
*	
wp

ONTEXTO'DEMOCRATICO

IL

VISTA DO	
ISSN 1676-9473

LREegislativo

nümero 38/janeiro a dezembro de 2001

19 .64 Xunca Mals
Relatos sobre a resistência



Endereço
Rua Rodrigues Caldas, 30 � Sala 7
CEP: 30190-921 � Tel.: (31) 3290-7801
Fax: (31) 3290-7811 � BH � MG

Assembléia na Internet:
http://www.almg.gov.br

Revista do Legislativo nº 38
ISSN 1676-9473

Publicação da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais

Conselho Editorial: Ramiro Batista (Diretor de
Comunicação Institucional), Cláudia Sampaio
Costa (Diretora Legislativa), Sabino José Fortes
Fleury (Gerente-Geral de Consultoria Temática),
Juscelino Luís Ribeiro (Gerente-Geral de
Projetos Institucionais), Myriam Costa de
Oliveira (Assessora da Gerência-Geral de
Projetos Institucionais), Lúcio Pérez (Gerente-
Geral de Imprensa e Divulgação), Alaôr Messias
Marques Júnior (Gerente-Geral da Escola do
Legislativo), Cristiane Pereira (Gerente de
Jornalismo), Joana Nascimento (Gerente de
Comunicação Visual).
Editora Executiva: Patrícia Duarte; Editor
Adjunto: Jorge Pôssa; Revisão: Izabela Moreira
e Margareth Magalhães; Projeto Gráfico: Mauro
Lúcio de Paula e Paulo Brasil; Arte: Mauro Lúcio
de Paula; Abertura das Matérias/Criação:
Baúde Ribeiro; Fotos das aberturas: Acervo
do Jornal Estado de Minas (págs. 4, 16, 28,
44 e 56); Arquivo ALMG (págs. 78 e 90); Capa:
Rodrigo Valente (Foto/Acervo do Jornal Estado
de Minas).
Fotografias: Alair Vieira (págs. 7, 9, 15, 71,
81, 83 e 84); Acervo do Jornal Estado de Minas
(págs. 20, 26, 32, 36 e 60); Carlos Alberto
(pág. 11);Helena Leão (págs. 6, 7 , 8, 10, 12,
14, 40, 63 e 89); Marcelo Metzker pág.31.

LegislativoREVISTA DO

DEPUTADOS

PRESIDENTE MAURI TORRES

1º-VICE-PRESIDENTE RÊMOLO ALOISE

2º-VICE-PRESIDENTE ADELMO CARNEIRO LEÃO

3º-VICE-PRESIDENTE DILZON MELO

1º-SECRETÁRIO ANTÔNIO ANDRADE

2º-SECRETÁRIO LUIZ FERNANDO FARIA

3º-SECRETÁRIO GEORGE HILTON

SECRETARIA
DIRETOR-GERAL JOÃO FRANCO

SECRETÁRIO-GERAL
DA MESA EDUARDO VIEIRA MOREIRA

MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

No primeiro semestre de 2004, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais promoveu uma série de
atividades com o objetivo de rememorar os fatos que
marcaram os 20 anos de regime militar na história
recente do Brasil, reafirmando a antigas e novas
gerações a convicção de que o caminho da
arbitrariedade, do autoritarismo e da ruptura com
instituições democráticas não é o que mais convém
ao povo brasileiro.

Na abertura do Ciclo de Debates �Resistir
Sempre � 64 Nunca Mais�, promovido pelo Legislativo
mineiro em 31 de março deste ano, o presidente da
Assembléia de Minas, deputado Mauri Torres,
reforçou essa intenção, afirmando que o evento
fortaleceria os valores democráticos: �o caminho mais
seguro para a construção de um País mais justo e
igualitário�.

Esta edição da Revista do Legislativo traz a
cobertura completa do ciclo de debates, realizado com
o apoio de diversas entidades da sociedade civil e a
participação de personalidades que marcaram a luta
contra a ditadura militar. Apresenta também artigos
de autores mineiros que, partindo de diferentes
olhares, fazem uma reflexão sobre os partidos
políticos, a imprensa e os movimentos sociais daquele
período, além do depoimento do professor Michel
Marie Le Ven, que reviveu a sua trajetória pessoal
relembrando, já com um coração brasileiro, os
descaminhos da nossa história.

Este número da Revista reproduz uma série de
artigos que dizem respeito ao planejamento num
contexto democrático, uma experiência recente em
Minas Gerais. Descreve o funcionamento do Sistema
Estadual de Planejamento e identifica os princípios que
inspiram a elaboração dos planos e programas que
ajudam a construir o futuro do Estado. Trata ainda do
trabalho desenvolvimento pela Comissão de
Participação Popular, que foi criada no âmbito do
Legislativo estadual e já percorreu um extenso
caminho, apesar do pouco tempo de existência. Inclui
também o depoimento de Lúcia Diniz, membro do
Conselho Municipal de Assistência Social e diretora
da Ação Social Arquidiocesana, sobre a importância
da participação popular nas decisões que influenciam
diretamente a vida do cidadão brasileiro.
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Helena Leàl

O presidente da ALMG, Mauri Torres (o segundo à esquerda), abriu o Ciclo de Debates 'Resistir Sempre - 64 Nunca Mais"

Reafirmar a antigas e novas gera-
ções a convicção de que o caminho da
arbitrariedade, do autoritarismo e da
ruptura com instituicões democráticas
não é o que mais convém ao povo brasi-
leiro. Foi esse o objetivo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais ao realizar,
em 31 de março de 2004, exatamen-
te 40 anos depois do golpe militar de
1964, o Ciclo de Debates "Resistir Sem-
pre -64 Nunca Mais", em parceria com
diversas entidades da sociedade civil e
com a participação de personagens que
marcaram a luta contra a ditadura mi-
litar. No discurso de abertura, o presi-
dente da Assembléia Legislativa, depu-
tado Mauri Torres (PSDB), disse espe-
rar que as reflexões proporcionadas
pelo evento ajudem a fortalecer os valo-
res democráticos - "o caminho mais
seguro para a construção de um País
justo e igualitário".

Ao fazer um apanhado sobre as
conseqüências dos 20 anos da ditadu-
ra no País, o presidente da Assembléia
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relembrou a importância da
redemocratização, consagrada pela
conquista da independência entre os
Poderes, especialmente o Legislativo,
e das liberdades individuais e de impren-
sa. Ele destacou que, com o pretexto
de restaurar a ordem e a suposta se-
gurança nacional, o regime militar for-
java atos institucionais que se sobre-
punham à Constituição e, no campo
econômico, acentuava o arrocho sala-
rial, a concentração de renda e o ali-
nhamento com políticas ditadas pelo
capital estrangeiro. "Não são esses
descaminhos que queremos para o
Brasil. Mas o pesadelo deve ser lem-
brado também como anos de resistên-
cia e de luta por democracia e direitos
humanos", completou o deputado
Mauri Torres.

Interesse da juventude
O presidente da Câmara Municipal

de Belo Horizonte, vereador Betinho
Duarte, que participou de movimentos

-

contra a ditadura, elogiou a iniciativa da
Assembléia de Minas de participar ati-
vamente dos eventos que resgatam
essa memória, juntamente com diver-
sas entidades. 'Também é muito impor-
tante encontrar aqui jovens conhecen-
do essa história, já que deles depende a
construção da democracia, ainda não
consolidada", afirmou Betinho. O verea-
dor prestou uma homenagem ao chile-
no Salvador Allende, ícone da luta con-
tra a ditadura militar na América Lati-
na, e ofereceu ao Legislativo mineiro um
quadro com a imagem do "Arco da Mal-
dade", monumento de Oscar Niemeyer
que expressa a revolta do artista contra
a opressão do regime militar.

O coordenador do primeiro painel
do ciclo de debates, sobre o tema "O
contexto sociopolítico e o significado do
golpe de 64", deputado Durval Ãngelo
(PT), enfatizou que o evento deu início
a uma série de atividades que se en-
cerram no dia 10 de dezembro - Dia
Internacional dos Direitos Humanos.



Deputado Durval Angelo	Aluisio Pimenta	 Helio Bicudo

-

-

Primeiro Painel
O contexto sociopolítico e o significado do golpe de 64

Um jurista, dois jornalistas, um fi-
lósofo, um educador e uma militante
dos direitos humanos foram os expo-
sitores do primeiro painel, que abor-
dou o tema "O contexto sociopolítico e
o significado do golpe de 64". O evento
contou ainda com a participação de
deputados, de sobreviventes da luta
contra a ditadura, de familiares dos
mortos e de dezenas de estudantes.

O primeiro expositor foi o profes-
sor Aluísio Pimenta, ex-reitor da UFMG,
o único reitor de uma universidade fe-
deral brasileira a ser preso e exilado
após o golpe. Ele afirmou que ninguém
é contra as Forças Armadas quando a
serviço da democracia, mas que elas,
quando atuam em favor de uma dita-
dura, destroem um país. Citou o exem-
plo da Argentina, "um país que estava
50 anos à frente do Brasil e hoje foi
reduzido a escombros". Para ele, a di-
tadura é o pior desastre que pode ocor-
rer a uma nação, devido aos transtor-
nos que causa em todas as áreas de
atividade do país.

Pimenta lembrou também a morte
do estudante José Carlos da Mata Ma-
chado, cujo corpo, de tão desfigurado
pela tortura, não pôde ser visto pela

família. Em contraponto à coragem do
estudante, Pimenta citou a covardia do
então reitor da USP, Gama Filho, que
denunciou à ditadura inúmeros profEs-
sores e alunos de esquerda. Criticou
ainda a atual proliferação de faculda-
des privadas: "Hoje é mais fácil abrir
uma faculdade do que um botequim. Só
em Belo Horizonte, existem 21 facul-
dades de Direito". Finalizou sua exposi-
ção com um conselho aos estudantes:
"Só com educação este país se torna-
rá fácil de governar e difícil de domi-
nar e de escravizar".

Lacunas na Lei da Anistia
Em 1964, o jurista Hélio Bicudo era

chefe de gabinete de Carvalho Pinto,
ministro da Fazenda de João Goulart.
Hoje é vice-prefeito de São Paulo. "Vivi
intensamente os antecedentes e as
conseqüências do golpe militar e acre-
dito que suas raízes foram o suicídio
de Getúlio Vargas, a tentativa de impe-
dir a posse de Juscelino Kubitschek e
a tentativa de autogolpe de Jânio Qua-
dros", afirmou Bicudo. "0 golpe foi tra-
mado por civis e militares, mas, de iní-
cio, afastou as lideranças civis que o
apoiavam. Isso ocorreu com os jorna-

listas Ruy de Mesquita Filho e Carlos
Lacerda e com o ex-ministro da Justi-
ça Alfredo Buzaid. Os militares ficaram
à vontade para desencadear a repres-
são política, as cassações, a censura
à imprensa, os desaparecimentos. Os
esquadrões da morte, formados no
início da ditadura, foram convocados
para a repressão política com a certe-
za da absoluta impunidade", continuou.

O vice-prefeito de São Paulo disse
que o delegado Sérgio Paranhos Fleury
foi o homem-símbolo da repressão, tão
poderoso na época que o Congresso
chegou a votar uma lei para retirá-lo
da prisão por homicídio comum. Bicudo
elogiou o destemor do então arcebis-
po de São Paulo, dom Paulo Evaristo
Arns, cuja atuação salvou a vida de
muitos militantes, entre elas a do mi-
neiro Vinicius Caldeira Brant, tortura-
do no DOI-Codi.

Na promulgação da Lei da Anistia,
Bicudo escreveu um editorial para o jor-
nal "O Estado de S. Paulo" alertando
que a lei seria de mão dupla, o que per-
mitiria a anistia também aos tortura-
dores. "Por isso convivemos até hoje
com torturadores e assassinos do re-
gime militar", afirmou. O jurista termi-
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Suzana Lisboa José Mania Raoeio

nou sua exposição lamentando que os
arquivos militares da guerrilha do
Araguaia tenham sido incinerados,
perdendo-se, com isso, a memória da-
queles combatentes da liberdade.
"Lembrar o passado é orar lições para
o hoje e o amanhã", concluiu.

Lembrança das atrocidades
Suzana Lisboa, representante dos

familiares dos mortos e desapareci-
dos da repressão, começou sua expo-
sição lendo a lista dos nomes das víti-
mas, revelando as atrocidades que
haviam sofrido: "Em 1973 e 74, quan-
do Geisel anunciou a distensão, come-
çamos a lutar pelo esclarecimento do
que houve com os desaparecidos. Dis-
seram-nos que essas pessoas não
existiam. Os nazistas também
transladavam suas vítimas para lon-
ge dos familiares na tentativa de si-
lenciar os mortos além da própria
morte e evitar que suas famílias pu-
dessem se reunir em cemitérios e
memoriais para homenageá-los", afir-
mou a expositora.

Em 1979, Suzana conseguiu en-
contrar o corpo de seu marido, enter-
rado sob nome falso no cemitério de
Perus, em São Paulo. 'Dos cerca de
160 desaparecidos, até agora conse-
guimos resgastar apenas três corpos.
Até hoje não nos foi permitido entrar

num quartel em Marabá para procu-
rar as ossadas dos guerrilheiros do
Araguaia", desabafou. A militante não
reconhece o direito á anistia de tortu-
radores, assassinos e mandantes, até
mesmo por uma exigência legal: a anis-
tia tem que ser requerida, e nenhum
deles se identificou e a requereu. 'Se
lutar para resgatar a história de cada
um é ser revanchista, então é o que
sou. Nossos mortos nos espreitam e
clamam por Justiça", encerrou.

A resistência que não existiu
"A ditadura não morreu. Os jovens

precisam saber o que ela represen-
tou de atraso, de retrocesso, de obs-
curantismo. É preciso que fiquem
atentos para que aquele medo não
volte a assombrar nossa pátria", afir-
mou o jornalista José Maria Rabêlo,
diretor do jornal "Binômio", fechado
em 1964.  Rabêlo relatou o período
turbulento que antecedeu o golpe. "As
ligas camponesas se organizavam,
precursoras do MST. O povo, empol-
gado nas ruas, fazia a sua história mi-
rando-se no exemplo bem-sucedido da
revolução socialista cubana. Isso inco-
modava as elites brasileiras, acostu-
madas com séculos de poder
incontrastável", completou.

Para Rabêlo, as elites tiveram pa-
pel decisivo no golpe, inclusive os do-

Repressão, censura, milagre eco-
nômico, tricampeonato de futebol,
efervescência cultural: os principais
fatos que marcaram duas décadas de
ditadura militar puderam ser conferi~
dos na eqosicão "1964/1985: A sub-
versão do esquecimento", realizada na
Galeria do Espaço Político-Cultural da
Assembléia Legislativa no dia 31 de
marco de 2004, como parte da pro-
gramacão de eventos que rememo-
raram os 40 anos do golpe de 1964. 
Durante duas semanas, a mostra foi
vista por mais de 2 mil estudantes da
5 série do ensino fundamental até a
W série do ensino médio, em visitas
orientadas, sendo posteriormente re-
montada em outros locais de Belo
Horizonte e do interior do Estado.

A exposição reuniu fotos históri-
cas, documentos clandestinos, dis-
cos de vinil, jornais e revistas anti-
gos e outros objetos que retratam
as duas décadas de ditadura militar
no Brasil. O objetivo foi explicar às
novas gerações o que os 20 anos de
ditadura militar representaram para
os brasileiros. A mostra foi dividida
em quatro ambientes, mostrando
fases distintas: o contexto político
dos fatos que antecederam o golpe
[início da década de 1960): o golpe
militar e os primeiros anos de dita-
dura (1964/1968); o recrudesci-
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mento da repressão aos opositores do
regime (1969/1974); e a distensão e
os anos finais da ditadura (1975/1985).

Juntamente com os objetas, havia
textos explicando os principais acon-
tecimentos políticas do regime militar.
Entre os documentos raros que com-
puseram a mostra, estava a ata da reu-
nião secreta de Plenário, ocorrida em
abril de 1964.  na qual os deputados
estaduais decidiram pela cassação dos
colegas Dazinho, Clodesmidt Riani e
Sinval Bambirra. A exposição também
retratou a efervescência cultural do pe-
ríodo, com referências às principais
manifestações artísticas da época no
teatro, na música e no cinema.
"Memória e poder" - Durante a expo-
sicão. foram exibidos, no Teatro da As-
sembléia, vídeos com depoimentos de
personalidades importantes do período,
como os jornalistas José Mendonça.
ViRas Bôas Corrêa e Guy de Almeida e
os ex-ministros Jarbas Passarinho e
Oscar Dias Corrêa. Além deles, artis-
tas como Pedro Paulo Cava, Carlos Hei-
tor Cony, Álvaro Apocalypse, Fernando
Brant e Helvécio Ratton deram depoi-
mentos sobre política e cultura durante
o período militar. Todas as entrevistas
foram gravadas para o programa "Me-
mória e Poder", da TV Assembléia, que
exibiu, na primeira semana de abril, a
série especial sobre a ditadura militar.



Clodesmidt Riani Raimundo Per J:,--í uartin de Moraes

nos de jornais. 'Todos os grandes jor-
nais brasileiros têm que fazer um mea-
culpa, porque apoiaram incondicional-
mente o golpe, com excecão do Últi-
ma Hora', que apoiava o governo". Ele
considera incompreensível que as for-
ças leais a João Goulart não tenham
resistido ao golpe: "As forças de Mi-
nas que desceram para o Rio eram um
exército de mata-ratos, comandado por
um general folclórico, Olímpio Mourão,
que se intitulava 'uma vaca fardada'.
Não resistiriam a seis raladas de me-
tralhadora dos aviões estacionados no
Rio de Janeiro, cujo comandante era
um brigadeiro leal a Jango".

Paralelos entre Jango e Lula
O outro jornalista expositor.

Raimundo Pereira, é o editor da re-
vista "Reportagem" e do site "Oficina
de Informações". Ele traçou paralelos
entre o governo João Goulart e o go-
verno Lula, como o fato de ambos he-
sitarem em questões fundamentais.
"Corno Jango, Lula também tem um
governo híbrido, com companheiros
de confiança, como José Dirceu e Aldo
Rebelo, mas também com Henrique
Meirelles, por exemplo, que realizou
operações lesivas ao interesse nacio-
nal para o Banco de Boston", afirmou,

Lula não tem coragem de retornar
o setor energético ao controle estatal,

segundo o jornalista. Raimundo Perei-
ra denunciou que, na medida provisó-
ria de reforma do setor elétrico envia-
da ao Congresso, a ministra Dilma
Roussef e a esquerda do governo fo-
ram derrotadas em favor do argumen-
to do ministro Palocci, que desejava
que as estatais estivessem no progra-
ma de privatizações. "Só mesmo a ati-
tude corajosa do deputado Fernando
Ferro, relator da mensagem, fez com
que as estatais fossem preservadas".

Raimundo Pereira pregou o forta-
lecimento da imprensa livre e popular
como instrumento de sustentação do
governo Lula. "O jornalismo burguês
tenta aturdir o leitor com novidades
para que não pense. Os conservado-
res controlam os meios de comunica-
ção muito mais do que no governo
Goulart, e Lula está perdendo o poder
que ganhou nas urnas", afirmou.

Sem Goulart, um imenso Haiti
Dos expositores, o mais contesta-

do pela platéia foi João Quartim de
Moraes, professor de Filosofia da
Unicamp. Para ele, a história se es-
creve com palavras, e a palavra "revo-
lução" foi usada pelos golpistas duran-
te 20 anos. O professor afirmou que o
período Goulart não foi só de grande
crescimento das esquerdas, mas tam-
bém lançou as bases para o desenvol-

vimento industrial do País, sem as 
1quais hoje o Brasil seria "um imenso

Haiti".
Quartim de Moraes disse que o ge-

neral Sodré foi o maior historiador do
Brasil no século XX devido aos dados
que revelou sobre a "Operação
Brother Sam", na qual as forças na-
vais norte-americanas se deslocaram
em direção à costa brasileira para
apoiar o golpe, e sobre os desvios de
fundos públicos perpetrados pelo ex-
governador paulista Ademar de Bar-
ros, que aderiu às passeatas por
"Deus, Família e Propriedade". Ele cri-
ticou também o controle dos meios
de comunicação por grupos privados,
"os quais, nas graves crises, alinham-
se do pior lado".

As afirmações de Quartim de
Moraes foram contestadas pelo depu-
tado Sebastião Navarro Vieira (PFL),
que discordou da atitude de se atribuir
à imprensa livre toda a culpa pelo gol-
pe militar. Trazendo o tema ao contex-
to atual, o deputado Miguel Martini
(P38) disse recear que a operação de
crédito montada pelo governo Lula para
salvar as emissoras de TV possa ge-
rar um noticiário inteiramente favorá-
vel ao governo. O deputado Adelmo
Carneiro Leão (PT] concordou com o
expositor, avaliando que não existe im-
prensa livre no Brasil.

1 0 1 PUVISTA DoLEGISlAT1VO



Memorial de Direitos Humanos

Como parte das atividades progra-
madas para relembrar os 40 anos do
golpe militar, vários deputados partici-
param, no dia 3l de março passado,
no Palácio da Liberdade, do lançamen-
to do projeto do Memorial das Direi-
tos Humanos. Na ocasião, eles pude-
ram ver funcionando o equipamento
que vai exibir cópias de arquivos pes-
soais, publicações, fitas, gravações e
documentos do Departamento de Or-
dem Política e Social (Daps) do peno-
do da ditadura. A solenidade foi presi-
dida pelo secretário de Governo, Danilo
de Castro, e teve a participação dos
deputados da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa.

A cniacão do memorial originou-se de
um projeto de lei de autoria do deputado
Rogério Correia (P1), aprovado pela As-

projeto em razão de sua importância
como centro irradiador de conheci man-
to. Nosso objetivo é evitar que a memó-
ria do penado ditatorial seja extinta", dia- -
se Rogério Correia, revelando que o pro-
jeto surgiu a partir de uma reivindicação
das entidades de direitos humanos, que
o procuraram na Assembléia e ajudaram
a transformar a idéia em realidade.

O presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos da ALMG, deputado
Durval Ângelo, observou que estavam
disponíveis apenas 10% do material
prevista na lei. "Pedi ao secretário
Danilo de Castra que incluísse no acer-
vo também os 444 rolos de
microfilmes do Dops e da Coseg, e ele
manifestou-se de acorda. Considero
esse memorial um grande avanço na
política de direitos humanas em Minas.
"As gerações atuais vão aprender com
os erros do passado, completou.
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3 presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALMG,
deputado Durval Angelo, defendeu a inclusão no acervo do Memorial

dos 444 rolos de microfilmes do Dops e da Coseg

semblóia e sancionado pelo ex-governa-
dor Itamar Franco em janeiro de 2000.
O governador Aécio Neves consolidou o
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Helena Greco Lucília Neves Michel Le Ven

Segundo Painel
Conhecimento e memória: as cassações no Legislativo mineiro

A cassação, por unanimidade, de
três deputados operários e sindicalis-
tas pela Assembléia mineira em 1964, 
os primeiros de todo o País destituí-
dos dos cargos na época do golpe mili-
tar por serem considerados ameaças
à ordem, foi o tema do segundo painel
do ciclo de Debates Resistir Sempre
- 64 Nunca Mais". "Desde que foram
eleitos, em 1962, numa época de
grande movimentação por mudanças
sociais, Clodesmidt Riani, Sinval
Bambirra e José Gomes Pimenta (o
Dazinhol já se sentiam reprimidos pe-
los outros deputados. Naquela época,
a política era tradicionalmente consi-
derada privilégio da elite", lembrou a
historiadora Lucília Neves.

Autora de dois livros sobre esse pe-
ríodo do Brasil, Lucília também escre-
veu um estudo chamado "A longa noi-
te das atas secretas", no qual relata
corno foi a cassação dos parlamenta-
res com base em pesquisa de toda a
documentação existente na Assem-
bléia, SÓ liberada 34 anos depois. A
votação pelo afastamento dos deputa-
dos foi realizada em reunião secreta.
Considerados comunistas e subversi-
vos, eles, já presos, tiveram apenas 24
horas para preparar a defesa. "A par-
tir de então, ao contrário da
efervescência do início da década, a
conjuntura internacional era a da guer-
ra fria. O mundo se polarizava em dois

blocos, e o socialismo batia à porta da
América Latina", relembrou. "O
conservadorismo não podia suportar
o medo de renovação e essa experiên-
cia não pode ser esquecida pelas vá-
rias gerações presentes neste plená-
rio, Qualquer forma de restrição à li-
berdade traz consigo conseqüências
terríveis: silêncio, medo e tortura", dis-
se Lucília Neves.

Um dos deputados cassados,
Clodesmidt Riani, presente no ciclo de
debates, relatou sua experiência de vida
desde a década de 1950,  sempre vol-
tada para os interesses da classe tra-
balhadora. "Não posso contar toda a
minha história, pois é longa", emocio-
nou-se o ex-deputado, que, após a anis-
a, elegeu-se novamente deputado para

a 10 Legislatura (1983 a 1987).
"Nossa luta não era superficial. Querí-
amos reformas de base", afirmou.

Exemplo de vida
O ex-deputado José Gomes Pimen-

ta, outra personagem importante da
época da ditadura militar, é tema de
um livro do professor e doutor em Ci-
ência Política Michel Le Ven, que la-
mentou a ausência de Dazinho, no ci-
clo de debates, por motivo de saúde.
"Os representantes são eleitos para
criar legislações que nos permitam vi-
ver em sociedade e como cidadãos.
Deputado, líder sindical e portador de

ética na política. Dazinho representa,
por excelência, o povo brasileiro", res-
saltou Le Ven.

Segundo ele, a cassação e a perse-
guição aos deputados operários, antes
dos demais, representam o objetivo do
golpe que classificou como contra-re-
volucionário: perseguir tudo que vem
do povo. Um exemplo, de acordo com
ele, foi a criação do FGTS, em 1967,
que definiu como medida repressora e
restritiva do regime militar. "Esse foi o
prenúncio do que temos hoje, como
trabalho informal e globalização, con-
seqüências perversas do ideário de
Brasil grande, exército puro e capaci-
dade produtiva do trabalhador", criti-
cou Para Michel Le Ven, a ditadura
não produz movimento, mas provoca
instintos de reação saudáveis, como
os notados na década de 1970.

"Puro e desprendido, Dazinho foi
mais um profeta desarmado que um
militante, por isso foi mais frágil. Como
cientista político, não tenho vergonha
de reconhecer isso", assumiu Michel
Le Ven. Ele afirmou que está prepa-
rando uma segunda edição do livro
para homenagear o ex-deputado, con-
siderado por ele um exemplo de vida a
ser seguido. "Acreditem nas próprias
forças para se abrirem ao mundo,
mesmo quando forem traídos e vive-
rem no silêncio por anos e anos"
aconselhou.
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"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais dirige-
se ao Povo Mineiro e a toda a Nação Brasileira, como de seu
dever, para lhes dar conta de sua conduta e do seu comporta-
mento nesta hora decisiva aos destinas da Pátria comum.

Sua palavra, coerente com seu passado e sua tradição de
civismo, é a da defesa intransigente dos postulados democráti-
cos > do respeito à ordem constitucional vigente, que assegura

Legislativo mineiro,	antes de mais nada as liberdades fundamentais e os direitos
inerentes à pessoa humana.

A Assembleia Legislativa de Minas que ainda ontem afirma
va seu apoio ao Manifesto da Marinha de Guerra do Brasil
submissa aos textos constitucionais expressa hoje a toda a
Nacão o seu empenho e a sua disposicão de manter intocáveis
os princípios da democracia cristã

A Assembleia de Minas e por um Congresso independente e
soberano no pleno exercício de seus direitos e poderes pelo
respeito e acatamento as decisões e a independência do Poder
Judiciário, e e também, nesta hora pelo imediato
restabelecimento da integridade das Forcas Armadas que têm
como base de sua organização e funcionamento os principias da
hierarquia e da disciplina

Minas progressista por vocacão advoga a realizacão das re
formas necessarias ao desenvolvimento e a prosperidade do Bra-
sil efetivadas com o resguardo das nossas tradicões cristãs

Minas Gerais repudia os processos subalternos da comunizacão
que negam as instituicões basilares da nossa formacão

Minas Gerais e pela paz sem sacrificio das liberdades publi
cas pela paz sem desrespeito a Ordem Constitucional pela paz
contra o comunismo dissolvente

Belo Horizonte 1 2 de abril de 1964

1	:

O documenta foi aprovado por
unanimidade pelo Plenário da

Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, no dia
1 de abril de 1964, recebendo
das galerias demorada salva de

palmas em apoio à atitude do

Manifesto da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais ao Povo do Estado e

1 ,	 à Nação Brasileira
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Luiz PaixãoJosé Luiz Gueoes ilse Cosenza

Terceiro Painel
Testemunhos da resistência

O ponto alto do último painel do Ci-
clo de Debates Resistir Sempre - 64
Nunca Mais" foi a homenagem pres-
tada a Helena Greco, veterana militan-
te dos direitos humanos e da luta pela
anistia, indicada para o Prêmio Nobel
da Paz este ano. Aos 88 anos, Helena
Greco chegou amparada por dois de
seus filhos, Dirceu e Heloísa. No telão
do Plenário, foi exibido um comovente
vídeo preparado pela TV Assembléia
sobre sua trajetória.

A coordenadora do painel foi a de-
putada Manha Campos (PT), que infor-
mou que este ano mil mulheres em
todo o mundo serão indicadas ao Nobel,
sendo 39 só do Brasil. O deputado
Durval Ângelo acrescentou que dona
Helena será a única candidata indicada
pela Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa.

Em 1973, Helena Greco começou
a reunir outras senhoras para sair às
ruas e acampar na porta das delega-
cias e dos quartéis a fim de exigir a
libertação de estudantes amigos de

seus filhos, de professores e operá-
rios. Corajosa, gritava com os milita-
res e conseguia que pelo menos co-
bertores e roupas chegassem aos
presas políticos. Fundou o Movimen-
to Feminino pela Anistia e integrou-
se ao Tortura Nunca Mais. Aos 67
anos, elegeu-se vereadora em Belo
Horizonte e exerceu dois mandatos
sucessivos.

Quatro convidados deram testemu-
nhos sobre a resistência à ditadura. O
ex-dirigente sindical Ignacio Hernandez,
de Contagem, saudou a bravura de He-
lena Greco e disse que todos sofriam
muito medo, apesar de ser uma época
de muito calor humano, em que as pes-
soas eram muito unidas e solidárias. As
greves promovidas pelo seu sindicato
incluíam, entre as reivindicações, o fim
da ditadura, sendo por isso qualificadas
como greves políticas, o que de fato
eram. Hernandez trouxe ainda um re-
cado do ex-deputado José Gomes Pi-
menta: "Diga a todos que a luta tem
que continuar, enquanto vivermos sob
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a ditadura da dívida, da injustica, da ex-	igual para igual com os homens. A lu- tirem de encená-las. Infelizmente, ti-
ploracão".	 ventude brasileira não ficou devendo vemos exemplos de artistas como

José Luiz Guedes, presidente da nada aos jovens revolucionárioSdetodo Don e Ravel, que foram cooptados
União Nacional dos Estudantes (UNE], o mundo", assegurou Gilse.	diretamente para trabalhar a favor da
na clandestinidade em 1966,  declarou	A ex-militante acredita que a dita- ditadura. Presenciamos também o
"amor filial" a dona Helena. Segundo dura não está completamente vencida. escapismo da pornochanchada, que re-
ele, "o golpe anticomunista procurou	'Percebo uma tentativa na midia de tratava uma luventude feliz nas praias,
dividir o povo brasileiro entre os que hoje de desestabilizar a normalidade	apenas fazendo sexo", relatou.
se assumiam comunistas e os que, democrática. No entanto, nós, que	Outra lembrança de resistência da
sem se assumirem, também lutavam militamos durante a ditadura, não va- classe artística em Belo Horizonte
pela justiça e pela democracia",	mos parar jamais, até a plena conquis- foi, segundo Paixão. a "Semana do

ta do socialismo", exclamou, sendo	Proibido", com pecas, filmes, fotogra-
A participação das mulheres	apoiada da platéia por jovens que grita- fias e poemas censurados pela dita-

Gilse Cosenza, ex-militante do mo- vam o slogan: "Aqui está presente a dura. Realizamos o evento com a po-
vimento estudantil, homenageou todas juventude do Araguaia".	 lícia cercando o Centro Cultural do
as mulheres que participaram da luta Censura - O último expositor desse OCE, recordou o teatrólogo.
Contra a ditadura em uma época em painel foi o teatrólogo Luiz Paixão, que
que as mocas tinham que ser subrnis- traçou um quadro das dificuldades
sas aos pais, não deviam freqüentar a enfrentadas pelo meio artístico dian-
faculdade, mas casar e se sujeitar a te da censura. "Muitas peças foram Participaram da cobertura do ciclo dedebates os jornalistas Gleidson Batista,
Seus maridos, "A mulher mostrou sua cortadas a ponto de ficarem Karino Mazzieiro e Márcio Met,zker, da
força contra a ditadura, lutando de irreconhecíveis e de os artistas desis- ALMG. Texto final de Jorge Pôssa.
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Otávio Dulci
Sociólogo e cientista político,
professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

golpe militar de 1964
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A dificuldade de

diálogo entre os partidos

e seus principais dirigentes e

o impasse legislativo daí decorrente

foram fatores ponderáveis da crise que

liquidou com o regime democrático em 1964.

Neste artigo, o autor examina a conexão dos fatos

daquela época com o sistema partidário mineiro, em

sua grande maioria a favor do movimento. Para o sociólogo,

o suporte da área política foi fundamental para a insurreição devido

à influência exercida pelos partidos e pelas lideranças mineiras no cenário

nacional. Ele analisa, também, o papel desempenhado pela Arena e pelo

MDB, partidos que foram bem mais que criações artificiais do regime autoritário.os
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Decorridos 40 anos, a insurreição

de 1964, que derrubou o governo João
Goulart, permanece como um dos epi-

sódios mais polêmicos da história bra-
sileira. Sua caracterização variou ao lon-

go do tempo, fruto das paixões e feri-
das provocadas pelo extenso período

autoritário a que deu origem. De início,
a insurreição vitoriosa foi celebrada

como revolução e assim continuou a ser
chamada pelos seus adeptos. Do lado

dos vencidos, falava-se de quartelada ou
golpe. O último termo acabou por pre-

valecer à medida que o regime ditatori-
al declinava, generalizando-se a noção

de que o movimento de 1964 foi mero
golpe militar. No entanto, essa carac-

terização é insatisfatória, pois acentua
em demasia a dimensão militar da in-

surreição e do regime subseqüente. A
vertente civil do movimento, composta

de empresários, políticos e intelectuais,
com forte apoio nas classes alta e mé-

dia, foi decisiva para conduzir ao desfe-
cho violento de uma crise que se

avolumava sem encontrar solução nos
marcos legais.

Essas observações vêm a propósi-
to do tema deste artigo, que é a cone-

xão dos fatos de 1964 com o sistema
partidário mineiro. O movimento vito-

rioso em abril daquele ano teve o Esta-

do de Minas Gerais como um de seus

alicerces. A derrubada do governo João
Goulart foi precipitada por deslocamen-

tos de tropas a partir de Juiz de Fora e
de Belo Horizonte. No entanto, as guar-

nições federais sediadas em Minas
eram relativamente pequenas e preci-

saram do suporte da Polícia Militar.
Por isso, a participação civil assumiu

maior destaque. A frente empresarial
da insurreição, assim como sua base

de sustentação na classe média, en-
controu em Minas terreno bastante

fértil. Os produtores rurais se revela-
ram particularmente ativos em sua

mobilização. Por fim, a maioria dos
setores político-partidários postaram-

se a favor do movimento.
Suporte político � O suporte da área

política foi importante para a insurrei-
ção devido à influência que os partidos

e as lideranças mineiras exerciam no
cenário nacional. Essa influência era

muito superior ao peso econômico da
região e derivava em parte do tama-

nho da população e do eleitorado esta-
dual, pois, até meados do século XX,

Minas Gerais tinha a maior bancada
do Congresso Nacional. Isso se devia

também ao perfil mais ou menos ho-
mogêneo da elite e às características

do sistema partidário em Minas. O sis-

tema se baseava em dois grandes par-

tidos, o Partido Social Democrático
(PSD) e a União Democrática Nacio-

nal (UDN), que reproduziam em linhas
gerais uma tradição secular de

bipolaridade das forças políticas, envol-
vidas em árduas disputas municipais

desde os tempos da Monarquia. Os
nomes dos partidos mudaram ao lon-

go do tempo, mas as facções e as fa-
mílias que disputavam o poder local

seguiam dominando seus redutos sem
maiores dificuldades, amoldando-se a

novas realidades.
O sistema partidário da época ha-

via tomado forma em 1945, no fim do
Estado Novo. Os grupos contrários à

ditadura Vargas se reuniram na UDN,
sendo que uma parte menor da oposi-

ção reconstruiu o antigo Partido Re-
publicano (PR). Ao mesmo tempo, os

chefes políticos situacionistas forma-
ram o PSD, sob a liderança do gover-

nador Benedito Valadares. A seu lado
surgiu o Partido Trabalhista Brasileiro

(PTB), que começou pequeno, como
força auxiliar do PSD, mas cresceu

gradualmente, sobretudo nas áreas
urbanas e industriais.

A bifurcação tradicional da política
mineira foi revivida pela competição

entre o PSD e a UDN durante os 20
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anos em que atuaram, ou seja, de

1945 a 1965. A despeito de sua in-
tensa rivalidade eleitoral, esses parti-

dos guardavam uma visível semelhan-
ça em relação aos interesses sociais

e às idéias básicas que defendiam. Essa
semelhança � que se estendia também

ao PR � teve algumas conseqüências
para a política estadual. Primeiro,

garantiu uma esmagadora maioria elei-
toral às elites tradicionais em face de

forças emergentes (somados, os vo-
tos dos três partidos atingiram 80%

ou mais nas eleições parlamentares
travadas entre 1945 e 1962). Segun-

do, propiciou uma notável continuida-
de administrativa no governo de Mi-

nas, independentemente de qual par-
tido estava no poder, que foi positiva

para o êxito das políticas de desenvol-
vimento implementadas no âmbito re-

gional. Por último, favoreceu a conver-
gência de esforços na arena nacional

(no Congresso e no Executivo) em prol
da região. A diferença entre os dois

grandes partidos era mais de estilo do
que de idéias: o PSD era um típico par-

tido governista, pragmático e concilia-
dor, ao passo que a UDN jamais per-

deu sua marca combativa de origem.
A máquina do PSD � O PSD surgiu

como uma máquina gigantesca, aparen-

temente imbatível, de �coronéis� e che-

fes municipais. No entanto, essa má-
quina rachou em 1947, na primeira

disputa para o governo estadual, do que
resultou a vitória da UDN, com a candi-

datura de Milton Campos em aliança
com o PR. Em 1950, o PSD, de novo

unificado, venceu com Juscelino
Kubitschek. Ao PTB, seu par constan-

te, somou-se o apoio do PR, que mudou
de lado. A década de 1950 foi marcada

em Minas pela hegemonia do PSD,
realçada pela ascensão de Juscelino à

presidência da República. A coligação
PSD/PR/PTB permaneceu nas elei-

ções seguintes para governador, em
1955 e 1960, mas, no último ano, o

PSD voltou a se dividir, e seu candida-
to, Tancredo Neves, foi derrotado por

Magalhães Pinto, da UDN.
A volta da UDN ao Palácio da Liber-

dade ocorreu no ímpeto da vitoriosa
campanha presidencial de Jânio Qua-

dros. Pela primeira vez, as forças anti-
varguistas conseguiram suplantar pelo

voto os seus adversários históricos em
âmbito nacional. O entusiasmo, porém,

disfarçou uma dificuldade potencial: o
vice-presidente eleito (aliás reeleito) era

João Goulart, do PTB, pois a legislação
da época não exigia a vinculação do vice

ao titular da chapa. Assim, Milton Cam-

A diferença entre os dois grandes partidos era mais de
estilo do que de idéias: o PSD era um típico partido

governista, pragmático e conciliador, ao passo que a
UDN jamais perdeu sua marca combativa de origem.
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pos, candidato a vice pela UDN, foi der-

rotado por Goulart por pequena mar-
gem de votos, esse resultado se reve-

lou crucial quando da renúncia de Jânio
Quadros em agosto de 1961, pois a

presidência nas mãos de Goulart signi-
ficava uma reviravolta inesperada no

cenário político, pela qual as forças der-
rotadas há menos de um ano regres-

savam subitamente ao poder.
O governo Goulart originou-se, as-

sim, de dois fatos insólitos: sua pró-
pria reeleição como vice-presidente,

nas condições em que se deu, e a re-
núncia do presidente, o qual lhe cabia

substituir. Politicamente, está-se aí a
raiz da crise que desembocou em sua

queda. Em face da renúncia de Jânio
Quadros, houve uma tentativa de veto

militar à investidura do seu substituto
legal, mas o golpe fracassou. Chegou-

se afinal a uma fórmula de compromis-
so: a adoção temporária do parlamen-

tarismo. Goulart tomaria posse, mas

com poderes reduzidos.
Tancredo Neves � Nos entendimen-

tos para garantir o mandato de
Goulart, destacou-se a atuação de

Tancredo Neves, que se tornou primei-
ro-ministro chefiando um gabinete em

que os principais partidos estavam re-
presentados por políticos de prestígio,

como era o caso dos deputados minei-
ros Gabriel Passos (UDN) e San Thiago

Dantas (PTB). O parlamentarismo ser-
viu de amortecedor para as tensões

resultantes da renúncia de Jânio Qua-
dros, mas o presidente João Goulart

manobrou desde o começo para se li-
vrar dessa amarra e voltar ao sistema

presidencial. Com isso atendia a uma
aspiração pessoal e à demanda dos

setores trabalhistas e esquerdistas,
que questionavam o parlamentarismo

como instrumento de controle conser-
vador do Congresso sobre a agenda

reformista do Executivo. De acordo

com o ato adicional que instituiu o par-
lamentarismo, estava prevista a reali-

zação de um plebiscito sobre a ques-
tão em 1965, último ano do mandato

presidencial. Após intensas pressões
e negociações, o Congresso antecipou

o plebiscito para janeiro de 1963. Foi
uma vitória de João Goulart, confirma-

da no plebiscito pela ampla maioria de
votos a favor do presidencialismo. No

entanto, não se deve ignorar que tam-
bém trabalharam para tal resultado

os principais pretendentes à suces-
são presidencial em 1965: Juscelino

Kubitschek, Ademar de Barros, Leo-
nel Brizola, Carlos Lacerda e Maga-

lhães Pinto.
Era provável a vitória de Juscelino

em 1965, embora Carlos Lacerda fos-
se um competidor de peso. Lacerda,

então governador do Estado da
Guanabara, fazia oposição ferrenha a

Goulart, como fizera a Vargas. Empol-
gou as bases da UDN, conduzindo-as

para uma radicalização à direita que
fomentou o clima de insurreição em

1964. Magalhães Pinto pretendia dis-
putar a indicação pela UDN, adotando

posição mais moderada, até mesmo
como interlocutor do governo federal.

O Banco Nacional, de sua proprieda-

Acervo do Jornal Estado de Minas
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de, foi o principal financiador da cam-

panha do plebiscito.
Polarização ideológica � Nessa fase,

sobretudo após a restauração do pre-
sidencialismo, o processo político-par-

tidário caminhou no Brasil para uma
polarização de natureza ideológica, que,

de um lado, superava gradualmente o
antigo contraste entre a aliança

varguista PSD/PTB, e, de outro, a
UDN com seus aliados. O PSD e a

UDN se aproximaram, formando um
eixo conservador diante do crescimen-

to do PTB e das esquerdas.
Essa polarização se expressava no

Congresso Nacional pela existência de
dois blocos: a Frente Parlamentar

Nacionalista, à esquerda, e a Ação
Democrática Parlamentar, à direita. O

pleito de 1962 cristalizou essa
clivagem. O resultado das urnas fez com

que se reproduzisse a divisão entre blo-
cos ideológicos nas assembléias

legislativas e também no cenário fede-
rativo, pois uma parte dos governado-

res estaduais se postava ao lado do
governo central, enquanto outra par-

te dos governadores o hostilizava. O
mesmo sucedeu no plano municipal,

com prefeitos e vereadores.
Em Minas, as forças políticas tra-

dicionais (englobadas no triângulo

PSD/UDN/PR) ainda exerciam gran-

de supremacia, favorecidas pela lenta
urbanização: conforme o Censo de

1960, mais de 60% dos mineiros ain-
da viviam no meio rural. Por isso, os

confrontos ideológicos foram menos
intensos do que em outros Estados do

Brasil, como o Rio de Janeiro,
Pernambuco e o Rio Grande do Sul,

onde os trabalhistas e/ou os comunis-
tas eram particularmente fortes. Na

campanha eleitoral de 1962, que foi
muito efervescente no Brasil, a com-

petição entre os partidos em Minas
permaneceu basicamente restrita,

com escassa atenção aos grandes te-
mas que atraíam a opinião nacional.

Esse alheamento, contudo, recobria
um quadro de crescente mobilização

social, que se desdobrava em tensões
tanto na área urbana quanto na rural,

à margem da política institucionalizada.
Um breve comentário sobre os parti-

dos e movimentos populares ajuda a
situar tal defasagem entre o jogo par-

tidário convencional e o processo so-
cial e político real.

O PTB mineiro cresceu ao longo do
tempo, ajudado por sua aliança com o

PSD, porém sua influência eleitoral se
limitava aos centros urbano-industri-

ais, que, na época, não eram muitos.

O movimento, vitorioso em abril de 1964, teve Minas
Gerais como um de seus alicerces. A derrubada do

governo Goulart foi precipitada por deslocamentos de
tropas a partir de Juiz de Fora e de Belo Horizonte.
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Nesses centros, o movimento sindical

foi implantado e progrediu, mas, basi-
camente fiel ao esquema trabalhista

montado por Getúlio Vargas e herda-
do por Goulart, sem espaço para cor-

rentes mais avançadas como o
brizolismo. De fato, o PTB tinha em

Minas poucos nomes de expressão
nacional, embora dois deles se tenham

destacado na fase anterior a 1964: o
jurista San Thiago Dantas, ideólogo da

chamada �esquerda positiva�, e o diri-
gente sindical Clodesmidt Riani, que

presidia a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria e liderava

o Comando Geral dos Trabalhadores
(embrião de central sindical que se ten-

tava construir naquele período).
O campo das esquerdas � No cam-

po das esquerdas, houve algumas no-
vidades no início da década de 1960.

O antigo Partido Comunista perdeu sua
ala mais ortodoxa, que formou o PCdoB.

Ao mesmo tempo, surgiram organiza-
ções que refletiam novas tendências

ideológicas. Foi o caso da Política Ope-
rária (Polop) e da Ação Popular (AP),

ambas com núcleos significativos em
Minas, sobretudo nos meios intelec-

tuais e estudantis. A Ação Popular se
originou da Juventude Universitária

Católica (JUC) e logo assumiu posição

hegemônica no movimento estudantil

brasileiro por intermédio de líderes
como os mineiros Herbert de Souza

(Betinho) e Vinícius Caldeira Brant.
Os partidos de esquerda não fazi-

am parte do sistema partidário legali-
zado, funcionando à margem do jogo

institucional. Isso, no entanto, não eli-
minava sua influência política e social,

que se revelava na mobilização e orga-
nização de movimentos classistas ou

de âmbito mais difuso. A expansão de
tais movimentos indicava as mudanças

que estavam ocorrendo no plano
socioeconômico e que se projetavam

como demandas de novos atores na
arena política. O exemplo mais claro

era o dos trabalhadores rurais. Em
novembro de 1962, o Congresso Na-

cional aprovou o Estatuto do Trabalha-
dor Rural, que estendia a legislação

trabalhista ao campo. Em conseqüên-
cia, associações preexistentes de tra-

balhadores foram legalizadas, enquan-
to novos sindicatos começaram a ser

implantados em Minas e nos demais
Estados, com apoio dos partidos de

esquerda e de setores da Igreja Católi-
ca preocupados com a questão social.

A extensão dos direitos de cidada-
nia ao meio rural representava um

passo importante para a modernização

política e social do Brasil. O estatuto

estava em tramitação desde 1954 e
acabou por agregar bastante apoio nos

meios políticos. Sua aprovação, entre-
tanto, intensificou a mobilização dos fa-

zendeiros, descontentes com a nova
realidade e hostis à perspectiva de

implantação da reforma agrária. Em
Minas, a Federação das Associações

Rurais (Farem) liderou o combate às
mudanças no setor rural e foi um dos

esteios da insurreição de 1964.
A reforma agrária era o item mais

polêmico da agenda das �reformas de
base�, em pauta desde a campanha

presidencial de 1960. Os principais
partidos concordavam com a necessi-

dade das reformas, mas divergiam
sobre o seu conteúdo. No caso da re-

forma agrária, o ponto de maior con-
trovérsia era a maneira de indenizar

os proprietários de terras a serem
desapropriadas. A Constituição deter-

minava indenização prévia em dinhei-
ro, exigência que o governo e a sua

base parlamentar consideravam
inviável, defendendo como alternativa

o pagamento das desapropriações com
títulos da dívida pública. Para isso era

preciso modificar a Constituição, mas
a respectiva emenda não foi aprovada

pelo Congresso.
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A volta do presidencialismo � O go-

verno estava fortalecido pelo resultado
do plebiscito e pela ampliação de seu

suporte parlamentar no pleito de 1962
em virtude do avanço eleitoral dos tra-

balhistas e das esquerdas. Precisava,
porém, do apoio do PSD, que fazia par-

te da base de sustentação do governo,
mas resistia em apoiar a emenda cons-

titucional � relutância que espelhava as
dúvidas dos proprietários rurais a res-

peito da correção monetária dos títu-
los, num contexto de inflação ascenden-

te. O quadro político se tornou mais
complicado em abril de 1963, quando

a UDN, em convenção nacional, endu-
receu sua linha de oposição, declaran-

do-se contrária a mudanças na Consti-
tuição naquela conjuntura. O partido

aprovava a agenda das reformas e sus-
tentava a necessidade da reforma agrá-

ria, mas repudiava as pressões contra
o Congresso e denunciava a crescente

influência comunista no governo. Era
óbvio que a divergência não se referia

apenas à maneira de indenizar desapro-
priações de terras: estava relacionada

também com a profunda desconfiança
dos segmentos dominantes acerca dos

rumos políticos do governo Goulart.
O bloqueio a emendas constitucio-

nais afastava qualquer possibilidade de

negociação da UDN com outros parti-

dos em torno das reformas. O gover-
no continuava firme em seu propósito

de alterar a Constituição, mas não teve
êxito em suas tentativas, que se es-

tenderam até às vésperas da queda.
No PSD, a oposição à política de

Goulart cresceu ao longo de 1963, o
que ocasionou a aproximação entre o

PSD e a UDN, formando uma espécie
de eixo de resistência ao bloco refor-

mista composto do PTB e de seus alia-
dos de centro-esquerda.

Nenhum dos dois lados tinha maio-
ria clara para a aprovação de seus pro-

jetos, e o resultado foi o impasse
legislativo � fator ponderável da crise

que liquidou o regime em 1964. Em-
bora se possam identificar nesse ce-

nário certas manobras conspiratórias
para prejudicar a capacidade adminis-

trativa do governo, comprometendo a
governabilidade do País, o aspecto que

mais se destaca no período é a dificul-
dade crescente de diálogo entre os

partidos e entre os seus principais di-
rigentes.

Reformas de base � Quase todos re-
conheciam que as reformas eram es-

senciais. Se não havia consenso sobre
o sentido que elas deveriam assumir,

tratava-se, então, de negociar e che-

O apoio de grande parte das lideranças políticas à
nova ordem, justificado pelo anticomunismo e pela

defesa da ordem, tornou-as instrumentais e
assegurou sua sobrevivência.
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gar a um acordo no Congresso. Isso

pressupunha um compromisso firme
em torno das instituições vigentes, o

que não aconteceu, como se nenhum
setor apostasse verdadeiramente na

sobrevivência do regime. Desenhou-se
um ambiente de desconfiança mútua,

alimentado por diagnósticos que des-
cartavam a solução legal da crise. Na

área das esquerdas, julgava-se que o
Brasil estivesse vivendo uma fase pré-

revolucionária. No campo conservador,
difundiu-se o temor de que o governo

estava preparando um golpe, o que jus-
tificava a iniciativa de uma contra-re-

volução para derrubá-lo e expurgar os
seus aliados. Para compreender isso,

é preciso recordar as paixões e os con-
frontos ideológicos gerados pela Guer-

ra Fria, assim como o impacto inter-
nacional da Revolução Cubana, fato que

teve grande repercussão.
Nessas circunstâncias, esgotadas

as possibilidades de entendimento,
venceu o lado mais forte, que detinha

o poder econômico, controlava a im-
prensa e havia reunido apoio político e

militar suficiente para sobrepujar o blo-
co adversário.

Os vencedores em 1964 constituí-
am uma soma heterogênea de interes-

ses cujo ponto de união era o

restabelecimento da ordem. O caráter

restaurador do movimento era sublinha-
do particularmente pelos setores políti-

co-partidários que lhe deram suporte.
Devem-se distinguir, desde logo, certas

diferenças no grau de envolvimento dos
políticos com a insurreição. Tomando-

se o exemplo de Minas, havia os que
conspiravam há muito contra o gover-

no Goulart, os oposicionistas que não
participaram da conspiração, os que

tomaram posição contra o governo na
fase final e, finalmente, os que aderi-

ram ao movimento já vitorioso. O qua-
dro se completava com os políticos que

permaneceram refratários à nova situa-
ção, além obviamente dos que figura-

vam nas hostes derrotadas.
Para os vencedores, tratava-se de

eliminar do sistema os focos de desa-
gregação da ordem, assim considera-

dos os órgãos sindicais, os movimen-
tos sociais, as organizações de esquer-

da e os políticos ligados ao governo
deposto. No entanto, o que ocorreu foi

a implantação de uma nova ordem, e
não a restauração da antiga. Modifica-

ram-se as regras do jogo. O ato
institucional emitido pela junta militar

que assumiu o poder adotou, entre
outras medidas, a cassação de man-

datos e a suspensão dos direitos políti-

cos, aplicada de imediato a Goulart e

às autoridades depostas, bem como
aos principais dirigentes do

trabalhismo e das esquerdas. Muitos
se dirigiram para o exílio e o expurgo

prosseguiu nos meses seguintes.
Enfraquecimento da elite política �

Com isso, a elite política tradicional fi-
cou em posição vulnerável, percebida

como fator de corrupção do sistema e
incapaz de defendê-lo de ameaças sub-

versivas. As acusações dirigidas à políti-
ca partidária, a perda de poder do

Legislativo e a sujeição das autoridades
estaduais e municipais ao poder central

eram sinais evidentes do enfraquecimen-
to da elite política diante de novos prota-

gonistas: a elite empresarial, a
tecnoburocracia e as chefias militares.

Esse deslocamento, contudo, não
aconteceu de chofre. Num primeiro

momento, os expoentes do meio políti-
co se anteciparam aos acontecimen-

tos, embora dividindo o palco com os
chefes militares da insurreição. Foi o

caso dos dois mineiros que aspiravam
à presidência na eleição de 1965. O

governador Magalhães Pinto projetou-
se como �chefe civil da revolução�, pro-

curando adiantar-se a outros líderes
que tinham maiores credenciais como

opositores de Goulart. Esse seria o
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caso de Carlos Lacerda, seu concor-

rente pela UDN. Magalhães Pinto foi
personagem importante no desfecho

da crise. Mantivera uma posição dis-
creta perante o governo federal, aju-

dara Goulart na campanha do plebisci-
to e havia inclusive atraído para sua

base de apoio a bancada do PTB na
Assembléia Legislativa. No auge da

crise, demonstrou notável senso de
oportunidade ao se articular com os

comandos militares sediados em Mi-
nas para desencadear a insurreição.

Por sua vez, Juscelino Kubitschek, cuja
candidatura à presidência tinha sido

oficializada pelo PSD no início de
1964, moveu-se sem demora para

preservar seu espaço no novo cená-
rio, que lhe trazia incertezas, tendo em

vista sua ligação histórica com Goulart
e o getulismo. Tal como Magalhães

Pinto, Juscelino era um homem de
centro, que primava pela moderação,

mas não se afastou a tempo de Goulart,
por lealdade ou por cálculo eleitoral,

provavelmente imaginando a reedição
da aliança PSD/PTB que o levara à

presidência no mandato anterior.
Após a insurreição, JK surpreendeu

todos ao conduzir os entendimentos
do PSD com o marechal Castelo Bran-

co para a eleição deste último à presi-

dência � eleição que se faria pelo Con-

gresso, conforme estipulava a Consti-
tuição. Em troca, obteve a garantia de

que o processo sucessório seria man-
tido. A escolha de José Maria Alkmim

para vice-presidente da República pa-
recia avalizar o acordo.

Apoio à nova ordem � O apoio de
grande parte das lideranças políticas

à nova ordem, justificado pelo
anticomunismo e pela defesa da or-

dem, tornou-as instrumentais e asse-
gurou sua sobrevivência. Na esfera

partidária, o PSD constituiu exemplo
desse compromisso, ao lado de parti-

dos como o PR � que, àquela altura,
era uma agremiação pequena, pratica-

mente restrita a Minas � e a ala direi-
ta do PTB. Compondo-se com o siste-

ma, os partidos seriam por este con-
firmados. A própria UDN não se podia

considerar totalmente invulnerável,
dadas as críticas difusas da �linha dura�

às mazelas do meio político, embora
estivesse agora em posição privilegia-

da diante dos demais partidos.
Influência da UDN mineira � Em Mi-

nas, a UDN já ocupava o Palácio da Li-
berdade e tinha crescido eleitoralmen-

te em 1962. Na primeira fase do regi-
me de 1964, a UDN mineira exerceu

influência nos rumos políticos do gover-

No cenário despolitizado do autoritarismo, vicejaram as
relações clientelísticas, fortalecidas pelas necessidades

eleitorais do regime. O acesso privilegiado à máquina
estatal tornou-se elemento básico da estratégia oficial.
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no por meio de três de seus nomes de

maior envergadura: Milton Campos,
ministro da Justiça; Pedro Aleixo, líder

do Governo na Câmara dos Deputados;
e Bilac Pinto, presidente nacional do

partido e presidente da Câmara em
1965. Enquanto isso, o PSD sofria rude

golpe com a cassação do mandato de
Juscelino Kubitschek, o que o tirou em

definitivo da vida pública. A perspectiva
que então se abria era a da consolida-

ção do udenismo como força dominan-
te da política mineira.

Não foi o que ocorreu. Em 1965, o
PSD obteve ampla vitória para o gover-

no de Minas com a candidatura de Is-
rael Pinheiro. Venceu também com

Francisco Negrão de Lima, que assu-
miu o governo da Guanabara, derrotan-

do o lacerdismo. Sendo ambos ligados
a JK, tais resultados acenderam o pa-

vio da crise militar que desaguou no
segundo ato institucional, de outubro de

1965. No tocante a Minas, as diver-

gências internas na UDN e o progres-
sivo distanciamento entre os governos

estadual e federal certamente prejudi-
caram a candidatura oficial, mas o as-

pecto decisivo do pleito foi o caráter
plebiscitário que assumiu, de julgamen-

to popular do movimento de 1964. O
PSD foi o estuário da opinião oposicio-

nista, fato inusitado na história dessa
agremiação organicamente governista.

O bipartidarismo � O Ato Institucional
no 2 representou �a pá de cal� na Cons-

tituição de 1946, naquele momento,
já bastante desfigurada. Um desses

sinais foi a extinção dos partidos exis-
tentes para dar lugar a um

bipartidarismo tutelado, composto da
Aliança Renovadora Nacional (Arena)

e do Movimento Democrático Brasilei-
ro (MDB).

Com a introdução do arranjo
bipartidário, a mobilização política em

Minas sofreu progressivo retrocesso.

O mandato de Israel Pinheiro foi pre-
servado e, diante das circunstâncias,

ele procurou se adequar às expectati-
vas do poder central. No terreno polí-

tico, seu governo foi marcado pelo
realinhamento das forças partidárias.

Em torno da Arena se reuniram o PR,
quase toda a UDN, a maior parte do

PSD e uma ala cooptável dos antigos
trabalhistas. O MDB aglutinou um

ramo, embora minoritário, influente do
PSD (encabeçado por Tancredo Neves

e Renato Azeredo), que assumiu a di-
reção do partido, a maior parte do PTB,

um pequeno grupo de tendência refor-
mista da UDN e setores da esquerda.

Dada a estrutura abrangente da
Arena, não lhe foi difícil estabelecer

domínio incontestável sobre a política
estadual. Os problemas desse partido

estavam menos na competição ofere-
cida pelo MDB do que na acomodação

de alas e clãs tradicionalmente rivais.
A convivência foi facilitada pelo meca-

nismo das sublegendas, copiado da le-
gislação uruguaia. Além disso, adota-

ram-se critérios eqüitativos de acesso
aos cargos e aos recursos da adminis-

tração estadual.
Clientelismo e despolitização � No ce-

nário despolitizado do autoritarismo,

Acervo do Jornal Estado de Minas
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vicejaram as relações clientelísticas,

fortalecidas pelas necessidades eleito-
rais do regime. Este, rejeitado pelo elei-

torado das grandes cidades, dependia
do voto rural e do voto dos pequenos

municípios para alcançar maioria e,
assim, colher a margem de legitimida-

de que buscava ao promover eleições.
Para tanto, o acesso privilegiado à má-

quina estatal tornou-se elemento bási-
co da estratégia oficial, tanto mais que

o poder do Estado pós-1964 era consi-
derável, bem como o volume de recur-

sos que podia canalizar por meio de seus
aliados. O clientelismo foi assim utiliza-

do, calculadamente, por um regime que
surgira combatendo a irracionalidade,

a corrupção e o particularismo da mal-
fadada elite política.

O bipartidarismo perdurou até o fim
da década de 1970, quando foi promovi-

da uma reforma partidária com o objeti-
vo de dividir a oposição. O MDB quase

desaparecera por volta de 1970, anula-
do furiosamente pela ditadura sem

rebuços do Ato Institucional no 5. Entre-
tanto, resistiu à adversidade e, dez anos

depois, estava em franco progresso,
mesmo em Minas, onde a Arena per-

maneceu relativamente forte até o fim.
A Arena e o MDB são partidos ge-

ralmente lembrados como criações

artificiais do regime autoritário. No

entanto, foram bem mais do que isso,
pois representaram a cristalização do

antagonismo entre blocos político-ideo-
lógicos que se configurava na fase pre-

cedente ao movimento de 1964. A
Arena, nesse sentido, foi o produto fi-

nal da aproximação entre a UDN e o
PSD, que os levou a operar como fren-

te conservadora contra o governo
Goulart. O MDB seria uma réplica do

bloco de centro-esquerda, que antes
funcionara sob o rótulo de Frente Na-

cionalista.
É importante o registro dessa fase,

porque foi do arranjo bipartidário que
evoluiu, por etapas, a configuração atu-

al: um sistema pluripartidário, muito
mais diversificado do que o de 1945 a

1965, mas que lhe é aparentado no
sentido de continuar a abrigar as fac-

ções secularmente ativas pelo País
afora. A Arena se transmudou em

PDS, pai do PFL e do PP. Por seu tur-
no, o MDB foi o berço do PMDB, e

deste se separou mais tarde o PSDB.
Dos grandes partidos, apenas o PT não

remonta ao passado, ao contrário dos
outros agrupamentos do campo traba-

lhista/socialista, que são portadores
de uma longa bagagem na trajetória

política brasileira.

Foi do arranjo bipartidário que evoluiu, por etapas, a
configuração atual: um sistema pluripartidário, mais

diversificado do que o de 1945, mas que lhe é aparentado
por continuar a abrigar as facções secularmente ativas no País.
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Guy de Almeida
Jornalista

golpe militar de 1964

Neste artigo, o autor traça um panorama informativo sobre o comportamento da imprensa brasileira durante os 20 anos de regime

militar, sinalizando também as mudanças que, ao longo desse período, delinearam um novo perfil para o setor de comunicação. O

autor põe ainda um foco sobre a imprensa mineira, refazendo a sua trajetória em alguns momentos desses anos de chumbo.
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tempos
da imprensa

nos anos
de chumbo
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Ao formalizar-se a deposição do presiden-
te João Goulart em abril de 1964 e a implan-

tação do novo regime, produzir-se-ia, prolon-
gando-se pelos dias e semanas seguintes, o

fechamento de publicações nacionalistas, re-
formistas ou esquerdistas de circulação nacio-

nal ou regional. Simultaneamente ocorreria a
prisão de jornalistas, vários deles em exercí-

cio nas principais empresas de comunicação
de influência nacional ou regional, que conti-

nuariam operando, com exceções episódicas,
sem censura prévia ou autocensura, a ser-

lhes imposta pelo novo regime somente após
a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em

dezembro de 1968.
O tratamento deferente às grandes em-

presas jornalísticas na primeira etapa do re-
gime ditatorial fora uma contrapartida à sua

singular contribuição, em ritmo crescente e
em cronologia diferenciada entre elas, para

a oposição de uma parcela da opinião pública
ao governo constitucional de Goulart, com

paulatina radicalização a partir do segundo
semestre de 1963, chegando em março de

1964 à pregação aberta de sua renúncia ou
deposição, por meio de editoriais ou ênfases

informativas.
À época, as emissoras de televisão tinham

influência limitada, pois eram de pouco aces-
so pela população, não dispondo ainda dos

recursos tecnológicos que, a partir de 1969,
possibilitariam a estruturação de redes nacio-

nais, com transmissões �ao vivo e em dire-
to�, que viriam a assegurar-lhes influência pre-

dominante no desenvolvimento de processos
políticos, econômicos, sociais e culturais no

País. No primeiro lustro dos anos 1960, uma
capacidade de difusão geográfica abrangente

e instantânea, com significativa penetração
social, era ainda exclusividade das emissoras

de rádio, inclusive aquelas de localização re-
gional. Tal condição permitiria a esse meio

de comunicação singular influência no desen-
lace da crise política gerada pela repentina

renúncia do presidente Jânio Quadros, em
agosto de 1961, e pela tentativa de um se-

tor militar de impedimento da posse de seu
substituto constitucional, o vice-presidente

João Goulart.
Sob a denominação de �Rede da Legalida-

de�, uma cadeia de emissoras de rádio, or-
ganizada em Porto Alegre pelo então gover-

nador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola,
tornar-se-ia centro difusor de mensagens e

noticiário da resistência em todo o País à
ameaça de golpe de estado. Viria a exercer

influência tão decisiva na formação de uma
poderosa corrente nacional de opinião públi-

ca favorável à posse de Goulart, que seria
objeto de ordens dos Ministérios da Guerra

e da Aeronáutica (não cumpridas pelos co-
mandos regionais correspondentes) para

silenciá-la, incluindo, se necessário, o bom-
bardeio do Palácio do governo gaúcho, onde

estavam instalados os seus equipamentos.
Em conseqüência, esse viria a ser um dos

fatores para que àquele setor fosse atribuído
importante papel na implementação do gol-

pe de estado de 1964.
Os meios impressos de comunicação do

eixo Rio�São Paulo, com reduzidas exceções
� como as de O Estado de S. Paulo e O Glo-

bo �, optariam em 1961 pela legalidade,
em meio à surpresa e à frustração

provocadas pela renúncia de Jânio, à inse-
gurança em relação às conseqüências

institucionais do eventual êxito do veto à
posse de Goulart e à percepção do rápido

posicionamento da população contra a ten-
tativa dos ministros militares. A solução
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constitucional seria preconizada em seus

editoriais, apesar da anterior oposição de
alguns deles ao vice-presidente, que depois

seria gradualmente reavivada e pouco a
pouco radicalizada.

Os ministros militares de Jânio Quadros
alegariam, para vetar a posse de Goulart,

�tendências ideológicas incentivando e mes-
mo promovendo agitações sucessivas e fre-

qüentes nos meios sindicais�; �ampla infiltra-
ção� no Ministério do Trabalho quando fora

o seu titular �de ativos e conhecidos agentes
do comunismo internacional, além de

incontáveis elementos esquerdistas�. Como
vice-presidente, por animar e apoiar �movi-

mentações grevistas promovidas por conhe-
cidos agitadores�; manifestar em viagem à

União Soviética e à China �incontida admira-
ção ao regime desses países...� No momen-

to em que deixavam as suas pastas, os três
ministros �começaram a conspirar�, segun-

do o historiador Hélio Silva1. Um deles, o
marechal Odylio Denys, assinalar-lhe-ia em

depoimento posterior que passara a �coor-
denar os elementos civis e militares que acre-

ditavam no perigo do governo do dr. João
Goulart e que se mantiveram atentos desde

sua posse�2.

O papel dos meios de comunicação no
pré-64

Logo em seguida, três acontecimentos

quase simultâneos seriam os primeiros sin-
tomas do peso decisivo que seria atribuído

aos meios de comunicação no desenvolvimen-
to desse processo:

I � Em dezembro de 1961, dar-se-ia em
Belo Horizonte o empastelamento do sema-

nário Binômio por militares do Exército e da

Aeronáutica, na seqüência de um

enfrentamento corporal na sede do jornal
entre o comandante militar da ID-4, general

Punaro Bley, e o diretor da publicação, jorna-
lista José Maria Rabelo. O semanário � janista

na eleição presidencial de 1960 e legalista,
nacionalista e reformista no período de

Goulart � denunciara, em extensa reporta-
gem, a contradição entre os pronunciamen-

tos �democráticos e anticomunistas� do mili-
tar e as suas violentas ações repressivas

quando exercera a interventoria no Espírito
Santo, durante a ditadura do Estado Novo. O

cientista político René Dreifuss registraria em
�1964: A Conquista do Poder� que o movi-

mento contra Goulart promovera a reprodu-
ção do texto do militar �em outras cidades e

através de diversos recursos da mídia�3. Em
nota adicional, citaria o pesquisador norte-

americano A. J. Langguth, segundo o qual o
patrocínio da conferência fora da rede dos

Diários Associados, cujo editor �estava sen-
do financiado pela CIA para promover o

anticomunismo�4.
Considerando o ponto de vista do general

Carlos Luís Guedes, substituto do general Bley
no comando da ID-4 e um dos futuros líderes

do levante militar de 1964, de tais fatos �re-
sultou um aclaramento de posições, facilitan-

do grandemente entendimentos posteriores
e medidas cujo alcance iria ser demonstrado

mais tarde�. Para ele, �dessa maneira, José
Maria aplainara, sem o saber, os caminhos

do futuro�5. Para a historiadora Heloisa
Starling, da UFMG, o episódio �marcou o iní-

cio das explosões políticas que se estenderi-
am por todo o Estado�, tendo as substitui-

ções do general Bley e de dois outros coman-
dantes militares da área, �determinada em

O tratamento deferente às grandes empresas jornalísticas na
primeira etapa do regime ditatorial fora uma contrapartida à
sua singular contribuição, para a oposição de uma parcela da
opinião pública ao governo Goulart.
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24 horas por Goulart�, colocado �em pé de
guerra� grupos e setores conservadores mi-

neiros, que as consideraram uma �prova ine-
quívoca da presença e da força dos comunis-

tas no governo Goulart�6.
II � Menos de um mês depois, o jornalis-

ta Júlio Mesquita Filho, proprietário de �O
Estado de S. Paulo�, receberia documento

encaminhado à sua consideração pelos ex-
ministros militares de Jânio Quadros, em

que eles sugeririam que �derrubado João
Goulart, seria conveniente instituir um regi-

me discricionário � literalmente uma dita-
dura � que se deveria prolongar ao menos

por cinco anos�7. Na resposta, Mesquita,
em documento intitulado �Roteiro da Revo-

lução� � publicado em seu jornal após o gol-
pe (edição de 12 de abril de 1964) �, reme-

ter-se-ia à experiência colhida no período
�que vai de 1930 a agosto de 1954�, em

que a seu juízo as Forças Armadas, após as
derrubadas de Getúlio Vargas em outubro

de 1945 e novamente em agosto de 1954,
falharam por ter �precipitado a entrega do

Poder a homens que vinham do mesmo pas-
sado e que haviam formado o seu espírito

na atmosfera da ditadura, fonte de todos os
males que ainda padecemos�. Para ele, se-

riam necessários apenas �dois ou, no máxi-
mo, três anos� para o restabelecimento do

regime constitucional8.
Pouco depois, Mesquita apresentaria aos

ex-ministros um projeto de �Ato Institucional
do Governo da República do Brasil�, preven-

do medidas como a constituição de uma jun-
ta militar; a dissolução do Senado, da Câma-

ra dos Deputados, das Assembléias
Legislativas e Câmaras Municipais e a possi-

bilidade de suspensão temporária das garan-
tias constitucionais para �preservação da

ordem e da segurança pública e a fim de exe-
cutar o seu projeto de moralização e restau-

ração da ordem política, financeira e econô-
mica...�9

JANGO GOULART COM
MARIA TEREZA

Acervo do Jornal Estado de Minas
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III � Pouco antes desses dois aconteci-
mentos, ocorrera a instalação, �oficialmen-

te no dia 29 de novembro de 1961�, do Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas e Sociais

(Ipes), com �formidável apoio financeiro de
empresas e corporações multinacionais, em

especial de firmas britânicas, norte-america-
nas, suecas, alemãs e outras, o que se repe-

tiu em escala regional para o caso mineiro�10.
A entidade seria coordenada pelo general

Golbery do Couto e Silva, que viria a ser a
�eminência parda� do primeiro governo mili-

tar. Cronologicamente anterior, havia sido
fundado o Instituto Brasileiro de Ação Demo-

crática (Ibad), que faria rumorosa interven-
ção �em campanhas eleitorais�, notadamente

na de 1962, para a renovação do Parlamen-
to. Ambas as instituições atuariam de forma

independente, mas articulada entre elas.
O �objetivo ostensivo� do Ipes era estudar

�as reformas básicas propostas por João
Goulart e a esquerda, sob o ponto de vista de

um tecno-empresário liberal�, com a colabo-
ração de �professores universitários, técni-

cos e peritos�. O �lado encoberto� coordena-
va �uma sofisticada e �multifacética� campa-

nha política, ideológica e militar�. Gradualmen-
te, a �elite orgânica� reunida no Ipes �logrou

êxito infundindo nas classes dominantes, bem
como nas camadas intermediárias e milita-

res, primeiro a idéia da resistência contra o
governo, depois o consenso e a urgência quan-

to à sua derrubada�11.
Singular importância fora atribuída à co-

municação social em sua estrutura, que in-
cluiria um Grupo de Opinião Pública (GOP),

com a participação de profissionais da gran-
de imprensa e de algumas das principais agên-

cias de publicidade operantes no País. A meta

seria �a disseminação dos objetivos e ativida-
des do Ipes, por meio da imprensa escrita e

falada�, mas, para Dreifuss, �a sua função
manifesta era a manipulação da opinião pú-

blica por todos os meios disponíveis�, sendo
considerada por seus dirigentes como �a base

de toda a engrenagem�12.
O modelo mineiro do Ipes contaria com

um braço logístico para o desempenho de
funções táticas denominado �Os Novos Incon-

fidentes�, em cuja estrutura interna operari-
am Comissões de Propaganda Visual e de

Propaganda Auditiva e Mista. O plano de ação
político-ideológica da primeira teria uma �du-

pla finalidade: em primeiro lugar, a de criar
na opinião pública a ilusão de que o governo

Goulart era incapaz de apresentar soluções
viáveis para resolver o impasse político e eco-

nômico em que se encontrava o País; em
segundo lugar, a de estimular a opinião públi-

ca para uma mobilização oposicionista que
terminasse por inviabilizar politicamente a

ação do bloco nacional-populista�13.
A outra comissão estaria voltada �para a

utilização do rádio e da TV como veículos de
difusão de sua mensagem ideológica�. Os

�Novos Inconfidentes� teriam �amplo acesso
às rádios e aos jornais do Estado� e utilizari-

am �também a televisão, em especial a TV
Itacolomi, cuja facilidade foi conseguida por

intermédio dos dirigentes da empresa�. A
emissora dar-lhes-ia �às sextas-feiras a opor-

tunidade de falar aos mineiros durante o ho-
rário nobre...�14.

O jornal Estado de Minas e a TV Itacolomi,
os dois órgãos de comunicação mais impor-

tantes do Estado, eram parte da cadeia nacio-
nal dos Diários Associados, cujo dirigente

máximo, jornalista Assis Chateaubriand, fora

Sob a denominação de �Rede da Legalidade�, uma cadeia
de emissoras de rádio, organizada pelo então governador
do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tornar-se-ia centro
difusor do noticiário da resistência em todo o País.
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atraído pelo governador Magalhães Pinto, em
janeiro de 1963, segundo o jornalista

Fernando Morais, para a conspiração con-
tra Goulart, integrando-se também ao esque-

ma Ipes/Ibad. Chateaubriand daria ordens à
direção da empresa para, �no momento opor-

tuno, deixar as rádios Associadas à disposi-
ção da Cadeia da Democracia que estava sen-

do planejada pelo Instituto Brasileiro de Ação
Democrática� e para se fazer representar ao

Ipes por um de seus membros15.

A nova natureza das empresas de
comunicação

Entre as razões da adesão das grandes
empresas de comunicação ao golpe de 1964,

estivera a solidariedade delas com objetivos
e interesses do sistema econômico-social vi-

gente, do qual era parte significativa como
empresa privada de dimensão e custos

operacionais crescentemente importantes.
Ao avaliar o �sistema de censura� do regime

de exceção, o jornalista e acadêmico Perseu
Abramo referir-se-ia a graduais mudanças na

natureza da imprensa brasileira a partir do
início do século XX: �Os jornais vão deixando

de ser grupos intelectuais ou partidários em
torno de um ideário para se transformar em

empresas� e os interesses de seus proprie-
tários �vão integrando, cada vez mais, o con-

junto de interesses que dão base e sustenta-
ção à sociedade capitalista brasileira moder-

na e sofisticada�16.
De maneira geral, empresas tradicionais

da grande imprensa escrita eram, à época
do golpe de estado, de propriedade familiar.

Samuel Wainer, o fundador do diário Última
Hora, as definiria como �grupos oligárquicos

que controlavam a imprensa�17. Dependiam
de acesso ao sistema financeiro e ao merca-

do publicitário (estatais e privados),
crescentemente diversificados em decorrên-

cia da transformação da estrutura empresa-
rial de um país que transitava, com a Revolu-

ção de 1930, como referência simbólica da
monocultura (e influência política) do café para

um moderno e complexo parque industrial
nacional e multinacional. As empresas

multinacionais (ou �transnacionais�) já eram
influentes no mercado publicitário como agên-

cias especializadas ou como anunciantes e
tinham interesses próprios muitas vezes

contraditórios em relação às políticas nacio-
nais. Em conseqüência, buscavam ampliar a

sua participação aberta ou encoberta na es-
trutura de poder do País, como ficaria implí-

cito em seu apoio financeiro ao Ipes.
Nos Estados Unidos, país-sede de várias

dessas empresas, a liberação anos depois de
documentos oficiais do governo sobre a sua

relação com o movimento contra Goulart18

� com várias partes ainda censuradas e de

conteúdos, portanto, presumivelmente mais
reveladores � valorizaria percepções

jornalísticas difundidas e popularizadas ain-
da em 1964, em livros como �O Golpe Co-

meçou em Washington�, de Edmar Morel, e
�Guerra Quente na América Latina�, de Maia

Neto, ou em colunas como a de Carlos Hei-
tor Cony, no Correio da Manhã, que difundi-

ria, sob o título �Ato Institucional II�, irônico
texto onde �se estabelecia� que �os Estados

Unidos do Brasil passam a denominar-se
Brasil dos Estados Unidos� e �se instituía� o

inglês �como idioma oficial do Brasil, sendo o
português tolerado como idioma complemen-

tar e facultativo�19.
A incorporação dos meios de comunica-

ção do eixo Rio�São Paulo ao movimento vi-
sando à derrubada de Goulart dar-se-ia em
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cronologia e intensidade diversificadas entre
eles. Evoluiriam de uma crítica freqüente-

mente corrosiva a aspectos da ação gover-
namental para uma oposição aberta,

radicalizada em março de 1964, com a
prédica da deposição �como uma exigência

da sociedade�. Um sinal preliminar do que
estaria por ocorrer fora dado pelo O Estado

de S. Paulo, que perguntara em editorial de
5 de março: �... até quando permanecerá de

braços cruzados o Exército?� e acrescenta-
ra: �Não podemos admitir que os seus che-

fes não tenham consciência dos perigos que
nos ameaçam e do sangue que acabará fatal-

mente correndo em torrentes, se as Forças
Armadas continuarem a confundir o que aí

está com um regime legal�20.
Na outra ponta do eixo, o Rio, a

explicitação formal do apoio à intervenção
militar dar-se-ia em 29 de março, quando �os

canhões da grande imprensa abriram fogo
contra o governo João Goulart. No Rio, o Jor-

nal do Brasil e o Diário de Notícias iniciaram
e comandaram o bombardeio�. Em editorial

de primeira página, o Jornal do Brasil já no
título declararia Goulart �Na Ilegalidade�. Con-

sideraria �todas as Forças Armadas feridas
no que de mais essencial existe nelas: os fun-

damentos da autoridade e da hierarquia, da
disciplina e do respeito às leis militares� e

estimularia a intervenção do Exército, �que
tem poder preventivo capaz de impedir ma-

les muito maiores do que aqueles que já nos
atingem sob a forma de insegurança pessoal

e familiar�21.
O jornalista Alberto Dines, à época edi-

tor-geral daquele diário, assinalaria depois
que o editorial fizera os �seus efeitos pelo

País afora, funcionando como uma senha

para reunir os discordantes�22. Outro mem-
bro do comando de redação do JB, Araújo

Neto, iria além: �Poucas vezes na história
de um país, o editorial de um jornal teve tan-

ta importância e tão decisiva influência para
o desfecho de uma crise político-militar. Foi

tão solicitado, foi tão esperado até como
senha para o início de uma grande insurrei-

ção�23. O diretor e proprietário do Jornal
do Brasil, Nascimento Brito, arremataria

coerentemente essa seqüência ao atribuir
aos seus editoriais �contra Jango, em mar-

ço, a responsabilidade principal pela deposi-
ção do presidente�24.

Com um �Basta!� no título, o Correio da
Manhã assinalaria, na edição de 31 de mar-

ço, coincidindo com o movimento de tropas
em Minas Gerais, que �se o sr. João Goulart

não tem a capacidade para exercer a Presi-
dência da República e resolver os problemas

da Nação conforme a legalidade constitucio-
nal, não lhe resta outra saída senão a de

entregar o governo ao seu legítimo suces-
sor�. Diante da presença de Goulart em uma

manifestação de sargentos na noite de 31
de março, arremataria, 24 horas depois, sob

o título �Fora!�: �A Nação não mais suporta a
permanência do sr. João Goulart à frente do

governo. Chegou ao limite final a capacidade
de tolerá-lo por mais tempo. Não resta outra

saída ao sr. Goulart que não a de entregar o
governo ao seu legítimo sucessor. Só há uma

coisa a dizer ao sr. João Goulart: Saia!�
Um intrigante aspecto daquela conjuntu-

ra: enquanto em 1961 observara-se uma
acomodação da direita no poder, surpreen-

dida ao ocorrer a renúncia de Jânio Quadros,
em 1963/64 pareceria ocorrer o contrá-

rio. Dar-se-ia, então, uma acomodação das

Entre as razões da adesão das grandes empresas de
comunicação ao golpe de 1964, estivera a solidariedade
delas com objetivos e interesses do sistema econômico-
social vigente, do qual era parte significativa.
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correntes varguistas/janguistas, reformis-
tas, nacionalistas e esquerdistas nas áreas

civil e militar em relação aos riscos de um
golpe direitista. Elas ocupariam, na seqüên-

cia da posse de Goulart, áreas de influência
estratégica decisiva, com a dispersão, para

diferentes regiões do País, de participantes
na contestação militar de 1961 e a articula-

ção de um dispositivo sindical-militar aparen-
tando poderosa capacidade de disuasão.

Paulo Francis, um dos principais jornalis-
tas políticos da época, contaria em suas me-

mórias do golpe que, na noite de 31 de mar-
ço de 1964, ele e seu colega Hermano Alves,

ambos colunistas de Última Hora, riram ao
saber que o general Olympio Mourão Filho se

rebelara e que o governador de Minas, Ma-
galhães Pinto, havia formado um governo se-

dicioso. �Imaginamos um outro Jacareacanga
ou Aragarças, levantes abortados da Aero-

náutica, no governo Juscelino Kubitschek�25.

Essa distraída visão de dois dos mais in-
fluentes jornalistas políticos do País à época,

membros da equipe do diário que apoiava
Goulart, pareceria aprofundada, em contras-

te com o que ocorrera em 1961, no estraté-
gico setor radiofônico: em pleno 1º de abril

�... todos ouvem rádios de São Paulo ou do
Rio de Janeiro, as primeiras, com a legalida-

de da rebelião, e as outras, com a legalidade
do governo Goulart. E há um sintoma psico-

lógico: enquanto as emissoras de São Paulo
transmitem adesões de importantes corpos

da tropa, a Rádio Nacional, do Rio, lança ape-
los isolados de pessoas em defesa do man-

dato de Goulart�26.
Em Belo Horizonte, no semanário

Binômio, que viria a desaparecer com o gol-
pe, o colunista político do jornal, Décio Ser-

rano, mencionaria seguidamente, desde
meados do segundo semestre, a iminência

de um desenlace do conflito político-ideológi-

Acervo do Jornal Estado de Minas
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co intensificado desde 1961, em meio ao
agravamento da crise econômica e social e à

deterioração da disciplina militar (movimen-
to dos sargentos, dos marinheiros, etc.), que

levaria à adesão de grande parte da oficiali-
dade à conspiração. Agregaria um novo ele-

mento que lançava temores nas áreas políti-
cas mais sensíveis: a perspectiva de um en-

durecimento contra Goulart do governo nor-
te-americano que sucedera ao do assassina-

do presidente John Kennedy.
A natureza já delicada das relações entre

os dois países mudaria após a posse do de-
mocrata sulista Lyndon Johnson em novem-

bro de 1963: �... as atenções do Departa-
mento de Estado em relação ao Brasil desvi-

am-se gradativamente das negociações re-
gulares com o governo Goulart para a cons-

piração que preparava a sua queda�, segun-
do Marcos Sá Corrêa, ao apresentar os do-

cumentos oficiais dos Estados Unidos em
relação à sua participação no movimento27.

Exatamente uma semana antes do golpe,
Serrano arriscaria uma previsão: �A

radicalização vai levando à radicalização. Os
campos se definem. Os bois vão ganhando

nome e ninguém, em pouco tempo, estará
enganando a mais ninguém. Os discursos e

as mensagens vão perdendo o seu falso sen-
tido, pois às palavras devem seguir-se atos

concretos que começarão pela preparação
do terreno, pela criação de um sistema de

forças que impulsionará as mudanças�.

Variáveis na relação mídia/regime
ditatorial

Uma sintética e certamente simplificada

visão panorâmica do período de exceção su-
gere pelo menos três tempos na relação en-

tre o regime de exceção e os meios de co-
municação. No primeiro (período Castelo

Branco e em parte do período Costa e Sil-
va), a repressão aos meios de comunicação

estivera centrada na imediata supressão da
imprensa nacionalista, reformista e esquer-

dista (O Semanário, Panfleto, Novos Rumos,
Binômio � Jornal da Semana, Brasil Urgen-

te) ou na punição de jornalistas, como ocor-
reria de forma radical no Diário de Minas,
de Belo Horizonte, de linha nacionalista e
reformista, paradoxalmente de propriedade

do governador Magalhães Pinto, que, às
vésperas do golpe, se apresentaria como seu

líder civil. Toda a sua direção seria punida: o
presidente, deputado José Aparecido de Oli-

veira, até algumas semanas antes do golpe
secretário de Governo, seria cassado e te-

ria suspensos os seus direitos políticos; se-
riam presos o diretor Lúcio Nunes e o chefe

de Redação, Guy de Almeida, este último
depois condenado pela Justiça Militar, exi-

lando-se no Chile.
A relação do novo regime com o reduzido

número de grandes meios de comunicação,
que no período 1964/68 haviam assumido

posição crítica em relação à aplicação de me-
didas repressivas (prisões, cassações de

mandatos, suspensões de direitos políticos,
etc.) ou que tinham apoiado o governo depos-

to, caracterizar-se-ia por pressões de cará-
ter econômico (financiamentos e publicida-

de) ou ações de grupos paralelos (atentados,
ameaças, etc.). Dois exemplos clássicos des-

se tratamento seriam o Correio da Manhã,
do Rio de Janeiro, provavelmente o mais pres-

tigioso diário nacional da época, e a bem-su-
cedida rede nacional de diários Última Hora,
varguista/janguista, que entraria em declínio

A relação do novo regime com os meios de comunicação,
que no período 1964/68 haviam assumido posição crítica em
relação às medidas repressivas adotadas pelo novo governo,
caracterizar-se-ia por pressões de caráter econômico.
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e desapareceria ainda durante a vigência do
regime ditatorial.

Apenas 24 horas depois da formalização
do golpe de estado, o Correio da Manhã ini-

ciaria a sua saga oposicionista com um edi-
torial, cujo título reunia os que encimaram

os dois últimos editoriais contra Goulart (Bas-
ta! Fora!): �... não toleramos, agora, o terro-

rismo nem o fanatismo da reação. Não com-
batemos a ilegalidade para alterar com outra

ilegalidade. A reação já comete crimes pio-
res que os cometidos. Depõe governadores,

prende ministros e deputados, incendeia pré-
dios, persegue sob a desculpa de

anticomunismo a tudo e a todos. Não admiti-
remos; a estes fanáticos e reacionários opo-

mos a mesma firme atitude de ontem. A eles
também diremos: Basta! Fora!�.

Os problemas entre o Correio da Manhã
e o regime resultariam em represálias eco-

nômicas contra o jornal, sucessivos atenta-
dos, apreensão de edições, levando à sua

paulatina depauperação, arrendamento por
um grupo de empreiteiros ligados ao gover-

no e desaparição. Em junho de 1974, Antô-
nio Callado, ex-redator-chefe, comentaria: �...

o jornal sofreu muitíssimo. As grandes com-
panhias suspenderam os anúncios, pois o

jornal estava em uma posição liberal, digna�28.
A diretora, Niomar Moniz Sodré, que teria

seus direitos políticos suspensos e chegaria
a estar sob prisão militar durante 70 dias,

relataria as violências sofridas pela empre-
sa, agravadas após o AI-5, como a retração

de grandes anunciantes �receosos de reta-
liações� e a sonegação maciça de publicidade

de órgãos públicos que representavam �30%
do total do mercado publicitário�29.

Na seqüência do golpe, a Última Hora,
depredada e sitiada durante 21 dias, fecha-

ria ou venderia várias de suas edições regio-
nais, a mais importante das quais, a de São

Paulo, ao grupo Folhas, em 1965. A cabeça
da rede, a Última Hora carioca, seria final-

mente vendida ao mesmo grupo de emprei-
teiros que arrendaria o Correio da Manhã.

No decorrer desse processo, o proprietário,
Samuel Wainer, ainda tentara um armistício

com o novo regime, pois �o importante na-
quele momento era assegurar a sobrevivên-

cia do jornal e, portanto, era preciso cautela
na linha editorial�30.

Um caso peculiar foi o dos Diários Asso-
ciados, após �aberta lua de mel� com o novo

regime, lançando a campanha �Dê ouro para
o bem do Brasil� e apoiando a cassação de

seu �fiel amigo� Juscelino Kubitschek. Paulati-
namente assumiriam, por razões de nature-

za empresarial, posição contrária ao governo
Castelo Branco, que se acirraria ao revelar-

se o apoio técnico e econômico do grupo
norte-americano de comunicação Time-Life

à então recém-criada TV Globo. Assis
Chateaubriand viria a incluir o governo fede-

ral na �conspiração� que pretendia destruir a
concorrência na área da televisão. Apenas 15

dias antes de deixar a Presidência, Castelo
Branco baixaria decreto-lei limitando a cinco

o número de estações de televisão que poderi-
am pertencer a um mesmo grupo (três regio-

nais e duas nacionais). �Naquele dia, começa-
va a desmoronar a Rede Associada de Televi-

são, cujo prestígio e poder seriam ocupados,
anos depois, exatamente pela Rede Globo de

Televisão�, registraria Fernando Morais31.

Com o AI-5, um dilema: censura ou
autocensura?

 Precedido pela edição de novas leis de
Imprensa e de Segurança Nacional no pri-
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meiro trimestre de 1967, o estabelecimen-
to da censura ampla e sem sutilezas dar-se-

ia no segundo tempo, em 1968, radicali-
zando-se durante a presidência do general

Emílio Garrastazu Médici (outubro de 1970
a março de 1974), geralmente considera-

da a mais repressiva do período militar. A
partir do AI-5 (dezembro de 1968), ocorre-

ria o que se conhece como �processo
antropofágico� em movimentos dessa natu-

reza: a censura seria aplicada também so-
bre os principais meios de comunicação so-

cial que haviam apoiado a deposição de
Goulart. Sobre todo o setor (jornais e emis-

soras de rádio e televisão) seria implantada
a censura prévia direta ou a autocensura ne-

gociada, dependendo do grau de resistência
ou aceitação de cada um.

O Estado de S. Paulo e seu vespertino
Jornal da Tarde tornar-se-iam o caso mais

paradoxal e representativo nessa fase da re-
lação entre o regime ditatorial e a grande im-

prensa nacional. A empresa editora passa-
ria da postura golpista radical de seu proprie-

tário, Júlio Mesquita Filho, desde a posse de
Goulart em 1961, explicitada no já mencio-

nado documento �O Roteiro da Revolução�,
para a recusa à autocensura, após admiti-la

entre 1968 e 1971. A conseqüência seria
a aplicação da censura prévia (1972/75)

sobre os dois jornais. A explicitação dessa
resistência dar-se-ia com a publicação de re-

ceitas culinárias e poemas nos espaços que
deveriam ser ocupados pelas matérias cen-

suradas, solução até certo ponto similar à
da revista Veja, a outra grande publicação

submetida à censura prévia sistemática
(1974/76), que os preencheria com �figu-

ras diabólicas�. A situação mudaria com a

demissão de seu diretor e criador, Mino Car-
ta, por pressão governamental.

Pesquisa de Maria Aparecida Aquino,
professora de História Contemporânea da

USP, constataria que �dentre os jornais de
grande circulação do eixo Rio�São Paulo e

mesmo em toda a grande imprensa diária,
somente O Estado de S. Paulo e o Jornal da

Tarde foram alvos de censura prévia (entre
agosto/setembro de 1972 e janeiro de

1975), enquanto que os demais praticavam
a autocensura, acatando as determinações

oriundas da Polícia Federal, seja na forma
de bilhetinhos, geralmente apócrifos, seja

por meio de ordens telefônicas às redações
e censurando internamente determinados

assuntos considerados proibidos por essas
ordens�32.

Entre os diários de menor circulação, a cen-
sura prévia foi duramente aplicada durante dez

anos (1968/78) contra a Tribuna de Impren-
sa, do Rio, que, além de matérias suprimidas

quase diariamente, teve mais de 30 edições
apreendidas. Na visão do diretor, Hélio

Fernandes, preso várias vezes, �se Você resol-
ve fazer um jornal, mesmo que o clima seja

intimidativo, enquanto não botam uma garrucha
na sua garganta, Você é obrigado a gritar�.

Em 1973, em relatório à Comissão de Li-
berdade de Imprensa da Sociedade

Interamericana de Imprensa (SIP), Júlio de Mes-
quita Neto, diretor de O Estado de S. Paulo,

teceria duras críticas à grande imprensa: �Há
jornais e revistas que realizam autocensura de

modo a merecer até elogios das autoridades.
Optaram pela autocensura como solução cô-

moda. Não publicam uma só notícia que, de
algum modo, possa suscitar o desagrado da-

queles que tutelam a imprensa�33.

A partir do AI-5,a censura seria aplicada também
sobre os principais meios de comunicação social que haviam
apoiado a deposição de Goulart. Sobre todo o setor seria
implantada a censura prévia.
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Em �Cães de Guarda � Jornalistas e Cen-
sores, do AI-5 à Constituição de 1988�,

Beatriz Kushnir, doutora em História Social
do Trabalho pela Unicamp, viria a apresen-

tar documento interno do Jornal do Brasil,
de dezembro de 1969, que instituíra um �con-

trole de qualidade� sob �o ponto de vista polí-
tico�, considerando que o exercício da liber-

dade de expressão �tem que ser pautado pelo
bom senso e pela prudência�. O jornal defini-

ra-se então como não sendo �de situação,
nem de oposição�, lutando pela �restauração

da plenitude do regime democrático no Bra-
sil, pelo retorno ao estado de direito�, mas

�sem correr os riscos inúteis do desafio qui-
xotesco ao governo�. Entre as instruções,

�optar pela suspensão de qualquer notícia que
possa representar um risco para o jornal�,

pois �para bem cumprirmos o nosso maior
dever, que é retratar a verdade, é preciso,

antes de mais nada, sobreviver�34. Em uma
avaliação na passagem dos 30 anos de edi-

ção do AI-5, o jornalista Jânio de Freitas con-
sideraria que �a imprensa, embora uma ou

outra dissidência, mais do que aceitou o regi-
me: foi uma arma essencial da ditadura�,

acentuando que, �naqueles tempos e desde
64�, o Jornal do Brasil fora �o grande propa-

gandista das políticas do regime, das figuras
marcantes do regime, dos êxitos verdadei-

ros ou falsos do regime�.35

Consideração de Kushnir facilita o enten-

dimento do título de seu livro: �... esses jorna-
listas colaboracionistas são aqui vistos como

�cães de guarda�. À soleira, montaram guar-
da e fizeram autocensura no governo Médici

e mesmo antes dele, colaborando para cons-
truir e difundir uma imagem irreal, inverídica

do País. E seguiram o fluxo quando o tabuleiro
do poder mudou a disposição das peças�.36

Helena Leão
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Para além da autocensura, o caso mais
singular de colaboração com o regime de ex-

ceção parece ter sido o da Folha da Tarde,
do grupo Folhas de S. Paulo. Relançado em

1967, aquele jornal manter-se-ia até parte
de 1969 em linha inusitada para a época,

tendo como membros da redação vários mi-
litantes de grupos clandestinos da resistên-

cia de esquerda ao regime, que, inclusive,
chegariam a utilizar essa condição para as

suas atividades políticas. Alguns meses após
a edição do AI-5, concluir-se-ia essa etapa e o

jornal passaria para o outro pólo, sob nova
direção que o transformaria �no jornal mais

sórdido do País�, segundo Cláudio Abramo,
que fora diretor de redação da Folha de S.

Paulo 37. Ademais do duro tratamento infor-
mativo aos movimentos armados contrários

ao regime ditatorial, o jornal seria acusado
de cessão de carros da empresa aos órgãos

de repressão (DOI-CODI). �Esse disfarce pos-
sibilitaria, na compreensão dos militantes,

que a polícia montasse emboscadas prenden-
do ativistas�. Alguns desses carros seriam

incendiados em represália, por movimentos
de esquerda, em 197138.

Pela redemocratização: a saga dos
alternativos

�Últimos, mas não os menos importan-
tes�, os órgãos da imprensa alternativa,

como Opinião, Movimento, Pasquim e
Politika, nasceriam com modéstia econômi-

ca no auge do segundo tempo da relação
entre o regime de exceção e os meios de

comunicação e teriam um papel fundamen-
tal na atribulada mobilização paulatina da

sociedade para a implementação do movi-
mento pela redemocratização. Foram, de

forma radical, os mais afetados pela censu-
ra prévia, até que essa fosse suspendida em

1978 para os que sobreviveram ao sufoco
a que foram submetidos. No entanto, inten-

sificar-se-iam em seguida pressões de outra
natureza contra esses alternativos, como

atentados a bomba, invasões de redação ou
ameaças de violências físicas, submetidos a

inquéritos policiais sem resultados, como se
daria com a sucursal mineira do semanário

Em Tempo, alternativo surgido na fase final
da censura oficial. Essas publicações

corresponderiam a um crescente sentimen-
to nacional de oposição; apesar das lacunas

forçadas pela censura, a sua popularidade,
principalmente na classe média das áreas

urbanas, chegaria a níveis singulares, com
expressivas tiragens.

Levantamento de Maurício Maia revela-
ria que o semanário Opinião, ao longo de 230

edições em quatro anos e meio de existência
(outubro de 1972 a abril de 1977) tivera

vetadas 4.752 laudas. Seria submetido ade-
mais a sufoco financeiro e optaria finalmen-

te pelo confronto: distribuiria as suas duas
últimas edições à revelia da censura, fazen-

do na penúltima �um indignado protesto con-
tra o cerceamento da liberdade de expres-

são�. Movimento (julho de 1975 a junho de
1978) teve cerca de 6 mil artigos e ilustra-

ções vetados parcial ou totalmente39.
O método usado pelo regime contra os

alternativos seria cruel. A censura prévia a
Opinião, Pasquim, Movimento e Politika viria
a ser centralizada em Brasília, para onde ti-
nham que ser enviados os seus originais para

exame dos censores. As conseqüências
eram a perda de atualidade (intervalo de qua-

se duas semanas entre a conclusão da edi-

A censura prévia à imprensa alternativa foi centralizada em
Brasília, para onde eram enviados os seus originais para
exame dos censores. As conseqüências foram a perda de
atualidade da publicações e prejuízos financeiros.
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ção e a sua distribuição) e prejuízos financei-
ros gerados, por exemplo, pela laceração de

grande parte do material que já havia passa-
do pela fotocomposição. A censura prévia al-

cançaria inclusive o semanário católico O São
Paulo, cujos originais eram examinados na

sede regional da Polícia Federal.
Emissoras de rádio e televisão, cada vez

mais as principais fontes de formação da
opinião pública, receberiam tratamento dife-

renciado, com intensidades variáveis, ao lon-
go do período ditatorial. A suspensão da cen-

sura aos jornais não lhes seria estendida na
mesma ocasião. Seu controle seria facilitado

pelas afinidades com o regime em alguns
casos ou, em outros, pela precariedade das

concessões de canais pelo governo às em-
presas que as operavam. O eficaz atendimen-

to aos objetivos do regime parece refletido
em manifestação do presidente, general

Garrastazu Médici, em março de 1973, no
auge da repressão:

�Sinto-me feliz, todas as noites, quando
ligo a televisão para assistir ao jornal. En-

quanto as notícias dão conta de greves, agi-
tações, atentados e conflitos em várias par-

tes do mundo, o Brasil marcha em paz,
rumo ao desenvolvimento. É como se eu

tomasse um tranqüilizante após um dia de
trabalho�40.

Os dois primeiros tempos desdobrar-se-
iam em um terceiro, coincidentemente sob

a condução dos responsáveis pelo primeiro,
de forma especial o general Golbery do Couto

e Silva, que retornaria ao poder em 1974,
com a posse do general Ernesto Geisel na

Presidência (março de 1974 a março de
1979). Seria o tempo do declínio gradual da

censura que ocorreria por etapas e em movi-
mento pendular (avanços e recaídas) a par-

tir de 1975, ano em que se dá o momento
mais trágico desse aspecto do processo re-

pressivo, com o assassinato do jornalista
Vladimir Herzog em dependências do Exérci-

to, em 26 de outubro. Cumpria-se assim uma
etapa do processo de �abertura lenta, gradu-

al e segura�, que incluiria, quatro anos de-
pois, a extinção do AI-5 no primeiro dia de

janeiro de 1979.
Ao prefaciar livro sobre os duros anos de

repressão à liberdade de expressão, Antônio
Callado, um dos mais respeitados profissio-

nais da história do jornalismo brasileiro, fa-
ria em 1980 dolorida reflexão para as novas

gerações:
�O que eu fiz contra a censura, contra o

arbítrio, de realmente eficaz, entre a
redemocratização de 1945 e o novo mergu-

lho na ditadura? Por que será que os brasi-
leiros que detestam tanto a opressão formam

ainda massa tão amorfa, tão despreparada
e, portanto, tão dócil diante de sucessivos

golpes de estado?� 41

* Em decorrência do movimento militar de 1964, o

autor foi preso estando em pleno exercício profissio-

nal como jornalista. Ao ser libertado, cerca de três

meses depois, fora demitido das chefias das reda-

ções do Diário de Minas, de Belo Horizonte, e da

sucursal em Minas do Jornal do Brasil, do Rio de

Janeiro. Sob o pseudônimo de Décio Serrano, fora

também colunista político de Binômio � Jornal da

Semana, fechado em conseqüência do golpe de

estado. Processado e condenado pela Justiça Mi-

litar em 1966, refugiou-se na embaixada do Chile,

seguindo-se 11 anos de exílio naquele país e no

Peru. Neste trabalho, limita-se a fazer um panora-

ma informativo, apoiado em variadas fontes biblio-

gráficas, sem juízos pessoais sobre o seu caso ou

sobre as atividades de empresas e jornalistas men-

cionados.
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A instalação do regime militar no País, em 1964, provocou uma

profunda desarticulação do associativismo urbano, mas, ao mesmo

tempo, ao implantar uma dinâmica empresarial na produção dos

serviços urbanos, contribuiu para que o movimento reivindicatório

se rearticulasse em novos moldes. Neste artigo, a autora descreve

o surgimento do movimento social urbano de Belo Horizonte,

suas características e seu desenvolvimento desde a construção

da nova Capital, sobretudo no que diz respeito à luta pela moradia,

e analisa as transformações ocorridas no período da ditadura.

Mercês Somarriba
Professora titular (aposentada) da Fafich/UFMG e professora visitante da Escola
de Governo da Fundação João Pinheiro
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1
Embora seja sempre complicado estabelecer relações de causalidade en-

tre os fenômenos sociais, parece inegável que a instalação do regime mili-
tar, em 1964, tenha desencadeado uma série de conseqüências para o

movimento social urbano que se desenvolvia então em Minas Gerais,
notadamente em Belo Horizonte.

Este ensaio discutirá tais conseqüências. Para isso, será feito um breve
apanhado sobre as origens dos movimentos reivindicativos de melhorias ur-

banas na cidade recém-construída para ser a Capital do Estado. Em seguida,
uma caracterização do associativismo urbano do período pré-64, levando em

conta os principais problemas enfrentados pela população em seus locais de
moradia, a natureza das intervenções urbanas realizadas pelo poder público,

o tipo de relação dominante entre os detentores do poder e os setores popu-
lares, bem como os apoios que estes obtiveram de outros segmentos sociais

envolvidos nas mobilizações pelas chamadas reformas de base, das quais
fazia parte a reforma urbana. Por último, serão analisadas a desmobilização

imediata das lutas urbanas, resultante da repressão desencadeada pelo regi-
me militar, e as conseqüências que as novas formas de provisão de serviços

urbanos e de relacionamento do poder público com os usuários desses servi-
ços acarretaram para a rearticulação dos movimentos reivindicativos, tão

logo iniciado o processo de distensão política no final da década de 19701.

Cidade planejada, Belo Horizonte teve sua planta estruturada em três

setores: a área urbana ou central, de padrões urbanísticos elevados, separa-
va-se da área suburbana e da área rural do município pela Avenida do Contor-

no. O processo de ocupação do solo se daria, supostamente, do centro para
a periferia.

Entretanto, a liberalidade adotada na doação e venda facilitada de lotes
urbanos aos antigos proprietários de imóveis em Ouro Preto, assim como

aos funcionários transferidos à nova Capital inaugurada em 1897, propiciou
a concentração de terrenos nas mãos de comerciantes, que os adquiriam a

preços baixíssimos e os vendiam posteriormente por preços elevados àque-
les que podiam acorrer à zona urbana.

No plano original, não foram previstos espaços para a moradia dos ope-
rários que construíram a cidade. Nos relatórios dos primeiros prefeitos, há

várias referências à necessidade de se destinarem áreas especiais, distan-
tes do centro urbano, à população operária. Só em 1902 foi promulgado

decreto prevendo a construção da primeira vila operária da Capital, na 8ª

2

Breve ensaio

Origem dos movimentos
urbanos
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seção urbana, em local denominado Barro Preto. Mas, além das elevadas

exigências urbanísticas a serem cumpridas pelos moradores, havia critérios
rigorosos relativos a integração social e padrões de comportamento a se-

rem atendidos pelos candidatos à aquisição de uma moradia operária. Tais
exigências, aliadas à elevação do preço dos terrenos urbanos desencadeada

pela especulação imobiliária, conduziram à ocupação �precoce� das áreas
suburbanas, quase inteiramente desprovidas de serviços urbanos de consu-

mo coletivo, como energia elétrica, abastecimento de água, transporte. Ne-
las se dispersaram núcleos de população, tornando extremamente onerosa

qualquer iniciativa de provisão de serviços públicos, que deveriam atravessar
áreas de ocupação rarefeita e de escasso rendimento fiscal. Além disso, a

própria zona urbana apresentava, desde os primeiros anos, deficiências gra-
ves na provisão desses serviços.

Em 1912, 68% das moradias da Capital se localizavam fora do períme-
tro urbano, onde surgiam aglomerados de moradias populares quase inteira-

mente destituídos de serviços públicos. Inverteu-se, assim, a direção previs-
ta para a ocupação da cidade, que se deu, na prática, da periferia para o

centro.
Mas as altas exigências urbanísticas da região central, o alto preço dos

terrenos e a maior precariedade da infra-estrutura urbana nas zonas subur-
bana e rural fizeram com que parte dos setores sociais mais carentes, geral-

mente ligados a atividades de construção da cidade, procurasse resolver seu
problema habitacional pela ocupação irregular de espaços da área central,

próximos a seus locais de trabalho. Há registros de núcleos de cabanas
miseráveis construídas nos bairros de Santa Tereza, Lagoinha e Barroca,

nos primeiros anos da cidade. E datam já de 1902 as primeiras referências
à remoção de moradias irregulares pelo poder público, iniciativa política que

pautou, por longo período, a atuação estatal perante os moradores dessas
áreas na cidade.

As primeiras reivindicações de melhorias urbanas em Belo Horizonte
são também da primeira década do século XX, quando moradores dos bair-

ros de Santa Efigênia, Floresta, Lagoinha e Calafate reivindicaram melhorias
no abastecimento de água, na expansão da rede elétrica, nas linhas de bon-

de. Outras manifestações foram registradas na década de 1930, quando as
tentativas de organização das bases populares da Aliança Libertadora Nacio-

nal contribuíram para mobilizar moradores de bairros, vilas e favelas em
torno de suas carências urbanas. Ao mesmo tempo, a criação da Câmara

Municipal, em 1936, ao estabelecer finalmente o direito de escolha pela
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população de seus representantes no Legislativo e no Executivo municipais,

conduziu a intensa movimentação política dos moradores em seus locais de
residência, quando temas estritamente eleitorais, como a questão do alista-

mento de eleitores, eram discutidos juntamente com reivindicações de
melhorias urbanas. Com a implantação do Estado Novo, em 1937, deu-se a

desmobilização de todas essas iniciativas. Por causa da repressão
desencadeada, que incluiu censura à imprensa, não se tem notícias, no pe-

ríodo ditatorial, de iniciativas de reivindicação de melhorias urbanas por or-
ganizações de base local na cidade.

Restabelecido o jogo democrático após o fim do Estado Novo, começa-
ram a surgir, a partir de 1948, as primeiras associações legalmente

registradas voltadas para reivindicações de serviços urbanos. Mas os jor-
nais da época noticiaram também numerosas iniciativas de criação de Comi-

tês Pró-Melhoramento na cidade desde 1946. A origem desses comitês
estava, provavelmente, nos comitês eleitorais e/ou diretórios de partidos

políticos criados nos anos 1930.
Durante o governo Getúlio Vargas, Minas Gerais participou, embora em

posição bem desvantajosa, do esforço de industrialização então realizado no
País. Optou-se, àquela época, por fortalecer Belo Horizonte e seu entorno

imediato como centro industrial do Estado. A criação da Cidade Industrial em
1941 e das Centrais Elétricas de Minas Gerais em 1951 foram duas impor-

tantes iniciativas nessa direção, com resultados muito positivos. Segundo
Diniz (1981: 91), �... ao findar os anos 1950, aquela Cidade Industrial havia

se transformado no maior núcleo industrial de Minas Gerais�. De apenas mil
empregados em dez indústrias em 1947, passou-se a cerca de 15 mil ope-

rários e 82 indústrias em 1960 (Diniz, 1981).
Embora acanhado, comparativamente ao que ocorreu no eixo Rio � São

Paulo, o desenvolvimento industrial significou também crescimento urbano,
notadamente via migrações: entre 1940 e 1960, a população de Belo Hori-

zonte cresceu à taxa de 6,21% a.a., passando de 207.936 a 693.328
habitantes. Dedicado ao esforço de criar condições favoráveis à industriali-

zação, o poder público assumiu a posição de total laissez-faire no que diz
respeito à política urbana. Nesse período, a especulação imobiliária intensifi-

cou-se, o número de loteamentos clandestinos nas áreas periféricas se
multiplicou e as carências de serviços urbanos básicos, como água e esgoto,

tornaram-se brutais, afetando a maioria dos moradores da cidade.

3Intermerdiação da
política
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Sabe-se que Minas Gerais não experimentou manifestações populistas

do tipo �ademarismo� e �janismo� como São Paulo. No Estado, a força das
elites oligárquicas pesou muito e se fez notar, tanto na escassa experiência

eleitoral de âmbito local da população de Belo Horizonte � até 1936 a cidade
era administrada por prefeitos nomeados e um conselho técnico consultivo

encarregado de assessorar o Executivo � quanto na participação ativa das
elites mineiras no golpe militar em 1964.

De qualquer forma, durante a chamada democracia populista, houve
sem dúvida maior espaço para as reivindicações de melhorias urbanas na

cidade. Dois tipos de canais foram os principais portadores de tais reivindi-
cações: os Comitês Pró-Melhoramento, constituídos nos bairros periféri-

cos, e as Uniões de Defesa Coletiva (UDC), que reuniam moradores de
vilas e favelas.

Os Comitês Pró-Melhoramento, embora se apresentassem como organi-
zações autônomas com relação a partidos e líderes políticos, quase sempre se

definiam por candidatos a cargos eletivos e participavam intensamente dos
embates eleitorais. E sempre buscavam o atendimento das carências de ser-

viços e equipamentos urbanos pela intermediação dos profissionais da políti-
ca. Mesmo assim, o movimento de bairros foi, inegavelmente, importante

canal de expressão popular na Belo Horizonte nas décadas de 1950 e 1960.
Por sua vez, as Uniões de Defesa Coletiva constituíram-se principalmen-

te para reivindicar a construção de moradias populares e para resistir às
ações de desfavelamento, freqüentemente desencadeadas pelo poder públi-

co municipal. Essas ações, no entanto, continuaram a ocorrer mesmo du-
rante o período populista, quando a maior liberdade de organização existente

no País não trouxe mudanças significativas para as associações de morado-
res de favelas, que continuaram a ser reprimidas no pós-45.

Mas, entre 1947 e 1959, houve por parte do Executivo municipal algu-
mas iniciativas significativas, embora limitadas em escopo, de enfrentamento

do problema de moradia da população favelada. Na gestão de Octacílio Negrão
de Lima (1947/1951), foram construídas moradias populares em áreas

periféricas para a transferência de moradores retirados de favelas localiza-
das nas áreas centrais. Tal iniciativa contou com o financiamento da Funda-

ção da Casa Popular � organismo federal criado em 1946 com o objetivo de
prover moradias a baixo custo para os setores populares �, que atuou em

várias partes do País até o final do período populista. A gestão seguinte (1951/
1955), de Américo René Gianetti, pautou-se também pela preocupação com

medidas voltadas para o atendimento às necessidades dos moradores das
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áreas mais pobres da cidade: foi proposta a criação de centros sociais desti-

nados a assistir, com a ajuda da Igreja Católica, os habitantes de bairros e
vilas periféricas. Mas foi no governo Celso Mello Azevedo (1955/1959) que

ocorreu uma atuação mais sistemática do poder municipal no enfrentamento
do problema da moradia popular: criou-se a Comissão de Desfavelamento,

que encarregou o IBGE de realizar um cadastramento das favelas da cidade
e, com base nos resultados (identificação de 70 mil moradores de favelas),

sugeriu a criação do Departamento Municipal de Bairros e Habitações Popu-
lares (DBP), instituído em novembro de 1955 como congênere municipal da

Fundação da Casa Popular.
A maior permeabilidade do poder público municipal às demandas populares

no período mencionado favoreceu a mobilização e organização dos moradores
mais carentes, que contavam com a força de seu voto e a simpatia crescente

de setores sociais médios, como foi o caso das organizações estudantis e de
segmentos ligados à Igreja Católica. Houve grande crescimento do número de

Uniões de Defesa Coletiva a partir de 1955, e elas se aglutinaram na Federa-
ção de Trabalhadores Favelados de Belo Horizonte, que contaria em 1964

com 55 associações filiadas. Foi assim que, na gestão de Amintas de Barros
(1959/1963), caracterizada pela intensificação das ações de desfavelamento,

houve intenso movimento de resistência dos moradores de favelas, que busca-
vam obter, além de melhorias urbanas, a desapropriação de terrenos particu-

lares recém-ocupados, a venda de terrenos da administração municipal pela
prefeitura e a legalização da posse de terrenos ocupados há mais tempo.

Mas a ação dos setores populares que mais diretamente contestou o
status quo foi a ocupação de terrenos de um conhecido especulador imobi-

liário da cidade. Essas áreas eram utilizadas para o cultivo de plantações de
eucaliptos, e a ocupação contou com o apoio de militantes políticos de estra-

tos sociais médios e lideranças religiosas. Por esse processo surgiram, da
noite para o dia, núcleos habitacionais que se denominaram Frei Josafá,

Padre Alípio e Padre Lage, por referência a padres católicos envolvidos com
as lutas da população de favelas; Operário Estudantil, devido ao apoio de ou-

tros segmentos sociais mais mobilizados; e João XXIII, em reconhecimento
ao compromisso social do então sumo pontífice.

Nessa conjuntura dos anos finais do período populista, as reivindicações
dos habitantes de favelas, conduzidos pelas UDC, tenderam a se articular

mais estreitamente à proposta da chamada reforma urbana, que, por ser
parte das reformas de base então propugnadas pelos setores de esquerda,

sofreu intensos esvaziamento e repressão a partir de 1964.
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As conseqüências desmobilizadoras do novo modelo de dominação im-

plantado a partir de 1964 iriam marcar profundamente o movimento
reivindicativo de base local de Belo Horizonte, particularmente o dos mora-

dores de favelas. Tal fato foi claramente perceptível nos meses imediata-
mente posteriores à mudança de regime e constituiu a marca de toda a

década seguinte, durante a qual ocorreu um arrefecimento quase completo
das lutas por moradias e melhorias urbanas.

Já nos primeiros meses após o golpe militar, a Federação de Trabalhado-
res Favelados de Belo Horizonte sofreu intervenção federal. Em agosto de

1964, decretou-se sua extinção por ter sido considerada subversiva, nos
termos do inquérito policial-militar a que foi submetida. Durante os meses de

intervenção, as sedes das UDC sofreram numerosas �batidas� e vários líde-
res foram intimados a depor no Departamento de Vigilância Social (DVS),

sendo que alguns deles sofreram processos criminais e cumpriram pena de
reclusão.

Nos anos seguintes, as raras manifestações de associativismo urbano
dos habitantes de vilas e favelas deram-se em torno de atividades

assistenciais desenvolvidas pelo Serviço Voluntário de Assistência Social
(Servas). Da parte do governo municipal, criou-se a Superintendência de

Terras Urbanas do Município de Belo Horizonte (Sutur), pela Lei 1.072, de
18/9/1964, com o objetivo de propor medidas para a implementação da

tão propalada reforma urbana, entre elas o lançamento no mercado de
lotes a preços acessíveis aos mais pobres. Essa lei nunca chegou a ser

aplicada, tornando-se letra morta. E nem poderia ser diferente, dada a to-
tal incompatibilidade entre seu conteúdo pretensamente redistributivo e a

natureza do novo modelo político-econômico, marcadamente excludente,
implantado no País.

A partir de 1965, a questão das favelas da cidade passou a ser enca-
rada muito mais como um problema policial. Em dezembro daquele ano,

criou-se, como órgão de assessoria do Departamento Municipal de Bair-
ros e Habitações Populares (DBP), a Coordenação de Desfavelamento

das Áreas Urbanas e Suburbanas, com o objetivo, claramente manifesto
por seu primeiro coordenador, de adotar firmeza e rigor na remoção de

moradias de favelas e na prevenção de novas ocupações. Até fevereiro de
1966, em três meses portanto, a coordenação removeu muito mais

moradias do que o DBP em toda sua existência anterior. Na imprensa do
período, eram freqüentes as queixas sobre a violência da polícia e de fis-

cais da prefeitura na remoção de habitações de favelas; no Fórum Lafayete,

4O movimento dos moradores
de favelas
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deram entrada numerosas ações contra a prefeitura, por motivo da atua-

ção de seus fiscais.
Em 1971, o DBP, cuja atuação vinha modificando-se desde 1965, foi

definitivamente substituído pela Coordenação de Habitação de Interesse So-
cial de Belo Horizonte (Chisbel). Enquanto a atuação do DBP, até 1964, fora

marcada pela pequena ênfase na remoção de favelas e pela busca, embora
incipiente, de alternativas de moradia de caráter definitivo (construção do

Conjunto Santa Maria, por exemplo), a atuação da Chisbel caracterizou-se,
ao contrário, pela remoção pura e simples de moradias. A brutalidade das

ações de desfavelamento gerou revolta naqueles diretamente atingidos, que,
de forma pouco organizada, promoveram manifestações e conseguiram dar

alguma visibilidade a seu sofrimento e a sua indignação na imprensa do pe-
ríodo. Os proprietários dos barracos destruídos passaram, então, a receber

da prefeitura uma indenização, geralmente insuficiente para a solução de
seu problema habitacional. Tendiam, dessa forma, a se transferir para outra

área da favela.
Desde 1968, algumas lideranças do movimento de favelas haviam

iniciado uma rearticulação com vistas a reorganizar seu órgão de repre-
sentação de interesses. Esse órgão ressurgiu com denominações varia-

das e atuou na clandestinidade com o objetivo de organizar a resistência
contra as ações de remoção de barracos. Em 1970, a entidade conse-

guiu organizar uma concentração de moradores de favelas defronte ao
Departamento de Assistência Judiciária (DAJ), da Faculdade de Direito

da UFMG, na tentativa de impedir a desapropriação das favelas Alecrim,
Andradas e Abadia. Diante da ênfase exclusiva da Chisbel na remoção

das moradias de favelas, a reivindicação de uma �indenização justa�, nos
casos em que a remoção ocorresse, foi incorporada às antigas lutas pela

posse dos terrenos, permanência nas moradias e urbanização das áreas
ocupadas por favelas.

A partir de 1974, por iniciativa de um padre e de leigos católicos que
atuavam em áreas periféricas, foi criada a Pastoral de Favelas, que consti-

tuiu valioso apoio às ações reivindicativas da população de favelas. Foi no
espaço mais seguro, propiciado pela Cúria Metropolitana, que passaram a

ser realizadas, com maior liberdade, reuniões das lideranças da antiga Fede-
ração dos Trabalhadores Favelados. A elas se juntaram militantes políticos

de matizes variados, inclusive pessoas vinculadas a grupos clandestinos de
esquerda, que buscavam oportunidades de atuação política mais orgânica

nos setores carentes da sociedade. Nesse ambiente mais favorável, a fede-



REVISTA DO LEGISLATIVO 53

ração se transformou na atual União de Trabalhadores da Periferia (UTP)

e passou a atuar em estreita simbiose com a Pastoral de Favelas (Afonso
e Azevedo, 1987).

O ano de 1974 marcou também o início das mudanças no compor-
tamento político das elites do País. A crise econômica que se seguiu

ao esgotamento do chamado milagre econômico contribuiu para a der-
rota do partido oficial nas eleições parlamentares daquele ano, numa

clara demonstração da progressiva perda de legitimidade do governo
militar. Diante das manifestações crescentes de descontentamento

das camadas populares, em especial nas grandes cidades, com os
enormes déficits de equipamentos e serviços urbanos acumulados prin-

cipalmente na década anterior, setores do governo começaram a se
abrir para a chamada questão urbana, passando a permitir a discus-

são e o encaminhamento de reivindicações referentes a bens de con-
sumo coletivo.

É importante lembrar que o regime militar apresentou, ao lado de seu
autoritarismo, uma face empreendedora e modernizadora. Isso estava cla-

ro no caso da provisão de serviços urbanos. A lógica de atuação das agên-
cias provedoras foi inteiramente redefinida: elas se organizaram em mol-

des empresariais, o que garantiu, por um lado, a ampliação de sua oferta de
serviços, mas acarretou, por outro, a exclusão de grandes parcelas da

população que não podiam pagar por esses serviços. Em um ambiente polí-
tico mais arejado, as novas empresas públicas tornaram-se mais expostas

às pressões populares pela ampliação da cobertura de seus serviços. É
que, ao se constituirem provedoras eficientes de bens de consumo coletivo

e, ao mesmo tempo, excluirem do acesso a estes os estratos mais pobres,
as modernas empresas públicas expuseram mais nitidamente o caráter

excludente do Estado.
Num contexto de dificuldades econômicas e de crise de legitimidade,

inaugurou-se um discurso favorável à realização de pequenas ações (as
caras obras de impacto, nos moldes da Transamazônica, passaram a

ser coisas do passado) que fossem capazes de enfrentar os problemas
locais e que envolvessem a participação popular. Teve início, então, um

período profícuo do ponto de vista do associativismo urbano: das 262
associações de moradores existentes na Região Metropolitana de Belo

Horizonte em 1980, incluindo as de vilas e favelas, 181 (69%) haviam
surgido a partir de 1974. Em 1976, militantes de esquerda de estratos

médios criaram, na Capital, o Jornal dos Bairros, com o objetivo explíci-
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to de servir de veículo de comunicação para as organizações de base local.

Circulando principalmente na Região Industrial, o jornal continha seções
dedicadas a noticiar a formação de associações de moradores, as deman-

das dessas organizações e as respostas do poder público. A Pastoral de
Favelas concentrou sua atuação na luta pela posse da terra, considerada

por ela de cunho estrutural e de importância fundamental. Esse constituiu
o tema central dos três concorridos congressos organizados pela institui-

ção em 1979, 1980 e 1981, envolvendo os moradores de favelas (Afonso
e Azevedo, 1987). Em 1983, foi criada a Federação de Associações de

Moradores de Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte (Famobh), com o
objetivo de congregar o crescente número de associações de moradores,

unificando suas lutas e reivindicações.
Na esfera governamental, coexistiram, na segunda metade da década

de 1970, duas formas de tratamento do problema de moradia da popula-
ção de favelas. Por um lado, manteve-se a Chisbel, executando atividades

de remoção de favelas nos moldes anteriores, ainda que de maneira me-
nos truculenta. Por outro, foi criado, no âmbito da Secretaria de Estado de

Planejamento e Coordenação Geral (Seplan/MG), o Programa de Desen-
volvimento de Comunidades (Prodecom), com o objetivo de apoiar, propi-

ciando recursos financeiros e técnicos, intervenções urbanas nas vilas e
favelas, com a participação ativa das associações comunitárias na defini-

ção de obras prioritárias. O Prodecom, ao restringir seus contatos e inicia-
tivas a favelas e bairros periféricos que contassem com associações de

moradores legalmente constituídas, incentivou grandemente o
associativismo local no período considerado. Mas, refletindo as ambigüida-

des políticas do processo de abertura �lenta, gradual e segura�, o Prodecom
não atuou na legalização da posse de terrenos. O marco legal para o

enfrentamento dessa questão passou a existir com a criação do Profavela,
em janeiro de 1984, e começou a surtir efeitos práticos alguns anos mais

tarde, com o avanço do processo de democratização.

Concluindo, observa-se que a implantação do regime militar acarretou,

num primeiro momento, profunda desarticulação do associativismo urba-
no num período de grande ampliação dos déficits de serviços urbanos. Ao

radicalizar o caráter excludente do processo de desenvolvimento econômi-
co do País, contribuiu para intensificar a chamada espoliação urbana, à

qual os setores populares pouco podiam se opor no ambiente politicamente

5Experiências inovadoras
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rarefeito de então. Mas, ao implantar, desde o início, uma dinâmica empre-

sarial na produção dos serviços urbanos e, mais tarde, tornar os aparelhos
estatais mais permeáveis às demandas populares, uma vez configurada

sua crise de legitimidade, o regime acabou contribuindo para que o movi-
mento reivindicatório urbano se reconstituísse em novos moldes. De fato,

experiências como o Profavela e o Prodecom comportaram elementos que
seriam ampliados e aprofundados no novo modelo de relação entre o poder

público e as organizações reivindicativas de melhorias urbanas implantado
no período democrático mais recente: aceitação da legitimidade da posse

de lotes urbanos por seus moradores, do que resultou a regularização
fundiária das favelas existentes, num reconhecimento inicial do direito à

moradia contemplado na Constituição de 1988; e incorporação dos seto-
res populares na definição de políticas públicas a eles destinadas, inaugu-

rando o chamado planejamento participativo, a partir do qual se desenvol-
veram experiências inovadoras como a do Orçamento Participativo, prati-

cado em Belo Horizonte desde 1993.
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seguintes: Somarriba, M. M. G. , Valadares, M. G. e Afonso, M. R. (1984); Somarriba,

M. M. G. e Afonso, M. R. (1987); Somarriba, M. (1996). Outras fontes utilizadas

serão citadas de forma completa.
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golpe militar de 1964
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memória
no tempo presente

Michel Marie Le Ven
Professor e doutor em Ciências Humanas

Neste artigo, o autor faz um

exercício de memória,

navegando pelos fatos mais

importantes que marcaram sua

vida nos últimos 40 anos.

Reaviva a memória individual e

coletiva para relembrar os tempos

de resistência e de construção da

arte de viver. �Uma memória não

para reviver o passado, mas para

fazer melhor

o hoje e o amanhã�,

como afirma em seu texto.
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Não estava ainda no Brasil no mo-

mento do golpe que inaugurava o regi-
me autoritário segundo alguns, a dita-

dura militar segundo outros. Cheguei
ao Brasil no final de 1965; fui preso

político submetido a um IPM de novem-
bro de 1968 a outubro de 1969; fui

duas vezes expulso do Brasil, em l968
e l97l, porque �o mal era ser estran-

geiro�. Foram 30 anos para conseguir
a nacionalidade brasileira.

Agora, em 2004, juntamente com
vários compatriotas, estamos promo-

vendo eventos que contam a história
destes últimos 40 anos. Impulsionados

pela força da memória, falamos em
público, com orgulho cívico, desses

tempos e lugares onde nos fizemos su-
jeitos e autores de nossa vida política

como cidadãos do mundo. A nós, bra-
sileiros, diziam que éramos para sem-

pre senhores do povo. Esse povo não
precisava falar. Era citado em discur-

so próprio de um regime apolítico, que
não precisava de povo. O Brasil, feito

refém, afirmavam esses usurpadores,
havia encontrado seu dono e seu rumo.

Ousavam dizer: �Ame-o ou deixe-o!�
Mas, este Brasil, nós não o deixamos

porque o amamos muito.
Como vivemos esses tempos?

Quem fomos nós nestas quatro déca-
das? Quem somos hoje? É o que rela-

tamos agora, em 2004.

O passado no presente: a
urgência da palavra

Não era preciso estar no Brasil em
31 de março de l964 para sentir o

peso da herança deixada nestes 40
anos. Nossa vida pessoal, familiar e

profissional ficou impregnada desse ato
de violência política que significou dor

e sofrimento para muitos e vitória para
outros. O sentimento de nação foi feri-

do a tal ponto que, passadas quatro dé-
cadas de silêncio, nunca vivenciamos

de maneira tão imperiosa o desejo pes-
soal e coletivo de memória e, ao mes-

mo tempo, a vontade de expressar
sonhos que se perpetuaram até hoje e

que queremos de novo tornar públicos.
Falamos hoje porque há pessoas que-

rendo ouvir.
A partir de março de 2004, torna-

mos públicos nossos sentimentos,
nossas palavras sobre o que fizemos

de nós nesses tempos em que a pá-
tria foi confiscada. E o fizemos por pai-

xão pela pátria.
Aqui, em Belo Horizonte, vivemos

intensamente, dia a dia, ano a ano,
estes 40 anos. Foi preciso fazer um

grande esforço e realizar um traba-
lho sobre nós mesmos para falar e

hoje relatar, com serenidade, as feri-
das passadas e presentes.

Reavivamos a memória individual e
coletiva a fim de que o peso do passa-

do não diminua a força de nossa voz,

para relembrar os tempos de resis-
tência e de construção da arte de vi-

ver. Uma memória não para reviver o
passado, mas para fazer melhor o

hoje e o amanhã.
O trabalho da memória: laborar,

elaborar
Trabalhar com a memória em to-

dos esses meses muito me emocionou
a ponto de sentir cansaço físico e men-

tal, foi como se as marcas inscritas
no meu corpo e no corpo de muitos

companheiros, de repente, quisessem
também se manifestar. É o sentido de

uma elaboração, de um labor... Cha-
maram-me também a atenção as de-

mandas e os apelos de muitos indiví-
duos e instituições para que eu partici-

passe desses eventos.
O que mudou nestes 40 anos? O

bom agora é ser um cidadão brasilei-
ro, um cidadão do mundo? Fui a luga-

res públicos que me acolheram com
respeito e amizade, à Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais,
às universidades federais de Belo Ho-

rizonte e Ouro Preto, a bairros de pe-
riferia, a associações de trabalhadores.

Por quê? Não é preciso dar uma res-
posta como justificativa. Trata-se de

uma experiência pessoal, espiritual...
Sei que me senti no meu lugar, aqui e

no mundo.
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Hoje tenho o privilégio de ter duas

pátrias: o país onde nasci, a França, e
o Brasil. Isso muito me afetou. E pre-

tendo agora esclarecer a questão.
Quando cheguei ao Brasil, já tinha uma

experiência de vida política que me le-
vava, como cidadão brasileiro naturali-

zado e vivendo em Belo Horizonte, a
revelar que na vida de um homem há

uma multiplicidade de experiências. Um
homem carrega consigo suas diversas

casas, seus sentimentos, sua história,
de forma pessoal e universal.

A dimensão pessoal e universal
da política

Muitas vezes me fizeram esta per-

gunta: �Mas por que ficar no Brasil?�
E sempre respondi: porque quero e

porque gosto. Então, a questão não é
ser melhor ou pior estar aqui ou lá, mas

estar bem consigo mesmo.
Nesses dias, recordei-me da experi-

ência política que vivi em 1939, na de-
claração da guerra entre Alemanha e

França. Estava com 8 anos, numa es-
cola da minha terra natal, quando os ale-

mães nos obrigaram a falar o bretão,
que era proibido na época pela Repúbli-

ca Francesa. Isso contribuiu para a lon-
ga trajetória que percorri até os dias de

hoje, tornando-me muito novo um adul-
to político. Foi uma experiência que ficou

inscrita na minha história pessoal.

Acredito que essa experiência polí-

tica, de tão pessoal, tornou-se univer-
sal porque está relacionada com o meu

lugar na cidade e no mundo, ou seja,
na polis. A política está nos fundamen-

tos da nossa humanidade, ela tem algo
de transcendental que nos leva a des-

cobri-la, na sua magnitude, como o
desejo de viver com outros. É esse o

�sentimento do mundo� , como disse
o poeta, que se faz também sentimen-

to do tempo, da duração e de todos os
instantes trágicos e cotidianos. Ensi-

na-nos a paciência e a tolerância. Daí,
podermos comunicar para quem nos

escuta, algo como um testemunho de
vida e uma promessa de felicidade.

A compreensão destes 40 anos não
foi inútil, mas, ao contrário, um tempo

de fazer história, uma lembrança e,
possivelmente, um recomeço. Segun-

do Hannah Arendt, trata-se de �reco-
meço com autoridade�, quer dizer,

como autor de sua palavra. Para ela,
�os homens, apesar de serem mortais,

não são feitos para morrer, mas para
recomeçar�.

Como participante do Ciclo de De-
bates �Resistir Sempre � 64 Nunca

Mais�, realizado em março deste ano,
na Assembléia Legislativa de Minas,

pude relembrar os feitos dos que sou-
beram resistir à crueldade dos deten-

tores do poder. De fato, quem quis

semear ódio e violência acabou agindo

de modo a demonstrar civilidade e ci-
dadania. Quem quis deserdar uma ge-

ração de um futuro reforçou a possibi-
l idade de outras gerações se

reinventarem e criarem outras formas
de fazer política.

A política: a experiência do
sofrimento e o poder da redenção

No momento do golpe, eu vivia na

França, sem saber o que se passava
no Brasil. Estava muito envolvido com

a minha pátria, em especial com os
traumas deixados pela guerra da Ar-

gélia, e lecionando Teologia Moral para
jovens franceses, soldados desmobi-

lizados, futuros sacerdotes, que volta-
vam derrotados, feridos no corpo e na

alma, carregando pesadelos de uma
história de batalhas sem sentido. A

França, o país dos direitos do homem,
acabava de se prostituir ao justificar a

tortura da �ação psicológica� em prol
da Civilização e em nome da Liberda-

de! Para quem quiser entender a tra-
gédia vivida por homens de boa vonta-

de, tenho o livro �Appelés en Algérie:
la parole confisquée�, narrado pelos

sobreviventes da guerra da Argélia.
Tenho também o testemunho de

Albert Camus, na sua obra-prima e
póstuma �O Primeiro Homem�, que

nos remete à nossa própria humani-

A política está nos fundamentos da nossa humanidade,
ela tem algo de transcendental

que nos leva a descobri-la, na sua magnitude,
como o desejo de viver com outros.
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dade. Não há diferença entre os ho-
mens. Viver é sempre perigoso, como

dizia o mineiro Guimarães Rosa.
Contudo, no princípio da década de

1960, em Lyon, onde vivia, estava apai-
xonado pela vida, muito feliz, aliviado,

depois de 30 anos de guerra. Nessa
época, acreditava na possibilidade de

humanização e em uma promessa de
redenção. Era possível viver enfim sem

os canhões e os generais... Dediquei-
me dia e noite à tarefa de ser homem,

irmão de todos os povos e mais
antimilitar do que nunca... Foram anos

de esperança, tempos do papa João
XXIII, da crença no �desenvolvimento

como novo nome da paz�, da busca da
autonomia pessoal e, ao mesmo tem-

po, do sonho fraterno e comunitário.
Segundo Jean Paul Sartre, �o impor-

tante não é o que fizeram de nós, mas
o que nós fazemos do que fizeram de

nós...�, o que compreendi melhor pela
força dos acontecimentos, quando vi-

via no Brasil.

O que fizemos do que quiseram
fazer de nós?

Estes 40 anos não são somente
um lado da história do País, a história

dos que se autodenominaram �salva-
dores da pátria�. São muito mais do

que isso, porque deles não se envergo-
nham os que souberam sobreviver,

abrindo espaço para uma pátria mais
justa, mais livre. São duas formas con-

traditórias de contar a história. Sou-
bemos escrever a nossa história, a

história dos brasileiros que participa-
ram de movimentos sociais autôno-

mos, culturais e artísticos, de partidos
políticos enraizados nos meios popula-

res, de eleições contestadoras, enfim,
de resistências que levaram à exaustão

o suposto poder dos ditadores. Conse-
guimos desmistificar o discurso dos

que acreditaram que a tortura poderia
ser � uma política de Estado�, que se-

ria preciso �matar alguns brasileiros�,
como afirmavam os que atribuíam a si

mesmos o direito de vida e de morte.

Não queremos contar, de maneira
mórbida, as atrocidades cometidas

pelas ditaduras impostas, as cruelda-
des políticas, físicas, simbólicas e psí-

quicas.
Em 2004, pretendemos contar a

nossa história não com relatórios
truculentos ou vingativos como fazi-

am os nossos acusadores. Queremos
narrar belas histórias para retratar

a nossa vivência passada no presen-
te, rompendo o silêncio que se torna

insustentável. Queremos mostrar o
bem realizado para reforçar a nossa

imagem.

Acervo do Jornal Estado de Minas
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Nosso direito de ser homens
políticos

Queremos falar daquele tempo para
encantar jovens, adultos e idosos, nos-

sos filhos e netos, gerações de todas
as idades, que lotaram as galerias da

Assembléia Legislativa de Minas, os
auditórios de nossas faculdades, pal-

cos de atos de resistência, as ruas e
praças não mais pisoteadas por cava-

los. Queremos relatar em público o que
aconteceu nos tempos sombrios dos

�porões das ditaduras�, porque é pre-

ciso falar também da violência que ten-

tou degradar homens e mulheres bra-

sileiros nos cárceres, exterminando

vidas e sonhos. Contar para encantar

pessoas fatos e feitos de gente de res-

peito, tempo de homens heróicos.

Queremos hoje falar porque o tem-

po de calar já passou. Podemos falar

porque pessoas podem ouvir. Sentimo-

nos responsáveis pelo destino de nos-

sa pátria e de nossa cidade. Durante

todo esse tempo, aprendemos a fazer

surgir da dor e da violência, a solida-

riedade; da truculência, novas crenças;

do esquecimento, gestos e palavras;

do nonsense, múltiplos sentidos. Inven-

tamos uma nova arte de viver...

Precisamos contar a história ver-

dadeira, uma outra história de brasi-

leiros feita e narrada em tom de epo-

péia, e não de derrota. Possivelmente

uma história esperada há muitos sé-

culos. Um discurso que vem de fora

porque é sobre e para os brasileiros.

Éramos acusados de trazer ideologias

alienígenas; éramos os apátridas, sem

pátria, sem Deus, sem amor; éramos

maus brasileiros, enquanto os �bons�,

os �puros�, salvavam a pátria; éramos

os desnaturados �comunistas�

comedores de crianças e os explora-
dores de mulheres. Éramos, mas não

somos mais.

Na contradição, a invenção de um
povo

Foi decretado em 13 de dezembro

de 1968 o Ato Institucional nº 5, que

tentou impugnar a Carta Magna pro-

clamada na Constituição do povo bra-

sileiro. O Brasil ficou atônito... e nós,

nas prisões, nos campos e nas ruas,

nos sentimos sem terra, sem palavras,

atópicos, afásicos. Para muitos brasi-

leiros, àquela noite sucederam muitas

vigílias com insônia, muitas alvoradas

sem calor, muitas tardes com melan-

colia. Houve um tempo antes e um

depois... Tinham terminado as brinca-

deiras com os generais-presidentes.

Não havia mais lugar para passeatas,

não se podia mais ouvir cantos de pro-

testo, não era mais permitido ter so-

nhos e imaginação poética. Alguns pre-

senciaram a conquista da Copa do

Mundo de 1970, perplexos diante da

vitória, que somente no alfabeto do ge-

neral incentivava �90 milhões de ho-

mens em ação�. Os usurpadores ti-

nham cometido um crime de lesa-pá-

tria: o pior crime político, que é o de

cindir uma nação. Tinham rasgado não

só a Constituição, mas também a alma

de um povo que acabava de viver uma

esperança de democracia, de justiça

social, de alegria de viver...

Um novo mundo surgiu: a palavra

política dos que querem uma nova arte
de viver juntos, que fazem da política

um ofício que produz uma boa �obra�,
uma obra permanente como uma obra-

de-arte, que criou uma cultura política
para todos.

A política pode ser a arte do
impossível: as vozes e ações dos
trabalhadores

Por ter estudado e ensinado a arte

da política, aprendi que o desejo do

homem é viver em sociedade, é que-

rer construir uma nação forte na virtú
e, ao mesmo tempo, ser humilde o su-

ficiente para estar atento aos impre-

vistos da �fortuna�, acreditando que as

contradições é que fazem a história

entre indivíduos e classes. Mas, se ain-

da não soubesse por profissão dessas

lições de política, viver em Belo Hori-
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zonte ou em qualquer outro lugar do

Brasil na década de 1970 tem de-

monstrado que o novo surge na cena

pública sem ser convidado para o ban-

quete dos poderosos.

Enquanto isso, a resistência

propositiva, a palavra nova e até mes-

mo a fertilidade da imaginação, inclu-

indo as novas formas de reivindicação

e as novas organizações, brotavam
em lugares que pareciam ser imunes

à ação política, nos bairros de perife-

ria, nas ditas minorias, na expressão

dos direitos dos diferentes, na imen-

sa massa dos operários de fábrica,
nos direitos urbanos, operários, se-

xuais, raciais. A repressão não podia
prender todos aqueles que propuse-

ram novas formas de assegurar o di-
reito de se expressar como cidadão

ou, simplesmente, de ser trabalhador.
Desses movimentos participaram, de

início, mulheres, mães, irmãs, espo-
sas e filhas dos que tinham sido bani-

dos ou obrigados ao exílio. Todos se
encontravam nas ruas e praças, que

voltaram a ser ocupadas por pessoas
e não por cavalos.

Para nós, foi um privilégio viver
aquele momento, que renovou a cren-

ça na força do desejo de liberdade e na
incomensurável capacidade de os ho-

mens comuns serem os verdadeiros
protagonistas da história. Nós, que

antes fomos condenados ao silêncio,

ou seja, que não queríamos falar para
aqueles que se faziam de surdos, não

nos sentimos vingados, mas, sim,
como alunos de um povo que podia se

expressar depois de um �silencia-
mento� secular.

A revolução produziu exatamente
o contrário do que se pretendia: o

povo queria e podia escrever sua pró-
pria história. E isso aconteceu talvez

pela primeira vez, de maneira muito
abrangente, apesar de as elites ten-

tarem e conseguirem amesquinhar
em parte a generosidade dos propó-

sitos da sociedade civil gestada nos
tempos da ditadura. Muitas vezes

tentou-se reconhecer parte das pos-
sibi l idades: a anist ia ampla e

irrestrita atingiu os dois lados, a aber-
tura foi lenta e gradual, as Diretas

se fizeram indiretas, a Constituição
de l988, proclamada como a �Cons-

tituição-Cidadã�, foi declarada ime-
diatamente pelo presidente da Repú-

blica como sendo impossível governar
o Brasil. Para respeitar os devidos

espaços e tradições, um represen-
tante das oligarquias foi preferido ou

imposto artificialmente em vez do
metalúrgico que queria e podia gover-

nar o Brasil.
Já se passavam 30 anos de histó-

ria de uma ou mais gerações de brasi-

leiros impedidos de usufruir do direito

de cidadania plena. Um colega de uni-
versidade não se conformava com o

sono interrompido e sempre me dizia:
�Você imagina o que hoje seríamos se

não fôssemos quebrados em l964.
Quanto tempo perdido! Quantas voca-

ções políticas abortadas!�
Isso é verdade. Mas não posso dei-

xar de reconhecer, de sentir o pra-
zer e a dor porque sofrer faz parte

da minha condição histórica, de po-
der proclamar em público que o que

fomos e f izemos é d igno e
instaurador de um novo tempo no

Brasil. E os tempos atuais demons-
tram que o Brasil faz escola não so-

mente para os brasileiros, mas tam-
bém inventa novos pactos entre na-

ções, revela que alimentar um povo
é mais civilizado do que fazer guer-

ras, que a ONU não existe apenas
para manter a fachada dos que se

atribuem os ganhos da paz depois de
terem promovido hecatombes.

Hoje e sempre, é preciso
recomeçar

Passaram-se 40 anos. Muito tem-

po para viver, aprender, amar, morrer.
Muitos souberam fazer isso com pai-

xão e bons argumentos, mas não pre-
cisaram falar porque as marcas esta-

vam no próprio corpo. Por isso é pre-
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ciso ouvir os nossos contadores de his-

tórias, principalmente os poetas, os
músicos, os que não pretendem escre-

ver a história definitiva, mas os que a
fazem todos os dias.

No entanto, não posso deixar de fa-
lar do agora, que me convoca para pres-

tar atenção ao que acontece. Segundo
Simone Weill, filósofa que se tornou ope-

rária de fábrica, o método para compre-
ender os fenômenos seria não tentar

interpretá-los, mas olhá-los até que jor-
re a luz... A condição é que a atenção

seja um olhar, e não uma possessão.
Naqueles dias em que evocamos

nosso passado, o que nos chama a
atenção é a possibilidade de não saber

resistir à crueldade do mundo. Segun-
do dados oficiais, foram mortos violen-

tamente no Brasil, em 20 anos (de
l980 a 2000), o equivalente à popula-

ção de Belo Horizonte, isto é, 2,4 mi-
lhões de pessoas. De acordo com es-

tudo elaborado por uma equipe de pes-
quisadores da Fiocruz, do Rio de Janei-

ro, há um consenso entre todos os au-

tores de que a população jovem do sexo
masculino residente em áreas perifé-

ricas das grandes cidades é a maior
vítima e também o maior grupo de

agressores diretos.
Estou de novo movido por dois sen-

timentos contraditórios: o medo e a
esperança. Sei que não posso culpar o

passado porque somos sempre os res-
ponsáveis pelo nosso presente. Repe-

timos o passado recente? Para a ques-
tão, não há resposta nem solução.

Mas, ao presenciar estratégias e prá-
ticas de combate ao crime, de defesa

social, de acabar com a violência, de
contabilizar a criminalidade, não con-

sigo deixar de pensar se estamos no
caminho certo. Aliás, nem é mesmo o

caminho certo. É esta mais uma per-
gunta que faço em alguns eventos:

�Aonde queremos ir? Mais armas,
mais vigilância, mais câmaras de vídeo

nas ruas da cidade? Afinal, que cidade
e que cidadania queremos?�

Hoje percebo que os direitos huma-

nos estão mais reconhecidos. Isso é uma
verdade e uma conquista histórica que

não podemos desprezar. Por que então
tantos sistemas de segurança, tanta vi-

gilância? Contra quem estamos nos de-
fendendo? Será que temos novamente

algum �inimigo interno�, o vizinho, o me-
nino de rua, o �diferente�? Será que que-

remos transformar nossa cidade num
imenso �Panopticon�, um olho supervisor

que nos persegue em qualquer lugar, em
qualquer momento?

Procuro entender. Deve haver uma
resposta para que um dia nossos filhos

não sejam levados a afirmar: �2004 �
Nunca Mais�. Por isso, preciso estar

atento e vigilante. Foi o que aprendi nos
anos que nos levaram a dizer: �64 � Nun-

ca Mais�. Se quisermos, teremos força
para que não seja nem um nem outro.

A esperança... É o que aprendemos
em 2004, no �Ano da Graça de 2004�,

como diriam os nossos antigos histo-
riadores e memorialistas.

Helena Leão
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o planejamento no contexto democrático

políticas públicas
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Os governos estaduais têm ensaiado, desde o fim do

regime militar, diferentes modelos para garantir a

participação da sociedade na elaboração e discussão do

planejamento estadual. Em Minas Gerais, esse modelo

também ainda está sendo concebido. Em 2003, foram

realizadas cinco audiências públicas para debater o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e o Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG). Esses

encontros resultaram na apresentação de várias emendas

ao PPAG, sancionadas pelo governador, inclusive a que

propôs a criação de mais um projeto estruturador do

governo, denominado "Inclusão Social de Famílias

Vulnerabilizadas". Neste artigo, os autores explicam a

estrutura do sistema do planejamento estadual e as

principais ações do governo para os próximos anos.
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O orçamento estadual para 2004 explicita um déficit, ainda sem fonte de
financiamento, de R$ 1,4 bilhão. Embora apontado com transparência pela

primeira vez no orçamento, o déficit nas finanças públicas do Estado é histórico
e crônico desde 1996 (tabela 1). Fatores como a estabilização de preços, o

desequilíbrio federativo na repartição do bolo tributário e o excessivo
engessamento das despesas fiscais resultaram em um quadro em que os gas-

tos obrigatórios (vinculações constitucionais e legais), irredutíveis (inativo e en-
cargos da dívida) e com pessoal ativo comprometem as receitas do Estado.

Nesse contexto, o equilíbrio fiscal preenche integralmente as agendas
dos principais dirigentes do Estado. Não poderia ser diferente. A capacidade

de investimento do Estado, seja em políticas sociais, seja no fomento econô-
mico, depende do equacionamento da crise fiscal. As parcerias com o setor

privado, preferência no momento, somente se realizarão quando os agentes
privados confiarem na capacidade do Estado de fazer a sua parte e honrar

compromissos. O investimento com recursos próprios do tesouro estadual
e com financiamentos externos tampouco ocorrerá se não houver um seve-

ro ajuste fiscal.
Todavia, o que hoje incentiva as necessárias mudanças é a perspectiva

de seus resultados futuros, são as aspirações que têm no esforço de curto e
médio prazos fator imprescindível.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado � 2003/2020

O planejamento estadual � materializado no Plano Mineiro de Desenvolvi-

mento Integrado (2003/2020), no Plano Plurianual de Ação Governamen-
tal (2004/2007) e no orçamento de 2004 sancionados em janeiro de 2004

Tabela 1
Evolução da Execução Orçamentária do Estado de Minas Gerais

Período: 1996/2002 – Valores Correntes (em R$ milhões)

Especificação 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 – Receita Total 10.925 13.503 17.849 11.619 14.118 15.699
1.1 – Receita Corrente 8.191 8.934 9.913 10.888 12.710 14.910
1.3 – Receita de Capital 2.734 4.569 7.936 731 1.408 789
2 – Despesa Total 11.307 14.254 18.536 12.060 14.507 17.033
2.1 – Despesa Corrente 9.082 9.782 10.428 10.816 12.585 15.231
2.2 – Despesa de Capital 2.216 4.472 8.108 1.244 1.922 1.802
3 – Déficit Nominal (1-2) -382 -751 -667 -441 -389 -1.334

Fonte: Balanço Geral do Estado
Elaboração: AE-SEF/MG
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� sustenta-se principalmente na premissa de que somente uma visão de
longo prazo para o Estado, formulada e internalizada pelos partícipes de sua

construção, viabilizará as necessárias medidas de ajuste de curto prazo e a
definição de uma agenda positiva de médio e longo prazos.

Essa visão, edificada pela sociedade civil organizada por meio do Conse-
lho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), presidido pelo governa-

dor do Estado, tem duas dimensões relacionadas: uma metafórica que sinte-
tiza nossas aspirações de futuro, calcada em outra que mostra os possíveis

caminhos para o Estado. (FIGURA 1 � Cenários do Estado)

Cenários do Estado de Minas
Gerais 2003 /2020
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A visão de futuro presente no PMDI, que simboliza os desejos dos minei-
ros para 2020, é tornar Minas o melhor estado para se viver. Os possíveis

caminhos para a construção dessa visão de futuro também foram traçados
no PMDI. O documento apresenta as condicionantes do futuro nacional e

estadual que nos dão um espaço de possibilidades no qual foram definidos a
visão de futuro e os objetivos estratégicos. Foram elaborados quatro cená-

rios que vão desde um no qual Minas supera as adversidades de um país em
decadência econômica e social (cenário III), passando por um no qual o Esta-

do conquista o melhor futuro juntamente com um Brasil em desenvolvimen-
to sustentado (cenário I). Ou mesmo, os cenários adversos, nos quais fra-

cassaríamos nesse propósito juntamente com um Brasil decadente e pobre
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(cenário IV), ou solitários, desperdiçando as oportunidades do contexto nacio-

nal favorável (cenário II). As variáveis socioeconômicas de cada cenário fo-
ram quantificadas e são apresentadas ao final (apêndice).

Da visão de futuro de longo prazo presente no PMDI se desdobraram
três opções estratégicas, dez objetivos prioritários. (FIGURA 2 � Visão)

Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007

O PPAG 2004/2007 interpreta a estratégia proposta no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2003/2020 por meio de 301 pro-

gramas organizados a partir dos dez objetivos prioritários, sendo 31
estruturadores, a serem realizados mediante 1.419 ações orçamentárias e

não-orçamentárias. A concepção desses programas e ações, principalmen-
te no caso dos estruturadores, foi realizada pelos principais executivos do

governo em harmonia com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, garantindo a coerência entre os desejos da coletividade e sua

materialização em ações (figura 1). O orçamento para 2004 já contempla
esses programas e ações, isto é, os programas e ações resultantes da estra-

tégia do PMDI estão presentes no próximo orçamento. O PPAG 2004/2007
é um documento transparente e de fácil leitura, permitindo, pela primeira

vez na história de Minas, que a sociedade conheça e acompanhe todas as
ações governamentais.

A integração alcançada entre planejamento e orçamento para todos os
programas do PPAG, embora simples e lógica do ponto de vista conceitual,

representa para Minas Gerais uma inovação alcançada em tempo recorde.
O governo da Bahia, com uma continuidade político-administrativa de 12

anos, só alcançou a integração plena entre planos e orçamento após 8 anos.
A integração plano/orçamento atenua sensivelmente o problema da inércia

orçamentária, em que os orçamentos de cada ano são repetições dos passa-
dos, sem a preocupação no atendimento às novas demandas sociais. Essa

integração é condição inicial, muitas vezes negligenciada, para a
implementação dos planos.

No PPAG o foco estratégico são os projetos estruturadores, concebidos
para transformar em realidade a visão de futuro, consubstanciada na orien-

tação estratégica do governo presente no PMDI, por meio de ações concre-
tas e resultados efetivos, visíveis e quantificáveis.

Os projetos estruturadores não correspondem a tudo o que o governo
fará, mas devem imprimir, de maneira inequívoca, a marca de suas realiza-

ções no presente e para as futuras gerações. A carteira de projetos
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estruturadores deve ter �poder de arraste� de outras iniciativas públicas e

privadas, capazes de multiplicar seus efeitos, bem como de mobilizar a so-
ciedade para a construção compartilhada do futuro desejado.

Em síntese, o projeto estruturador é uma iniciativa que:

� Transforma a visão de futuro em resultados concretos que sinalizam a
mudança desejada.
Os resultados proporcionados pela implantação do projeto demonstram
concretamente o novo. A situação futura e as transformações desejadas

podem ser compreendidas e vivenciadas mediante a observação do projeto
e seus resultados. É paradigmático.

� Tem efeito multiplicador do desenvolvimento econômico e social, em virtude

de sua capacidade de gerar outras iniciativas privadas ou públicas.
O projeto estruturador torna possível a viabilidade de outros projetos. O

projeto dá partida e visibilidade a uma cadeia de outras iniciativas. Abre
espaço para a promoção de novos investimentos ou estimulação de ações

da sociedade, complementando e fortalecendo o efeito estruturador da nova
situação que se está construindo. É a âncora de um grupamento de outros

projetos de efeitos sinérgicos.

� Mobiliza e articula recursos públicos, privados ou em parceria.
Um bom projeto estratégico de desenvolvimento reúne governo e socieda-

de. O governo é parte e não o todo. Conseqüentemente, os recursos (fi-

Audiência Pública realizada pela
Assembléia Legislativa por meio

da Comissão de Participação
Popular em parceria com o

governo do Estado, para discutir o
Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado (PMDI) e o Plano
Plurianual de Ação Governamental

(PPAG)

Alair Vieira
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nanceiros, humanos, conhecimento e capacidade de gestão) podem ser de

fontes várias e não apenas fiscais. Um projeto estruturador deve ter a
capacidade de motivar e somar recursos que, mais uma vez, não são ape-

nas financeiros. Um projeto estruturador pode ser totalmente privado.

� Produz a percepção da sociedade de que quem governa tem uma visão
de futuro que está sendo construída mediante ações concretas.

É o efeito multiplicador no campo do �capital social�, em particular, no que
alguns economistas denominam de vazamentos de conhecimento ou

externalidades de rede. Não se trata apenas de publicidade, e sim de comu-
nicação com geração e aproveitamento dos vazamentos de conhecimento.

É a percepção construída ao longo da execução, com a indispensável con-
tribuição da liderança dos gestores públicos.

� Que se organiza como um projeto, ou seja: objetivo mensurável, ações,

metas, prazos, custos, resultados esperados, elementos que permitem
um gerenciamento intensivo.

Elaboração de planos, diagnósticos, políticas, bem como criação de institui-
ções, não são projetos estruturadores.

Oportuno mencionar a integração entre o PMDI/PPAG e o orçamento

das empresas controladas pelo Estado. As três principais empresas do Esta-
do � a Cemig, a Copasa e o BDMG � são responsáveis por cinco programas

estruturadores do governo e, portanto, estão alinhadas estrategicamente
ao principal controlador.

O desafio de todo plano é a implementação. Roberto Campos, com notó-
rio conhecimento técnico e experiência na gestão pública, dizia que, no Bra-

sil, �maior que o prestígio da idéia de panejamento só o seu fracasso�. Tema
que não se exaure em poucas linhas ou se resolve com panacéias, a

implementabilidade figura como a principal questão na agenda do planeja-
mento estadual. De maneira seminal e simplista, pode-se afirmar que, entre

os fatores críticos para o sucesso de um plano, destaca-se a credibilidade. A
sociedade � empresários e trabalhadores, organizações governamentais e

não-governamentais e principalmente os servidores públicos responsáveis
pelas ações planejadas � só responde a incentivos críveis. A opção por trans-

parência e realismo no orçamento, a escolha de 31 programas
estruturadores, que serão o núcleo principal da ação de governo, e a

implementação de um novo modelo de gestão meritocrático sinalizam, de
forma bastante inicial, que:

� Existirá proximidade entre o orçamento e a execução orçamentária, isto é,
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o vácuo entre as ações planejadas e executadas será certamente menor. O

PPAG, para o período 2005/2007, deverá ser revisto a cada ano a fim de se
adequar à receita estadual e às novas demandas sociais. A revisão anual do

plano terá contribuições de audiências públicas coordenadas pela Assembléia
Legislativa.

� Os 31 programas estruturadores figuram como aquilo que não pode deixar de

ser feito nos próximos anos, o foco estratégico para a realização da visão de
futuro e, como tal, serão priorizados em relação aos recursos financeiros e às

técnicas gerenciais � gerentes, gerenciamento intensivo de programas com
detalhamento dos planos e metas de cada projeto, responsabilização e

contratualização com os envolvidos, garantia e gestão do fluxo de recursos �,
entre outras ações já em execução para o sucesso dos estruturadores.

� Os resultados dos planos serão base para a política � esquemas de incentivo �,

baseados em mecanismos de avaliação e benefícios/ônus institucional e pes-
soal na máquina pública, operacionalizando assim o planejamento com foco
na gestão.

A intenção da concepção do planejamento estadual é recuperar a credibilidade
do Estado, sinalizando para a sociedade que o governo irá desincumbir seu papel

no desenvolvimento, incentivando para que todos trabalhem na mesma direção,
isto é, na construção do melhor estado para se viver.

Alguns Números do Plano

O PPAG apresenta uma previsão de dispêndio de R$ 107 bilhões distribuídos
no período de 2004/2007. O setor privado participa com 4,3% dos dispêndios

do plano, percentual que se espera aumentar nos próximos anos, com a recupe-
ração econômica do Estado.

O Processo Legislativo

Em poucos momentos da história de Minas houve uma relação tão harmôni-
ca entre os Poderes Executivo e Legislativo. A tramitação do PPAG foi avaliada

pelo relator, deputado Sebastião Helvécio, que considerou o amplo processo de
discussão do PPAG �a maior obra político-administrativa que Minas produziu nos

últimos anos�( Minas Gerais, 11/12/2003).
A Assembléia propôs e o governador sancionou sem vetos 42 emendas ao

PPAG, grande parte resultado das cinco audiências públicas realizadas sobre o
PMDI e o PPAG. Ressalte-se a emenda que cria o 31º Projeto Estruturador do

governo, denominado Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas, que visa dar
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Os 31 programas estruturadores res-

pondem por R$ 14 bilhões de investimen-
tos no período 2004/2007, sendo

31,7% desses provenientes de parce-
rias. Para 2004, constam na proposta

orçamentária R$ 1,7 bilhão para os pro-
gramas estrutura-dores do governo.

 Os programas estruturadores de de-
senvolvimento social respondem por 50%

dos recursos previstos, ao passo que, no
desenvolvimento econômico, na infra-es-

trutura e no meio ambiente, foram
alocados 4%, 40% e 5% dos recursos,

respectivamente. Como novidade, no
PPAG 2004/2007 aparece o �choque de

gestão� como um grupo importante de
ações e dispêndios do Estado, com previ-

são de 1% do dispêndio total com os pro-
gramas estruturadores.

O plano se organiza a partir de objeti-
vos prioritários do PMDI. Segundo o go-

vernador, em mensagem à Assembléia,
�Os programas de governo estão organi-

zados por objetivos prioritários do gover-
no, mostrando que não estamos traba-

lhando para simplesmente �fazer�, mas
para fazer aquilo que contribua efetiva-

mente para alcançarmos os objetivos a
que nos propomos�.

O volume de recursos previstos para
os programas finalísticos que contribuem

para cada objetivo prioritário de governo,
excluindo gastos com pessoal ativo e ina-

tivo, estão relacionados a seguir.
A melhoria dos serviços públicos, in-

cluindo saúde e educação, representa a
maior parcela de gastos do plano, segui-

da pela provisão de infra-estrutura � ro-

doviária e principalmente saneamento �

e pelas ações de fomento ao desenvolvi-
mento e segurança pública.

A regionalização financeira do plano
também aparece como uma inovação en-

tre os estados da Federação e demons-
tra que a redução das desigualdades re-

gionais é uma preocupação que permeou
os diversos órgãos e entidades do gover-

no na elaboração do plano.
Percebe-se que as regiões com maior

gasto per capita são justamente aquelas
onde se localizam os municípios de me-

nor IDH, à exceção das regiões Noroes-
te de Minas, Alto Paranaíba e Triângulo,

como demonstrado na tabela e no mapa
da regionalização do plano. Cabe ressal-

tar que as três regiões supracitadas são
alvo de projetos estruturadores específi-

cos (energia elétrica para o Noroeste de
Minas e potencialização da logística do

Triângulo/Alto Paranaíba) que visam di-
namizar, com investimentos em infra-es-

trutura, a atividade econômica dessas re-
giões.

A região Mata apresentou o menor
nível de recursos per capita. Essa região,

em particular alguns municípios, vem
apresentando baixo dinamismo econômi-

co nos últimos anos, devendo ser alvo de
maior atenção do Estado nos próximos

anos. A ausência de ações de empresas
estaduais na região, como saneamento

em Juiz de Fora e energia na região de
Cataguases/Leopoldina, também distorce

os resultados de investimento per capita
apresentados para a Zona da Mata. (TA-
BELA 2 � Regionalização) (MAPA)

PPAG 2004/2007
Previsão de dispêndio total
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Região 2004 2005-2007 2004-2007 Per Capita
2004-2007

Jequitinhonha/Mucuri 328,6 1.605,9 1.934,4 3.314,6

Noroeste de Minas 97,4 503,1 600,4 3.036,3

Norte de Minas 684,6 1.887,2 2.571,8 2.915,1

Central 1.797,4 7.572,5 9.370,0 2.546,9

Alto Paranaíba 118,8 7.06,0 8.24,8 2.376,9

Rio Doce 349,3 1.500,5 1.849,8 2.029,8

Triângulo 194,0 1.172,8 1.366,9 1.820,9

Centro-Oeste 158,9 828,1 987,0 1.698,9

Sul de Minas 501,8 1.690,4 2.192,2 1.562,3

Mata 335,0 1.386,3 1.721,3 1.434,2

Não regionalizável 3.825,5 11.963,0 15.788,4 –

Minas Gerais 8.391,3 30.815,7 39.207,0 2.222,7

Tabela 2
Regionalização do PPAG 2004/2007

 Programas finalísticos

a
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assistência às pessoas em situação de risco social, como crianças, adolescen-

tes e mulheres vítimas de violência, bem como atender as famílias que não
possuem condições de exercer plenamente a cidadania.

Destaca-se, enfim, a presença inédita do Executivo estadual nos debates
legislativos de aprimoramento dos planos e do orçamento. Os secretários de

Estado e os gerentes dos projetos estruturadores estiveram presentes nas
audiências públicas para receber sugestões que, agora na sanção dos planos

com seus aprimoramentos, se efetivaram. É bom lembrar que todas as emen-
das ao plano foram compatibilizadas no orçamento para 2004, assegurando

assim a determinação do governo de integração entre PMDI/PPAG e LOA.
A Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental prevê, quando das revi-

sões anuais do plano, a reedição anual dessa parceria com a Assembléia
Legislativa, em que se espera, cada vez mais, refletir na ação de governo os

anseios da sociedade e, principalmente, ter nas organizações que representam
a sociedade civil parceiros para o monitoramento e a avaliação do plano. (FIGU-
RA 3 � APÊNDICE) e (TABELA 4)
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APÊNDICE
Estimativa 2002/2007 de algumas variáveis para cada cenário

apresentado no PMDI
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Variável Unidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007
População MG1 hab milhares 18.122 18.336 18.557 18.785 18.966 19.154

Cenário I PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.226.829 1.266.701 1.317.369 1.370.064 1.424.866

Cresci
mento

% 1,5% 0,7% 3,3% 4,0% 4,0% 4,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 118.389 123.250 129.234 135.499 142.059

Cresci
mento

% 1,5% 1,1% 4,1% 4,9% 4,8% 4,8%

MG/Br
(%)

% 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

PIB per
capita

R$ 6.461 6.456 6.641 6.879 7.144 7.416

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,779 0,785 0,791 0,797 0,803

Cenário II PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.226.829 1.266.701 1.317.369 1.370.064 1.424.866

Cresci
mento

% 1,5% 0,7% 3,3% 4,0% 4,0% 4,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 118.389 120.337 123.174 126.046 128.950

Cresci
mento

% 1,5% 1,1% 1,6% 2,4% 2,3% 2,3%

MG/Br
(%)

% 9,61% 9,65% 9,50% 9,35% 9,20% 9,05%

PIB per
capita

R$ 6.461 6.456 6.484 6.557 6.646 6.732

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,777 0,780 0,783 0,786 0,790

Cenário III PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.218.301 1.236.575 1.261.307 1.305.453 1.331.562

Cresci
mento

% 1,5% 0,0% 1,5% 2,0% 3,5% 2,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 117.566 120.813 124.743 130.676 134.887

Cresci
mento

% 1,5% 0,4% 2,8% 3,3% 4,8% 3,2%

MG/Br
(%)

% 9,61% 9,65% 9,77% 9,89% 10,01% 10,13%

PIB per
capita

R$ 6.461 6.411 6.510 6.640 6.890 7.042

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,778 0,782 0,786 0,792 0,796

Cenário IV PIB
Brasil

R$ milhares 1.218.301 1.218.301 1.236.575 1.261.307 1.305.453 1.331.562

Cresci
mento

% 1,5% 0,0% 1,5% 2,0% 3,5% 2,0%

PIB -
MG

R$ milhares 117.085 117.566 118.180 119.370 122.334 123.542

Cresci
mento

% 1,5% 0,4% 0,5% 1,0% 2,5% 1,0%

MG/Br
(%)

% 9,61% 9,65% 9,56% 9,46% 9,37% 9,28%

PIB per
capita

R$ 6.461 6.411 6.368 6.354 6.450 6.450

IDH Índice de 0 a 1 0,774 0,774 0,776 0,777 0,780 0,782

1 – Metodologia e fontes estão detalhadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
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o aprendizado coletivo da participação democrática

políticas públicas
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A participação popular no planejamento e na produção das políticas públicas, e mesmo nos processos decisórios da

administração pública e do Parlamento, é ainda muito recente no País e só vai-se consolidar na prática cotidiana, tanto no

aprendizado coletivo quanto nas reflexões acadêmicas e institucionais. Com essa avaliação, o autor deste artigo faz um

relato das ações do Legislativo mineiro que têm contribuído para abrir e ampliar novos universos para a participação popular.

André Quintão
Sociólogo, deputado estadual pelo PT e presidente da Comissão de Participação Popular da ALMG
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A construção de uma nova perspecti-

va de planejamento público de médio e lon-
go prazos, envolvendo a participação di-

reta da sociedade civil organizada, consti-
tuiu experiência singular do Legislativo

mineiro em 2003. O Plano Plurianual de
Ação Governamental (PPAG), instrumen-

to previsto na Constituição brasileira de
1988 e na Constituição mineira de 1989,

foi pela primeira vez levado a debate públi-
co e incorporou propostas populares que

já balizaram alguns itens do orçamento
de 2004 e abriram caminho para novo

debate público nos próximos orçamentos
do Estado. Daí a importância deste rela-

to: como foi o processo, as etapas que
percorreu, os desafios e limites que se

apresentaram e os resultados colhidos,
a partir de uma reflexão sobre o tema de-

mocracia participativa.
Sabemos que é recente em nosso país

a participação popular no planejamento e
na produção das políticas públicas, bem

como nos processos decisórios da Admi-
nistração Pública e do Parlamento. Cultura

ainda incipiente na história da sociedade bra-
sileira, terá que se consolidar na prática co-

tidiana, tanto no aprendizado coletivo quan-
to nas reflexões acadêmicas e institucio-

nais, para abarcar universos mais amplos
e se aperfeiçoar. É o que já vem ocorrendo

em outros níveis de participação. Temos os
orçamentos participativos em administra-

ções municipais, os conselhos deliberativos
setoriais e regionais, as conferências e os

fundos públicos de financiamento, as políti-
cas municipais em parcerias de responsa-

bilidade social, as comissões de participa-

ção legislativa em algumas câmaras e as-
sembléias.

A semente foi plantada na Assembléia
Nacional Constituinte, durante momento

vigoroso do processo de redemocratização
dos anos 1980, quando foram acatadas

propostas de movimentos populares que
introduziam a participação de novos ato-

res sociais em diversas esferas de poder.
Desta forma, a Constituição de 1988

consagrou a participação de associações
civis na implementação das políticas pú-

blicas de saúde, de atenção à criança e
ao adolescente e de assistência social e

deixou nesse arcabouço jurídico a possibi-
lidade de que outros setores também se

apoiassem nestes dois pilares: descentra-
lização político-administrativa, com dire-

ção única em cada esfera de governo; e
participação da população, por meio de

organizações representativas, na formu-
lação das políticas e no controle das ações

em todos os níveis.
Nasceram então processos decisivos

de universalização de direitos em nosso país
como o Sistema Único de Saúde (SUS), a

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas),
o Estatuto da Criança e do Adolescente,

entre outros avanços. Mas é ainda maior
o potencial da participação popular consa-

grado em nossa Constituição Cidadã, que
em seu artigo 14 amplia os instrumentos

destinados a assegurar a soberania popu-
lar. Essa soberania popular se dá com a

participação, que não está restrita ao di-
reito de votar. Exercida pelo sufrágio uni-

A soberania popular se dá com a participação,
que não está restrita ao direito de votar, exercido
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto.
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versal e pelo voto direto e secreto, com

valor igual para todos, ela se manifesta
também no plebiscito, no referendo e na

iniciativa popular de lei, isto é, foi estendi-
da à sociedade a prerrogativa parlamen-

tar e do Executivo de propor legislação.
Com efeito, verifica-se nas sociedades

modernas a ampliação do conceito de de-
mocracia, na busca de promover a com-

binação mais legítima e dinâmica da de-
mocracia representativa com a democra-

cia participativa. Essa ampliação respon-
de também às diversas crises de conduta

política e de corrupção nos executivos, nos
parlamentos e nos partidos políticos em

todo o mundo. Além disso, essa busca é
imposta pelos efeitos perversos do capi-

talismo liberal e da globalização, que
deflagraram enorme crescimento das

desigualdades sociais. Temos que motivar,
sim, a participação direta da população na

condução dos seus destinos. O povo é
soberano. É um direito seu e não uma

concessão. A participação popular repre-
senta, sobretudo, a esperança da trans-

formação, da construção da cidadania no
Brasil, da democracia social.

Não se trata, portanto, de um �capri-

cho� formal da democracia. Pelo seu ca-
ráter organizatório e de conscientização

social, a participação tem em si mesma
um valor político. Mas é também um ins-

trumento fiscalizador da gestão pública e
legitimador de transformações e atinge essa

dimensão ao alcançar objetivos maiores: o
processo distributivo e o aumento da efi-

ciência da máquina pública. É o caso do
Orçamento Participativo (OP). Estudos

acadêmicos citados pelo cientista político
Leonardo Avritzer1 apontam que o OP de

alguns municípios tem produzido a maior
eqüidade na distribuição de equipamentos

e serviços públicos e elevado o índice de
atendimento do governo às demandas da

população urbana.
Implantado a partir de 1990, por ini-

ciativa do Partido dos Trabalhadores, o
Orçamento Participativo está hoje presen-

te em 194 municípios brasileiros, núme-
ro reduzido, mas relevante por incluir

grandes capitais como São Paulo, Porto
Alegre e Belo Horizonte. Em nossa capi-

tal, o Orçamento Participativo incorporou
ainda a política de habitação (OPH) e a

H
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a 
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Audiência Pública da Comissão de Participação Popular
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definição de prioridades em políticas soci-

ais e urbanas (OP Cidade).
No Poder Legislativo, que em si já é

instância de representação, a cultura da
participação direta é ainda mais

incipiente, mas é preciso incentivá-la. Li-
mitadas pela exigência de um número ele-

vado de assinaturas a serem apresenta-
das, as iniciativas populares de lei não

ocuparam grande espaço. Desde 1988,
no Congresso Nacional, houve apenas

uma lei nessas condições aprovada e san-
cionada: a Lei 9.840, da CNBB, que pune

a corrupção eleitoral, com mais de um mi-
lhão de subscrições no País.

Outras formas participativas são
adotadas, tendo a Assembléia Legislativa

mineira, desde 1990, assumido posição
de vanguarda na criação desses instru-

mentos de aproximação com a sociedade
civil. Podemos citar os ciclos de debates,

os fóruns técnicos, os seminários
legislativos, as comissões temáticas, as

frentes parlamentares, as audiências pú-
blicas, a implementação da TV Assembléia

e do Centro de Atendimento ao Cidadão
(CAC). A atual legislatura avançou em ou-

tras três iniciativas relevantes: a criação
da Ouvidoria, da Comissão de Ética e De-

coro Parlamentar e da Comissão de Par-
ticipação Popular.

A Comissão de Participação Popular
e o PPAG

Quando assumimos a presidência da
Comissão de Participação Popular, junta-

mente com os demais membros que a

compõem, iniciamos o trabalho pela efeti-
va implantação e pelo funcionamento das

suas atividades regulares e decidimos
priorizar o debate público do Plano

Plurianual de Ação Governamental (PPAG)
referente ao período de 2004 a 2007,

que seria encaminhado à Assembléia
Legislativa pelo Executivo em setembro de

2003, para votação conjunta com a pro-
posta orçamentária de 2004. Antes dis-

so, em 7 de julho de 2003, a comissão
integrou-se ao esforço do governo federal

de realizar um debate público do Plano
Plurianual de Ação Governamental da

União sobre o qual a Secretaria-Geral da
Presidência da República realizou audiên-

cias públicas nos 24 estados da Federa-
ção. Em Minas, antecipando-se à sua au-

diência, a CPP convocou entidades da so-
ciedade civil e realizou um debate prévio

na Assembléia Legislativa.
Compõem a Comissão de Participa-

ção Popular como membros efetivos,
além da presidência, os deputados

Gustavo Valadares (PFL), vice-presiden-
te; João Bittar (PL), Leonardo Quintão

(PMDB) e Olinto Godinho (PSDB). A co-
missão foi criada em junho de 2003, por

sugestão da Bancada do PT, acatada e
implementada pela atual Mesa da Assem-

bléia Legislativa, presidida pelo deputado
Mauri Torres (PSDB). Inspirada em co-

missões similares que funcionam em
democracias consolidadas, inclusive no

parlamento europeu, a Câmara dos De-

Na ampliação do conceito de democracia, busca-
se promover a combinação mais legítima da
democracia representativa com a participativa.
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Comissão de Participação Popular  (CPP)
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Relator (parecer)
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putados havia criado a Comissão de Le-

gislação Participativa em 1998, quando
era presidente da Casa o atual governa-

dor Aécio Neves.
Com modelo semelhante, a comissão

recebeu um nome mais abrangente � Par-
ticipação Popular � e foi regulamentada

com as seguintes atribuições:
� apreciar as sugestões populares para

aprimorar os trabalhos legislativos;
� receber e encaminhar propostas da

sociedade civil de ação legislativa, acom-
panhando sua tramitação;

� promover pesquisas, debates ou rea-
lizar consultas públicas sobre assunto de

interesse geral;
� promover o debate público das leis

orçamentárias no período de 30 dias se-
guintes ao recebimento pela Assembléia

de cada projeto de lei orçamentária.
Assim, qualquer entidade associativa

legalmente constituída, como sindicatos,
ONGs, associações profissionais e comu-

nitárias, pode agora apresentar à comis-
são a sua proposta de ação legislativa sem

a necessidade das assinaturas exigidas

para a iniciativa de lei.
São ações legislativas, por exemplo:

� projeto de lei;
� emenda a projeto de lei em

tramitação;
�solicitação de audiência pública;

� consulta popular.
O projeto de lei popular, uma vez acata-

do pela CPP, segue em tramitação normal
como projeto de comissão, sob as mes-

mas regras válidas para os projetos de
deputados ou do Executivo. Assim, a Co-

missão de Participação Popular concede à
sociedade o uso de prerrogativas dos pró-

prios parlamentares, inclusive o direito de
defender sua proposta na tribuna durante

as audiências públicas e no Plenário.
Entre tais prerrogativas, está a de pro-

mover o debate público das leis orçamen-
tárias no período de 30 dias seguintes ao

recebimento pela Assembléia dos proje-
tos de lei orçamentária. A sociedade civil

pode também apresentar suas propostas
de emendas às leis orçamentárias.

A Comissão de Participação Popular recebeu 203 propostas da sociedade civil para o PPAG

A
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Assim respaldada, a Comissão de Par-

ticipação Popular iniciou em agosto as
primeiras providências para viabilizar o

debate público do PPAG, que chegaria em
algumas semanas à Assembléia. A pri-

meira iniciativa foi procurar a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão e

propor-lhe a parceria Executivo/
Legislativo na realização das audiências

públicas, sugestão prontamente acatada
pelo governo do Estado.

O curto período de tempo hábil para a
mobilização da sociedade e a organização

dos debates exigiu enorme esforço do cor-
po técnico da Assembléia Legislativa e do

governo do Estado, que disponibilizou as
informações necessárias referentes ao

orçamento para definir a metodologia.
Após o levantamento dos grandes te-

mas contidos no Plano Plurianual e do uni-
verso potencial de participação da socie-

dade nas audiências, realizou-se na As-
sembléia Legislativa, em 17 de setembro

de 2003, reunião pública preparatória ao
debate do PPAG. Na reunião, a Secreta-

ria de Estado de Planejamento e Gestão
apresentou as metas do PPAG. As enti-

dades representativas da sociedade, o
Fórum Mineiro de Participação Popular e

o corpo técnico da Assembléia Legislativa
analisaram o tema, aprovando-se então

o formato das audiências públicas. Foram
realizadas cinco audiências. Quatro delas

no Plenário da ALMG e uma no interior
do Estado.

� Primeira audiência � 2/10: apre-
sentação do Plano Plurianual de Ação Go-

vernamental e do Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado, a cargo da Se-

cretaria de Estado de Planejamento e

Gestão.
� Segunda audiência � 9/10: Desen-

volvimento Econômico (infra-estrutura,
agricultura, indústria e serviços, energia

e meio ambiente).
� Terceira audiência � 16/10: Desen-

volvimento Social (saúde, saneamento,
educação, segurança, habitação, trabalho

e segurança alimentar).
� Quarta audiência � 24/10:

Interiorização (desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de

Minas).
� Quinta audiência � 30/10: Gestão

Administrativa (modernização administra-
tiva e gestão � qualidade dos serviços pú-

blicos) e encerramento.
Diante da impossibilidade de realizar

debates regionais, considerando a exten-
são do Estado e o curto período de tempo

(30 dias), a região escolhida para a audi-
ência no interior foi o Vale do Jequitinho-

nha, por apresentar o menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) e deman-

dar mais políticas públicas estruturantes
e sociais. A audiência aconteceu no muni-

cípio de Araçuaí, com a participação de
representantes de prefeituras e entidades

de diversos municípios da região. Na audi-
ência, foram apresentadas 102 propos-

tas de emendas ao PPAG.
Em todas as audiências públicas, sem

restrições à participação de qualquer ci-
dadão ou entidade, a metodologia adotada

foi a seguinte: num primeiro bloco, os se-
cretários de Estado apresentavam no Ple-

nário os objetivos do PPAG em suas res-
pectivas áreas. Em um segundo bloco,

A participação popular em si é um valor político
e também um instrumento fiscalizador da
gestão pública e legitimador de transformações.
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grupos de trabalho foram formados em

torno dos projetos estruturadores, agru-
pados por afinidade de tema. Reunidos nos

plenarinhos com os gerentes dos proje-
tos e técnicos legislativos, os grupos de-

batiam e posteriormente apresentavam,
por escrito, em relatório, suas propostas

de emendas.
Em Desenvolvimento Econômico, fo-

ram formados três grupos: de infra-estru-
tura; de agricultura, indústria e serviços;

e de energia e meio ambiente. No primei-
ro grupo, os debates abordaram os cor-

redores radiais de integração e desenvol-
vimento, a pavimentação de ligações e

acessos rodoviários aos municípios, en-
tre outros projetos. No segundo, foram

assuntos do debate a Estrada Real, o Pro-
jeto Jaíba, entre outros. E, no terceiro,

os temas tratados foram gestão ambiental
em Minas no século XXI, oferta de gás

natural, revitalização e desenvolvimento
sustentável da bacia hidrográfica do rio

São Francisco.
Em Desenvolvimento Social, os grupos

apresentaram projetos como o Minas

sem Fome, além de temas como

regionalização da assistência à saúde,
universalização e melhoria do ensino mé-

dio. Em Gestão Administrativa, o debate
foi sobre a criação do corredor cultural

da Praça da Liberdade, a modernização
da receita estadual, a unidade parceria

público-privada e o chamado �choque de
gestão�.

Resultados concretos

Se os resultados numéricos do deba-
te público do PPAG não deixam de ser

expressivos, mais relevante ainda é o seu
significado político e social, determinado

por conquistas populares no orçamento
de 2004 e com perspectivas de mais re-

cursos para as áreas sociais nos próxi-
mos anos. Participaram das audiências

cerca de 700 pessoas e 237 entidades
civis, apresentando nos grupos de traba-

lho 203 propostas. Cada uma delas foi
analisada e recebeu parecer técnico.

Quando tratavam de objetivos coinciden-
tes, eram condensadas em uma mesma

emenda. Quando não constituíam objeto

Classificação dos autores(1) Nº de propostas recebidas %

Entidade da sociedade civil 95 46,8

Órgão e câmara municipal 86 42,4

Órgão estadual 10 4,9

Instituição de ensino 7 3,4

Outra situação 4 2

Órgão federal 1 0,5

Total 203 100,0

Tabela 1

Categoria dos autores das propostas

Fonte: Análise estatística das audiências públicas do PPAG, Belo Horizonte, Minas
Gerais – ALMG, 16p.

 (1) A  autoria considerada é a do primeiro signatário.
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de matéria orçamentária, eram transfor-
madas em requerimentos encaminhados

aos órgãos ou comissões responsáveis.
Ao final, a Comissão de Participação Po-

pular apresentou 42 emendas oriundas
das propostas populares. Essas emendas

foram submetidas, antes da votação em
Plenário, à Comissão de Fiscalização Fi-

nanceira e Orçamentária, responsável
pela análise de mérito de todas as emen-

das de parlamentares e populares. Presi-
dida pelo deputado Ermano Batista (PSDB),

a comissão trabalhou com inquestionável

sensibilidade política e social na aprecia-
ção das emendas populares e chegou a

dilatar seus prazos, tendo em vista o exí-
guo período previsto e o grande número

de propostas. Resultado: 32 emendas
populares foram incorporadas ao PPAG

2004/2007 e geraram 20 emendas in-
corporadas ao orçamento de 2004. �Or-

çamento mais perto do povo�, noticiaram
alguns órgãos da imprensa mineira.2

Valeram, portanto, o enorme esforço
e a mobilização do corpo técnico legislativo

e do Estado, o entusiasmo da sociedade

Áreas de atuação Nº de propostas recebidas %

Educação 33 16,3

Meio ambiente 25 12,3

Infra-estrutura 21 10,3

Planejamento e gestão 21 10,3

Assistência Social 15 7,4

Saúde 13 6,4

Saneamento 11 5,4

Segurança 10 4,9

Trabalho 10 4,9

Cultura 9 4,4

Habitação 8 3,9

Indústria e comércio 8 3,9

Turismo 8 3,9

Agricultura e agronegócio 5 2,5

Energia 4 2,0

Reforma agrária 2 1,0

Total 203 100

Tabela 2
Propostas recebidas segundo as áreas de atuação

Fonte : Análise estatística das audiências públicas do PPAG, Belo Horizonte, Minas
Gerais – ALMG, 16p.
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organizada que respondeu à convocação,

o exaustivo trabalho dos cinco parlamen-
tares membros da comissão na análise

de cada proposta popular e as longas ne-
gociações com as principais forças políti-

cas da Assembléia Legislativa em torno
das emendas apresentadas por sua apro-

vação integral ou parcial. Temos uma ava-
liação crítica de todo o processo com as

respectivas recomendações e providên-
cias para o aperfeiçoamento do próximo,

na certeza de se tratar de aprendizado
mútuo e contínuo. A seguir, alguns exem-

plos de emendas aprovadas.
A primeira delas eleva de 30 para 31 o

número de projetos estruturadores do
PPAG, fortalecendo a política de assistên-

cia social em Minas Gerais e a atenção à
criança e ao adolescente. O Projeto 31

recebeu o nome de �Inclusão social de fa-
mílias vulnerabilizadas�, integra ações so-

ciais antes desarticuladas e eleva em R$
1 milhão o orçamento do setor em 2004,

que passa a ser de R$ 19,562 milhões.
Outra emenda popular de repercussão é a

inclusão do Programa de Segurança Ali-
mentar Nutricional, do Conselho de Segu-

rança Alimentar e Nutricional de Minas
Gerais (Consea), ao Projeto Minas sem

Fome. Com isso, ele terá R$ 3,450 mi-
lhões em 2004 em vez dos parcos R$ 20

mil previstos. O Combate à Violência e Ex-

ploração Sexual também foi beneficiado:

seus recursos subiram de R$ 10 mil para
R$ 300 mil em 2004. Será criado um

centro cultural no Jequitinhonha e o Pro-
jeto de Economia Popular Solidária na re-

gião será fortalecido. A merenda escolar
no ensino médio será implantada

gradativamente a partir de 2005.
Os desdobramentos do debate público

são essenciais. Foi garantida em lei a re-
visão anual do PPAG, bem como o seu

monitoramento com participação popular,
o que significa que em novas audiências

públicas a sociedade organizada poderá
acompanhar e cobrar o cumprimento do

PPAG a cada ano e lutar por �emendar�
previsões de recursos aos projetos a cada

orçamento.
Em aprendizado mútuo, população,

parlamentares e dirigentes públicos po-
dem aprofundar progressivamente a cul-

tura da democracia participativa e ampli-
ar seu impacto nas decisões que afetam

a vida de todos, em cada canto do nosso
estado e do nosso país. A capacitação dos

atores sociais também é fundamental, já
que o mundo moderno tem na informa-

ção uma das principais estratégias do jogo
do poder político e econômico. Outro limi-

te apontado no debate foi a fragilidade da
integração entre setores por parte da

própria sociedade organizada. Ainda que

Emendas/Subemendas Aprovadas

PPAG 32

PMDI 1

LOA 23

Requerimentos 46

Tabela 3
Emendas incorporadas ao PPAG, PMDI e LOA e requerimentos

Fonte : Análise estatística das audiências públicas do PPAG, Belo Horizonte,
Minas Gerais – ALMG.
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construído a partir das áreas contempla-

das, o modelo de participação precisa es-
timular mais a visão de conjunto dos par-

ticipantes. É preciso caminhar para a
integração setorial, com impacto

regionalizado. É papel do Legislativo, até
pela sua pluralidade e representatividade

garantidas pelos mandatos eletivos, pro-
piciar e apoiar os canais de participação

da sociedade.
Algumas providências para o debate

público do PPAG em Minas já foram to-
madas. A primeira delas será um curso

de monitoramento oferecido pela Assem-
bléia Legislativa e destinado à capacitação

de técnicos e representantes de entida-
des da sociedade civil. Outro avanço será

a publicação de emendas aprovadas ao
PPAG. Finalmente, a realização, na medi-

da do possível, do debate regionalizado,
haja vista a extensão territorial de nosso

estado e a dimensão dos nossos proble-
mas econômicos e sociais.

Está plantada a semente. A experiên-

cia aqui relatada já produziu frutos rele-
vantes para o aperfeiçoamento dos me-

canismos de monitoramento das políticas
públicas.

Para ser devidamente reconhecida
pela população mineira, a Comissão de

Participação Popular tem ainda um vasto
caminho a percorrer. O seu bom desem-

penho dependerá de uma participação efe-
tiva da sociedade, que poderá atuar apre-

sentando solicitações de projetos de lei e
emendas e buscando informações oficiais

do poder público. Que a sociedade exerça
sua soberania para assegurar um país

mais justo.

Notas

1 AVRITZER, Leonardo: �Limites e potencialidades

da expansão democrática no Brasil�. (Exemplo

citado do OP de Porto Alegre)

2 ESTADO DE MINAS, 2/12/2003

A Assembléia Legislativa estendeu os debates sobre o PMDI e o PPAG ao interior do Estado
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cidadão presente

políticas públicas
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A participação da sociedade na formulação e fiscalização de políticas públicas é uma condição

preliminar dos governos que atuam no contexto democrático. Mas a participação de cada cidadão

não é uma tarefa fácil, ao contrário, exige de cada um deles, para se tomar decisões legítimas e de

qualidade, mais do que a vontade apenas de atuar. Neste artigo, a partir de sua própria experiência,

a autora faz uma reflexão sobre os passos necessários para a formação de um cidadão presente.

Lúcia Diniz

Diretora da Ação Social Arquidiocesana (ASA) e membro do Conselho Municipal da Assistência Social/BH
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Há coisas que só se aprende fazendo; as teorias ajudam, servem como orienta-
ção, mas não definem nossas posições. Uma delas, certamente, é SER CIDADÃO.

Começamos devagarzinho, sem muita pretensão, participando de alguns eventos,
ouvindo daqui, observando ali... A cada nova experiência nosso interesse vai sendo

despertado, queremos saber mais e acabamos querendo �fazer alguma coisa�.
O sentimento de que �isto tem a ver comigo também� � sentir-se PARTE � é o pri-

meiro passo.
Mas, para que isso aconteça, é preciso que a �semente� já tenha sido lançada.

Pode ser algo que nos tocou, alguma injustiça presenciada, algum fato que, de alguma
forma, nos deixa �incomodado�.

Para quem viveu os anos da ditadura militar no País, essa consciência, esse �incô-
modo�, pode talvez aflorar com mais facilidade. Era o inimigo comum declarado de

todos nós. Estávamos todos unidos contra seus desmandos, cassações, torturas,
controle das informações, enfim, tudo que uma ditadura consegue perpetrar. É uma

praga que mata, rouba, destrói reputações, emporcalha ideais, adia a esperança,
acinzenta as cores da vida. Muitos tombaram nessa luta! Mortos ou machucados

para sempre, mas sempre exemplos de resistência. Mas os sonhos de liberdade, de
felicidade para todos, não podem ser contidos eternamente em margens tão estrei-

tas! Não é possível conter o desejo humano de crescer, de se expandir para o mais. É
o sopro de Deus em nós.

É fácil perceber que estamos falando de uma experiência vivida. O nosso olhar,
o olhar de quem reflete, será sempre a partir do lugar em que se está. Será que

isso invalida a reflexão? Pensamos que não! As experiências do passado são a
�sementeira�, são uma riqueza, um �presente� para orientar nossa ação futura. A

reflexão do já vivido nos projeta para o futuro, corrigindo rotas, montando estraté-
gias, buscando alternativas, ou até para uma conversão, uma mudança de rumo,

de �vértice�.
Se não for assim, podemos cristalizar comportamentos, atitudes e idéias que po-

dem nos dar segurança, mas que pouco contribuem para o nosso crescimento e
amadurecimento da nossa ação. Este é o segundo passo no caminho do ser cidadão �
tomar PARTE.

Mas não partimos do zero. Quando chegamos a essas questões, normalmente já

percorremos uma trajetória e vivenciamos algumas experiências colhidas da partici-
pação nas variadas instâncias � trabalho em igrejas, sindicatos, creches, colegiados

de escolas �, o que nos levou a lutar contra a injustiça e a desigualdade que fere a
dignidade humana. Já sabemos para que fazer (promover a dignidade da vida humana),

entretanto, não temos ainda muita clareza sobre os caminhos a percorrer. Somos
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muitas vezes desafiados a seguir em frente, achando que não daremos conta, que não
saberemos fazer. As carências são tantas que começamos a improvisar, a buscar

alternativas. Se não sabemos, vamos procurar quem sabe, quem pode nos ajudar. Se
não entendemos, buscamos a reflexão, o diálogo com outros �incomodados�. Lendo,

participando de cursos e, principalmente, indo ao encontro dos excluídos, que, sem
voz e sem vez, têm muito a nos ensinar. Descobrimos com eles que juntos somos

mais fortes, mais sábios, mais irmãos. E vamos seguindo... As descobertas são ani-
madoras e as dificuldades nos desafiam. Juntos, vamos percebendo que o �caminho

se faz na caminhada�, uma caminhada solidária!
A abertura para o novo, ampliando os horizontes para a construção do que virá,

tem que estar em cada um de nós para benefício de todos.
Acreditamos que hoje isso esteja presente no governo Lula. Sabem aonde quere-

mos chegar; mas como? Os problemas são vários, muitas pressões, muita cobrança.
Paga-se o preço de um sofrimento acumulado, uma falta generalizada e parcos recur-

sos. Muitos são os desafios. É preciso vencer um leão a cada dia!
� Não basta ter vontade política para resolver os problemas. É verdade que, se não

houver essa vontade, nada muda.
� Não basta ter o poder sem sustentação, sem uma base sólida que dê suporte a

ações que, às vezes, têm que ser muito ousadas, que ferem muitos interesses e aca-
bam por desestabilizar estruturas e corporativismos muito fortes.

Existe ainda a mídia que pouco colabora, com informações que freqüentemente
deixam a desejar.

Tudo isso ronda a cabeça de quem milita na política e sabe que a sua participação
tem que ser consciente, contínua, fundamentada, com passos e estratégias mais

definidas.
Sentimo-nos responsáveis pelas mudanças. Acreditamos que podemos fazer al-

guma coisa, que podemos desfazer aquele �incômodo� indefinido e mudar a realida-
de. Se percebemos que essa realidade que nos incomoda �tem a ver conosco tam-

bém�, sentimos que �somos parte da solução�. Então, é preciso participar, tomar
posse, ocupar os espaços de negociação em que a nossa voz, a voz dos excluídos,

possa ser ouvida. Ocupar esses espaços que são públicos, que pertencem a nós,
acreditando que a nossa atuação, por menor que seja, trará soluções. Somando

vontades e forças.
Chegando a esse ponto e olhando para trás, percebemos que, mesmo não sendo

da maneira como gostaríamos que fosse, houve mudanças. Hoje temos mais liberda-
de, temos a possibilidade de interlocução entre governo e povo. Exemplo disso é que,

em 2003, toda a proposta do governo federal para os próximos quatro anos (o PPA

A abertura para o novo, ampliando os horizontes
para a construção do que virá, tem que estar
em cada um de nós para benefício de todos.
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federal) pôde ser discutida. Alguns cidadãos de segmentos representativos da socie-
dade foram ouvidos e as camadas populares estiveram presentes nas discussões em

todos os estados. Foi um grande esforço dispendido pelo governo e o resultado, muito
positivo. Muitas propostas apresentadas pelos movimentos organizados foram incor-

poradas ao plano final, o que é uma demonstração de democracia direta, com a possi-
bilidade de resultados compensadores.

Na Capital, desde o governo Patrus, a destinação de parte dos recursos financei-
ros para obras e habitação é discutida. A população, antes descartada como sujeito,

hoje é ouvida. Não há mais necessidade de intermediação. Aprendemos a negociar, a
discutir, a renunciar em favor de algo maior. Isso é democracia, isso é ser cidadão.

A experiência já existe em várias cidades. É essa uma forma de produção de políti-
cas públicas numa democracia.

Outra forma de participação é fazer parte de conselhos, espaço privilegiado de
atuação política mais permanente.

A maioria dos conselhos são previstos em leis orgânicas, como a Lei Orgânica da
Assistência Social (Loas), que cria um alinhamento nas três esferas de governo, para

decisões de políticas públicas e aplicação dos recursos destinados a atender um dos
pés do tripé da seguridade social � a assistência social.

Infelizmente, ainda não há uma consciência muito clara de grande parte da
população quanto ao direito à assistência social, que sempre foi considerada como

caridade, (igrejas, asilos, orfanatos, Santa Casa, etc.). No governo ela está repre-
sentada na pessoa da primeira-dama ou de um parente do governante, que assume

a função de �cuidar dos pobres�. Há, pois, um descompromisso com os progra-
mas, prioridade para políticas clientelistas e outros vícios. O conceito do que signi-

fica assistência social precisa ser mudado e, aos poucos, vamos construindo o
caminho para esse novo horizonte. A assistência social será para quem dela ne-

cessite.
Os conselhos, que muitos supõem tirar poder dos vereadores, são muito atuantes.

Afirmou o ex-prefeito Patrus Ananias, ao criar o Orçamento Participativo em Belo
Horizonte: �...isto não tira o poder, mas divide responsabilidades�. Acreditamos nisso,

pois alguém já disse que �eu só me responsabilizo realmente por aquilo que escolho
livremente�. Assim, se decidimos onde uma obra é mais necessária e sobre o recurso

a ser nela aplicado, vamos fiscalizar e acompanhar a sua execução, responsabilizando-
nos por ela.

Apesar do trabalho, ao final da obra sentiremos muita satisfação. Cada um de nós
foi parte do problema, tomou parte na solução e fez a sua parte. Um bem comum foi

alcançado. Isso é muito gratificante!
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Existem critérios sérios para o bom funcionamento de um conselho. Um deles é
a paridade, ou seja, a participação tanto de representantes da sociedade civil quanto

do governo. Há pessoas que ainda vêem com desconfiança a presença do governo
nos conselhos. Isso nos parece um equívoco. No conselho do qual fizemos parte em

Belo Horizonte, em que não havia a participação do governo, a experiência não foi
positiva. É que nós, representantes da sociedade civil, não temos acesso às informa-

ções necessárias para acompanhar as políticas, a execução do orçamento, as licita-
ções e outras exigências para a utilização e o controle dos recursos públicos. Embo-

ra as informações não sejam sonegadas, temos dificuldade em buscá-las e, mesmo
encontrando-as, não conseguimos entendê-las. Elas têm que chegar rapidamente

para que as decisões possam ser logo tomadas. Muitas vezes temos que examinar
questões urgentes e complexas, mas não estamos preparados para assumir tal res-

ponsabilidade.
Também não podemos nos esquecer de que numa democracia elegemos livremen-

te nossos representantes. Portanto, é antidemocrático querer excluir o governo das
decisões sobre as políticas públicas.

Para muitos de nós, conselheiros, falta tempo tanto para buscar o entendimento
de assuntos tão complexos como para participar das diversas reuniões. Não basta só

participar das plenárias. Para o bom funcionamento do conselho, é preciso participar
também das comissões temáticas. É nelas que muitas vezes acontecem embates

importantes e surgem propostas e alternativas. Para fazer parte de um conselho, é
necessário conciliar vida particular com todas essas atividades, o que requer despren-

dimento e dedicação.
Outra dificuldade é o fato de algumas pessoas assumirem uma atitude de denúncia,

desconfiando de tudo o que se propõe e se faz. Não conseguem ver nada de positivo
nas propostas. É como dizia minha avó: �... só vêem os buracos do queijo, não vêem o

queijo�.
Para nós, cristãos, a denúncia do mal tem que ser feita, mas deve vir também do

anúncio do bem. Isso é ser profeta; é ser cidadão. Fazer denúncia é fácil e dá ibope. O
difícil, mas absolutamente necessário, é propor soluções, é �ultrapassar a linha do

denuncismo� para se chegar às proposições. E isso se faz coletivamente, ouvindo os
companheiros que também reconhecem os problemas (buracos) a serem enfrenta-

dos para se encontrar uma solução viável. Às vezes temos que aceitar que o queijo
tem muitos buracos. As falhas vão sendo corrigidas aos poucos.

Não devemos nos limitar a preocupações de interesse pessoal, por exemplo, o
calçamento da nossa rua, mas temos que pensar na coletividade e compreender que

não basta atender apenas às nossas necessidades ou do nosso grupo. Os direitos de

Devemos mudar a realidade para que todos
sejam beneficiados, usufruam dos seus direitos
e tenham atendidas as suas necessidades.
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todos os cidadãos devem ser respeitados. É fundamental que o poder público invista na
capacitação dos conselheiros para que haja uma participação efetiva da sociedade nas

decisões.
 Para nós, infelizmente, não é fácil assumir uma posição mais consciente. As

informações, discussões, propostas e decisões devem ser apresentadas coletivamen-
te. Alguns de nós temos um apego tão grande às conquistas que elas acabam se

perdendo na luta pelo bem de todos. Será que temos medo de perder a nossa luz?
Sair do nosso próprio espaço e alcançar o espaço do mundo é um avanço. É preci-

so fazer a nossa parte, ser cidadão. Esse é mais um passo para o exercício pleno da
cidadania. Devemos mudar a realidade para que todos sejam beneficiados, usufruam

dos seus direitos e tenham atendidas as suas necessidades. Utilizando o espaço públi-
co, estamos garantindo políticas públicas que possam atender a população.

Tudo isso só é possível numa democracia. Numa ditadura, políticas públicas não
seria o mesmo que políticas estatais, que são implantadas unilateralmente? Os �ilumi-

nados� imaginam do que a população necessita, sem ouvir ou consultar a parte inte-
ressada. Esquecem-se de que quem sofre uma situação adversa seria também capaz

de encontrar uma solução. O povo brasileiro é criativo para apresentar soluções alter-
nativas para seus problemas.

Alguns avanços dessa participação mais consciente já podem ser notados. Com
uma participação mais democrática, elegeremos representantes que possam abrir

espaços para uma discussão mais ampla e efetiva de nossas reais necessidades.
O exemplo mais recente desse avanço foi a criação, na atual legislatura, da Comissão

de Participação Popular da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Essa comissão
vem abrindo canais de discussão com o governo do Estado para a tomada de decisões

muito importantes. Outros debates de interesse da população também vêm sendo
realizados, possibilitando a elaboração de propostas avançadas. Mesmo que não en-

volvam diretamente esta ou aquela instância de governo, apresentam questões rele-
vantes e não suficientemente debatidas.

Embora a Comissão de Participação Popular não tenha o poder de tomar decisões,
isto é, não seja deliberativa, ela pode ajudar na elaboração de políticas públicas. Exem-

plo disso foi a discussão do PPAG de Minas Gerais, em que muitas das sugestões
apresentadas foram incorporadas às propostas do governo.

Uma participação eficaz requer atitudes pertinentes, instituições que permitam e
valorizem a participação popular e condições mínimas para que esta seja efetiva (tem-

po, qualificação, informações e confiança mútua).
Esta reflexão vem demonstrar que políticas públicas só podem ser construídas a

partir de uma efetiva parceria entre povo e governo.


