento que começara em países ligados à Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico – especialmente a Inglaterra, a Austrália e a Nova Zelândia, pontas de lança 
conservadoras no início dos anos 1980 – e que inspiraria os planos para a administração pública 
formulados nos governos Fernando Henrique Cardoso.

Semelhante sinal ortodoxo – que vinha de magnatas com influência na sociedade civil, ob-
tinha respaldo junto a políticos oficiais em passagem tortuosa para o campo envolvido com o 
encerramento do ciclo militar e anunciava a desestatização completa da economia – à época 
fracassaria. Um dos motivos foi o estreito e recente comprometimento de seus autores e chefes – 
sua face pública – com o regime político em agonia, o que lhes valera enormes dificuldades para 
encontrar um gancho adequado ao diálogo com os anseios democráticos da população e com o 
sentimento nacional por mudanças.

Por fim, o terceiro projeto – o democrático-reformista, que expressava os interesses de uma 
parcela ponderável da classe dominante, basicamente referenciada no PMDB e era apoiado por 
social-democratas até então com pouca influência – queria uma transição com reformas políti-
cas e sociais efetivas, mas ainda limitadas. No final das contas, entre as diferenças intestinas às 
correntes “aberturistas”, que operavam e dialogavam na situação e na oposição, configurou-se 
uma simbiose que acabou ganhando espaço político.

III – A transição conservadora
Em contraposição aos conchavos dos “de cima”, a alternativa de esquerda pretendia ultrapassar 
o ciclo de 1964 por meio de um pronunciamento plebeu, de um ato fundante capaz de inter-
romper o regime por meio de sua derrubada. Esse foi o mote dos partidos revolucionários, dos 
setores democrático-radicais e dos movimentos populares de cunho anti-imperialista. Ao fim e 
ao cabo, tal bloco obteve uma conquista importante, pois sempre fez oposição sem tréguas e 
trabalhou pela recuperação das amplas liberdades democráticas. Todavia, não alcançou uma 
vitória decisiva: no que se refere à hegemonia na transição, acabou predominando o amálgama 
das variantes conciliadoras.

Em síntese, houve uma passagem controlada e sem pronunciamento popular. Na ausência de 
uma ruptura de caráter radicalmente democrático, assistiu-se a uma dissipação processual do 
ancien régime, que durou um período prolongado e provocou sérias deformidades. Foi nesse cli-
ma político que se completou a solução conservadora, tendo como consequência a manutenção 
das prerrogativas castrenses, ou seja, a tutela sobre a vida política nacional e a decisão de que 



39

não deveria haver nem reformas sociais, nem democratização profunda, nem punição aos crimes 
perpetrados por agentes do Estado.

Para que semelhante desfecho fosse possível, algumas condições tiveram de ser cumpridas, 
seja como tarefas operacionais de um plano estratégico criteriosamente elaborado pela cúpula 
militar, seja como respostas pragmáticas dos governantes a situações de fato, seja como escolhas 
de adversários eleitorais sob chantagem do aparato estatal, seja como frutos da lógica política 
tradicional.

Inicialmente, as forças ditatoriais se concentraram em conter os segmentos mais determina-
dos e temidos da oposição, que almejavam a ruptura institucional como ponto de partida para 
mudanças profundas. Só o propósito de eliminar a esquerda ou de no mínimo enfraquecê-la por 
meio da repressão física, mesmo depois de cessarem suas contestações armadas – a Guerrilha 
do Araguaia se desmobilizou no fim de 1974 –, pode explicar a selvageria dos governantes no 
apagar das luzes ditatoriais.

Os assassinatos de Vladimir Herzog e de Manoel Fiel Filho aconteceram, respectivamente, 
em outubro de 1975 e janeiro de 1976. Na sequência – fins de 1976 –, a Chacina da Lapa foi 
armada em plena articulação da “abertura”, quando o Comitê Central do PCdoB, durante uma 
reunião em São Paulo, sofreu a repressão que resultou nas 
execuções programadas e sumárias de Pedro Pomar e Ân-
gelo Arroio, assim como no assassinato de João Batista 
Drumond e na tortura dos demais dirigentes.

Menos de dois anos depois o governo Geisel revogou 
os atos institucionais – não sem antes baixar o Pacote de 
Abril –, mas em 1979, ainda mantendo o regime, seu su-
cessor decretou uma anistia a meio pano, astuciosa, com 
a intenção de assegurar a impunidade para criminosos 
que torturaram e assassinaram opositores, versão política 
vergonhosamente acolhida pelo STF em 2010. Ao mesmo 
tempo, cuidou de reprimir as lutas populares em ascensão, 
inclusive o surto grevista cujo epicentro se localizou no 
ABC paulista.

Logo após, o general Figueiredo viu-se acossado pelo 
movimento das Diretas Já, que unificara todos os setores 
democráticos. Nessa extraordinária campanha de massas, 
o campo conciliador disputou a hegemonia contra as cor-
rentes ao centro e principalmente contra a esquerda, que 
exigia eleições com plenas liberdades, ou seja, sem regime militar. Restou à direita a manobra de 
brecar a Emenda Constitucional nº 5 no Congresso castrado, em 1984, para assegurar no ano 
seguinte uma transição com menor risco possível no Colégio Eleitoral.

Sem a garantia de controle absoluto pelo esquema oficial, a eleição de Tancredo Neves e a 
posse de Sarney foram alvos de complexas manobras. De qualquer maneira, os governantes, ao 
conduzirem o processo sucessório para o estuário em que havia uma correlação de forças mini-
mamente estruturada, com parâmetros políticos quase totalmente definidos, conseguiram evitar 
que o desfecho da passagem se desse no ambiente, mais arejado e menos monitorado, do pleito 
direto para presidente da República.

A Constituinte de 1988, àquela altura dos acontecimentos inevitável, embutia fatores de ins-
tabilidade, mesmo com as oposições divididas quanto à “natureza” e ao alcance das reformas 
políticas e sociais em debate. O rumo das discussões e decisões dificilmente poderia ser discipli-
nado pela primazia democrático-burguesa: a influência conservadora era incompleta e confusa, 
bem como se fortalecera a fração das classes dominantes que adotara posições contrárias ao 
regime e se mostrava disposta a dialogar com a esquerda.

Para evitar maiores dissabores e incertezas, o remédio para os “de cima” foi colocar 
rédeas curtas no poder institucional tido e havido como “originário”: seriam seus membros 
eleitos ainda nas regras anteriores – sem liberdade política – e seu caráter de fórum exclusi-
vo negado. A operação influiria na correlação de forças e limitaria os anseios reformistas ou 

“Em 1979, o general João 
Baptista Figueiredo decretou 
uma anistia a meio pano, 
astuciosa, com a intenção 
de assegurar a impunidade 
para criminosos que 
torturaram e assassinaram 
opositores, versão política 
vergonhosamente acolhida 
pelo STF em 2010.” 
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inovadores dos setores oposicionistas, sobretudo a perigosa tentação de ouvir os reclamos 
das ruas e avançar o sinal.

Eis por que, naquela realidade concreta, a revogação das chamadas leis de exceção e a eleição 
indireta de um presidente civil, antes de configurarem uma etapa fora de lugar político – para 
alguns até um processo pós-ditatorial –, representaram gestos institucionais do regime em crise 
por meio de iniciativas governamentais sob pressão. A transição foi, portanto, endógena e em-
butida, sequer faltando atentados, como os aproximadamente cem atos terroristas havidos entre 
1978 e 1981, culminando com o atentado a bomba no Riocentro. O verdadeiro salto de qualida-
de se deu em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal. Até então, a passagem 
transcorreu, sem qualquer sombra de dúvida, sob controle do cutelo repressivo.

Foram nada menos do que 24 anos de regime militar. Não há confirmação e reconhecimento 
mais cabal dessa periodização que o teto fixado pelo Ato das disposições constitucionais transi-
tórias da Constituição Federal para caracterizar a repressão política:

“Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data 
da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusi-
vamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram 
abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos 
pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969”.

Repita-se: “até a data da promulgação da Constituição”. Retroceder artificialmente o fim do re-
gime, passando-lhe um atestado de óbito com data geiseliana, é também uma forma de falsificar 
a história. Mais argumentos haveria para prolongá-lo até 1989, quando a Abin ainda monitorava 
reuniões sindicais e a militância de dirigentes comunistas, como prova o seguinte trecho de uma 
certidão requerida para fins de anistia política:

“O requerente foi membro da mesa diretora, por ocasião da palestra sobre ‘Perspectiva da 
Revolução Brasileira’, [...] realizada no Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte/MG, em 
out. de 89.”

Por fim, com o trânsito concluído, foi necessário garantir um clima conciliatório e a vitória de 
candidatos integrados ao status quo nas eleições presidenciais subsequentes – em 1990, 1994 e 
1998 –, até onde fosse possível barrar a reorganização dos “de baixo”, o retorno de exigências 
irrealizadas e a postulação de novos avanços.

IV – Uma herança a renunciar
A derrota do campo neoliberal, em 2002, abriu caminho para uma correção de rumo e des-
pertou o entusiasmo popular generalizado. Todavia, em que pesem as conquistas políticas e 
as medidas compensatórias dos governos seguintes, o fecho de ouro esperado pelas massas 
sufocadas desde 1964 e exploradas desde muito antes acabou sobreposto pelo possibilismo. 
O principal partido popular de reformas então constituído ingressou em um processo de 
transformismo social, adaptou-se à ordem e abandonou os aspectos radicais do seu progra-
ma de mudanças.

Hoje, 50 anos após a instauração do regime militar, é hora de fazer o inventário político e 
captar o sentido geral da transição. A respeito, verificam-se basicamente duas opiniões. Na sua 
vertente mais engessada, a tese de que a passagem teria sido incompleta e até inexistente vem 
afirmando que a “democracia” continuaria ausente da sociedade política. Assim, em face de 
uma transição supostamente falsa, ainda existiria uma “ditadura” – com ou sem qualificativo – e 
sua aparência estaria escondida sob algumas leis e instituições formais, que só fariam maquiar 
o “sistema”.

Tal postulação se espelha, assumidamente ou não, na tipologia de tradição weberiana, que vê 
as espécies de regime político como esquemas e paradigmas metafísicos, não como seres sociais 
concretos que surgem, conformam-se e se desenvolvem através de processos e lutas políticas 
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reais. Se a democracia fosse apenas um valor universal-abstrato, um princípio ideal irrompido em 
certos países da Europa e espelhado em seus perfis, a comparação com a república constitucional 
brasileira revelaria, certamente, diferenças flagrantes. Ademais, tal angulação e o método que 
induz confundem as distintas instâncias dos órgãos públicos: conteúdo com forma, Estado com 
regime político e ambos com governo.

Nesse contencioso, a consistência teórica e o rigor 
conceitual se inclinam para a tese de que a transição se 
completou, mas, dado seu caráter conservador, plasmou a 
república democrático-constitucional em condições histó-
ricas, limites sociais e ambiente político singulares: o Brasil 
é uma nação capitalista, com formação econômico-social 
dependente, marcada pela tradição oligárquica e que 
possui órgãos públicos fundidos a conglomerados mono-
polistas-financeiros como traço inerente ao estágio atual 
em que se encontra a sociedade. Como se não bastasse, 
a passagem aconteceu no interior do Estado, que sempre 
expressa – como qualquer outro, nas varias épocas da his-
tória humana – um pertencimento, uma primazia e uma 
hegemonia de classe.

Obviamente, a espécie de democracia assim constituída 
apresenta o caráter formal intrínseco a toda instituição de 
direito compatível com a dominância da reprodução socio-
metabólica do capital. Ademais, mantém aspectos funda-
mentais da legislação surgida em períodos anteriores: as 
instituições e métodos repressivos do velho regime, a im-
punidade quanto a crimes cometidos pelo Estado, a atrofia 
das liberdades democráticas, o estilo de gestão administrativa elitista, a concepção tradicional de 
fazer política e, sobretudo, os privilégios que estiveram na origem do golpe de 1964.

Tais são os principais motivos de fundo pelos quais até hoje não foram realizadas as mudanças 
sociais de interesse e caráter popular, muitas reclamadas pelo movimento pró-reformas de base 
no início dos anos 1960: a ruptura da dependência, garantindo a plena soberania nacional; o 
controle sobre remessas de lucros, pondo fim à sangria de capitais para o exterior; a reforma 
urbana, eliminando a especulação imobiliária; o aprofundamento dos direitos conquistados pelo 
mundo do trabalho, contra as tentativas de suprimi-los; a reforma agrária antilatifundiária, su-
perando o monopólio da terra; a reforma do sistema educacional, revertendo a privatização do 
ensino; a reforma do sistema de saúde, retomando a expansão do SUS em contraposição ao 
crescimento da indústria hospitalar e dos planos privados; a democratização do sistema eleitoral-

-partidário, opondo-se aos intentos de restringi-la; e assim por diante.
Em suma, não há permanência do regime ditatorial concreto ou falta de liberdade em abs-

trato, mas sim a vigência de uma variante republicana específica: a democracia dos monopólios 
financeiros, por definição limitada, restritiva e oligárquica – tanto nos planos da economia e das 
relações sociais, como nas esferas da política e da cultura –, além de submetida ao mecanismo 
único de dominação que enlaça os interesses dominantes na sociedade civil e no Estado. Nesse 
quadro, a melhor maneira de rememorar a resistência e a vitória democrática é renunciar à heran-
ça conservadora, legada pela longa noite de repressão e horror iniciada há 50 anos, bem como 
olhar e caminhar para frente.

Trata-se de transitar da mera positividade política, como há 170 anos sugeriu a crítica de Marx, 
para o caminho da ação política “com uma alma social”. Contemporaneamente, tal proposta 
se traduz na ruptura das amarras representadas pelas políticas e partidos conservadores que 
dominam a vida nacional. Implica a superação de processos eletivos em que os temas verdadei-
ramente importantes sequer são mencionados. Exige a ultrapassagem de governos que marcam 
passo e, na melhor das hipóteses, andam com demasiada lentidão. Impõe, para as forças e movi-
mentos interessados, um programa capaz de unificar e mobilizar as massas do povo para amplas 
transformações, descortinando uma nova alternativa para o Brasil.

“Em suma, o que existe hoje 
é uma variante republicana 
específica: a democracia 
dos monopólios financeiros, 
limitada, restritiva e 
oligárquica,  nos planos 
econômico, social, político e 
cultural, além de submetida 
ao mecanismo de dominação 
que enlaça os interesses 
dominantes na sociedade civil 
e no Estado.”
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PROGRAMAÇÃO
CICLO DE DEBATES  
RESISTIR SEMPRE  
DITADURA NUNCA MAIS

31/3/2014 (SEGUNDA-FEIRA)
8 horas – Ato pela Democracia
Local: Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira – 
Pátio das Bandeiras
9 horas – Abertura do ciclo de debates
Local: Plenário da Assembleia
9h30 – Palestra magna Direito à verdade, à histó-
ria e à memória
Eleonora Menicucci – Ministra da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres; graduada em Ciências Sociais pela 
UFMG
10h15 – Painel Contexto do Golpe Militar de 1964
Contexto sociopolítico, fases e fatos relevantes; ideologia 
da segurança nacional
Vânia Bambirra – Graduada pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), mestre pela Universidade de 
Brasília (UnB) e doutora em Economia pela Universidade 
Nacional Autônoma do México
Theotônio dos Santos – Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Formação 
Humana e Políticas Públicas (PPFH)
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira – Doutor em Direito 
pela Universidade Federal de Minas Gerais; desenvolve 
projetos sobre reconhecimento, identidade e cidadania e 
sobre Justiça de Transição
11h30 – Debates
14 horas – Painel Múltiplos olhares da resistência
Movimento popular; movimento operário/sindical; mo-
vimento camponês; movimento estudantil; religiosos; 
guerrilha/luta armada; advogados(as); jornalistas; inte-
lectuais; artistas
MOVIMENTO SINDICAL NO CAMPO
Antônio Ribeiro Romaneli – Coordenador da Comissão 
da Verdade de Minas Gerais
MOVIMENTO RELIGIOSO
Frei Osvaldo Augusto Rezende Júnior – Prior do Conven-
to dos Frades Dominicanos em Belo Horizonte
MOVIMENTO ESTUDANTIL:  SECUNDARISTA
Cléber Consolatrix Maia – Economista, ex-vice-presiden-
te da União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes)
MOVIMENTO SINDICAL NA CIDADE
Ênio Seabra – Presidente, em 1964, do Sindicato dos Tra-
balhadores Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem 
(Sindimet) e membro do Conselho Fiscal da Associação 
dos Metalúrgicos Aposentados de Belo Horizonte e Con-
tagem (Amabelcon)
UNIVERSITÁRIO
Zélia Rogedo – Fundadora e secretária do Movimento 
Feminino pela Anistia e membro da Ordem Franciscana 
Secular; compõe a direção executiva do Serviço Interfran-
ciscano de Justiça, Paz e Ecologia (Sinfrajupe)
MOVIMENTO POPULAR
Vicente Gonçalves – Presidente da Associação dos Perse-
guidos Políticos do Brasil
INTELECTUAIS E ARTISTAS/MÚSICOS
Sirlan de Jesus – Compositor e cantor censurado e perse-
guido pela Ditadura Militar
TEATRO/POESIA
Pedro Paulo Cava – Diretor, ator, autor, dramaturgo, pro-
dutor e professor de teatro
IMPRENSA
José Maria Rabelo – Jornalista e escritor, um dos funda-
dores do jornal Binômio

MULHERES
Maria Aparecida Rodrigues de Miranda – Bacharel em 
geografia pela Puc Minas, pós-graduada em Administra-
ção Pública pelo Instituto de Educação Continuada da 
PucMinas; ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Unaí, ex-dirigente das Comunidades Eclesiais 
de Base da Igreja Católica e ex-dirigente da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT)
ADVOGADOS
Carlos Cateb – Advogado do Sindicato dos Petroleiros de 
Minas Gerais (Sindipetro-MG), entre os anos de 67 a 68, 
e de mais de 50 perseguidos políticos durante a ditadura
RESISTÊNCIA ARMADA
Welington Moreira Diniz – Foi estudante de sociologia 
em Belo Horizonte, começou militância política na escola 
técnica industrial e participou da Ação Popular (AP); foi 
exilado no Chile e México; trabalha com acupuntura e 
terapias orientais
16h30 – Debates
17h30 – Encerramento

1º/4/2014 (TERÇA-FEIRA)
 9 horas – Painel Fim do regime militar e transi-
ção: (des)caminhos e processos
Lei de Anistia: contexto histórico e debate atual; luta pe-
las Diretas Já; redemocratização
José Luiz Quadros Magalhães – Doutor em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pela 
Faculdade de Direito da Universidad de Buenos Aires. 
Professor titular da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC Minas), professor associado da UFMG 
e professor do programa de Mestrado da Faculdade de 
Direito do Sul de Minas
Emílio Peluso Neder Meyer – Mestre e doutor em Direito 
pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direi-
to da UFMG; professor adjunto da Faculdade de Direito 
da UFMG; membro do Grupo de Estudos sobre Interna-
cionalização do Direito e Justiça de Transição (Idejust)
Ronald Rocha – Sociólogo, membro do Instituto 25 de 
Março de Sérgio Miranda (Isem); diretor da UNE no pe-
ríodo 1969-1972
11 horas – Debates
14 horas – Painel Da redemocratização aos dias 
atuais: dilemas e perspectivas
Democracia atual e resquícios autoritários (repressão os 
movimentos sociais; militarização da polícia; listas trí-
plices; desrespeitos aos direitos humano; torturas, etc.); 
despolitização e preconceito à política; falsas ideias so-
bre o período militar no imaginário coletivo; constituinte 
exclusiva
Edmundo Antônio Dias – Procurador da República – Mi-
nistério Público Federal – Procuradoria da República em 
Minas Gerais
Beatriz Cerqueira – Coordenadora do Sindicato Único em 
Educação de Minas Gerais (SindUTE) e Presidenta da Cen-
tral Única dos Trabalhadores de Minas Gerais (CUT-MG)
João Antônio de Paula – Doutor em História Econômica 
pela Universidade de São Paulo e Professor Titular do De-
partamento de Ciências Econômicas da UFMG
16h30 – Debates
17h30 – Encerramento
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OUTROS EVENTOS

1º/4/2014 (terça-feira)

Lançamentos de livros
Horário: 11h30
Local: Salão de Chá (ALMG – Andar SE)

Direitos Humanos Atual
Coordenadoras: Inês Virgínia Prado e Flávia Piovesan.
Coautores presentes ao lançamento: Prof. Dr. Emílio Pe-
luso Neder Meyer e Prof. Dr. Marcelo Andrade Cattoni de 
Oliveira.
Editora: Elsevier/Campus Jurídico
A obra analisa temas como a ditadura brasileira e a 
justiça de transição, o direito à verdade e à justiça de 
transição, o direito à verdade e à justiça, e experiências e 
perspectivas para a verdade e justiça no Brasil, em face 
aos direitos humanos.

Justiça de Transição nos 25 Anos da Constituição 
de 1988 (formato e-book)
Organizadores: Prof. Dr. Emílio Peluso Neder Meyer e Prof. 
Dr. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira.
Editora: Initia Via
A obra reúne ensaios e artigos de autores brasileiros e es-
trangeiros que abordam os diferentes aspectos da justiça 
de transição em perspectiva constitucional: direito à me-
mória e à verdade e identidade constitucional, políticas 
de reparação, constitucionalização e responsabilização 
civil e criminal na América Latina e reformas institucio-
nais e consolidação do Estado Democrático de Direito. 
 

Aula-show O Menestrel e o General: canções de 
Chico Buarque e a ditadura militar
Horário: 13 horas
Local: Teatro da Assembleia
A apresentação mescla show musical com com-
posições de Chico Buarque, leitura de poemas e 
comentários sobre as canções e sobre o contexto 
sociocultural em que foram compostas.
Com Rogério Leonel (violão), Clóvis Aguiar (piano), Lígia 
Jacques (voz) e Roniere Menezes (leituras e comentários).
 
Sessão comentada do documentário Na Lei ou na 
Marra: 1964, um combate antes do Golpe, produ-
zido pela TV Assembleia
Horário: 17h30
Local: Teatro da Assembleia
Comentadores:

- Antônio Ribeiro Romanelli, coordenador da Comissão 
Estadual da Verdade e ex-presidente das Ligas Campo-
nesas de Minas Gerais

- Maria Eliza Linhares Borges, historiadora, pesquisadora 
da UFMG
» Exibição inédita na TV Assembleia, no domingo, 30, às 
19 horas.
de 31/3 a 30/4/2014

Exposição 1964–1985: A Subversão do Esqueci-
mento
Principais acontecimentos sociais, políticos e culturais do 
período, compreendendo os antecedentes do golpe, o 
golpe, os anos de chumbo e a distensão
Local: Galeria de Arte da Assembleia
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ENTIDADES PARCEIRAS

• Agência Social – Central Nacional de 
Movimentos e Organizações Sociais

• Associação dos Amigos do Memorial da 
Anistia Política do Brasil

• Associação dos Funcionários Fiscais do 
Estado de Minas Gerais

• Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil

• Central Única dos Trabalhadores
• Centro Acadêmico de Ciências do Estado 

– Universidade Federal de Minas Gerais
• Comissão da Verdade e do Memorial 

da Anistia Política no Brasil da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seção Minas 
Gerais

• Comissão da Verdade em Minas Gerais
• Comissão de Direitos Humanos da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seção Minas 
Gerais

• Comitê de Acompanhamento da 
Sociedade Civil à Comissão de Anistia

• Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos de Minas Gerais

• Conselho Regional de Serviço Social de 
Minas Gerais

• Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais

• Diretório Acadêmico Direito da Liberdade 
– Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais – Unidade Praça da 
Liberdade

• Diretório Central dos Estudantes da 
Universidade Federal de Minas Gerais

• Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais

• Fórum Mineiro de Direitos Humanos
• Fórum Político Inter-Religioso
• Fundação Maurício Grabóis
• Fundação Ulysses Guimarães
• Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda
• Instituto Brasileiro de Educação, 

Integração e Desenvolvimento Social
• Instituto de Direitos Humanos
• Instituto Pauline Reichstul
• Instituto Sérgio Miranda
• Levante Popular da Juventude
• Procuradoria Regional dos Direitos da 

Cidadão do Ministério Público Federal
• Nova Central Sindical de Trabalhadores 

em Minas Gerais
• Sindicato dos Jornalistas Profissionais de 

Minas Gerais
• Sindicato dos Trabalhadores de Empresas 

Ferroviárias
• Sindicato dos Trabalhadores Públicos em 

Transportes e Obras Públicas de Minas 
Gerais

• Sindicato Único dos Trabalhadores em 
Educação de Minas Gerais

• União da Juventude Socialista
• União Estadual do Estudantes de Minas 

Gerais
• União Nacional dos Estudantes




