


Esta coletânea de depoimentos, dis-
cursos e escritos de Manoel José de
Almeida é uma homenagem da família ao
centenário de seu nascimento, comemora-
do no ano de 2012. Esta antologia pretende
dar "voz" ao próprio biografado. Na pers-
pectiva antropológica, ao disponibilizar
fontes primárias a um público maior, espe-
ra-se que a obra fale pelo autor falecido,
permitindo novas pesquisas, interpreta-
ções, ensaios biográficos e historiográflcos.

Vista a partir da atualidade, a trajetó-
ria de Manoel de Almeida apresenta-se
coerente com os mesmos objetivos que o
estimularam a estar à frente de processos
de reestruturação da Polícia Militar de
Minas Gerais. Ali ele costumava argumen-
tar que a punição poderia ser substituída
com vantagens pela aplicação de métodos
preventivos ligados à educação.

Caio Martins foi a obra de sua vida.
Um projeto sui generis para seu tempo, que
continua em funcionamento 65 anos de-
pois, exigindo da parte dos governos aten-
ção especial. É um modelo de escola que
precisa passar por adaptações requeridas
pela contemporaneidade, podendo ser a
solução ao problema premente e sempre
atual de adolescentes em situação de vul-
nerabilidade social em face das drogas, do
alcoolismo e das condições de pobreza ou
marginalidade de seus pais - os mesmos
fatores que levaram governadores de
Minas Gerais a acreditarem nas proposi-
ções oferecidas por Manoel de Almeida
nas décadas de 1940 e 1950.

Considera-se que esta coletânea de
documentos não visa apenas a resgatar o
contexto histórico da atuação de um políti-
co mineiro vivendo em um Brasil de popu-
lação predominantemente rural, com pro-
blemas de analfabetismo, atraso econômi-
co, isolamento espacial, descaso governa-
mental, pois reúne o pensamento de um
educador que, em suas proposições sobre a
criança, deixou como legado exemplos
práticos que podem novamente ser objeto
de reflexão para a implantação de políticas
públicas que busquem criar tratamentos
mais humanos em benefício da criança e
do adolescente.

Rita Heloísa de Almeida
16 de setembro de 2013
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Prefácio 

Márcia de Sousa Almeida

Ao ler o resultado desta coletânea de documentos produzidos ao longo da vida do 
chefe de nossa família, Manoel José de Almeida, feita com amor e dedicação, quero, 

como esposa e companheira de trabalho, prestar uma homenagem ao homem que tanto acre-
ditou no valor do ser humano e na certeza de que dias melhores viriam para a humanidade. 

Ao seu lado, conseguimos construir um lar harmônico, protegido pelas bênçãos divinas 
para os nossos filhos e para as inúmeras crianças carentes de bens materiais e de afeto que fo-
ram providencialmente colocadas no nosso caminho. Prepará-las para a vida foi a bela missão 
que recebemos em nossa existência.  

Foi um trabalho gratificante para o nosso crescimento espiritual. Aceitamos as agruras 
da estrada, mas estivemos sempre confiantes e felizes na semeadura de frutos sazonados para 
colheitas futuras. 

Nosso enlace matrimonial se deu na igreja matriz da cidade de Boa Esperança, no sul de 
Minas Gerais. No momento da benção das alianças, o cônego Osório Maria Tavares, em sua 
exortação emocionada, disse que esta era a união da espada à lira (o militar e a professora), 
para o concerto melódico dos diferentes acordes naturais que o destino nos reservava. 

A previsão lembrada naquele momento de emoção do casal foi cumprida. O lar era enri-
quecido com os filhos que Deus nos enviava e que eram orientados e encaminhados de acordo 
com as necessidades de cada um. 

Trabalhos profissionais e sociais logo surgiram. A Polícia Militar de Minas Gerais elaborou 
um extenso programa de reformas regimentais junto ao seu Departamento de Instrução após a 
formatura da turma de oficiais de 1939. Manoel participou dele ativamente. Viajou ao Rio de Janei-
ro para participar de um curso sobre aprimoramento da formação profissional do militar, voltando 
de lá entusiasmado com ideias novas de reformas curriculares e humanísticas.

Em 1947, um fato social leva Manoel de Almeida à mudança radical em sua vida. O 
então oficial recebeu a incumbência de fazer uma vistoria na fazenda de criação de cavalos da 
Polícia Militar, sediada no município de Esmeraldas, que seria desativada daquelas funções. 
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Na mesma ocasião, a grande notícia em Belo Horizonte era a prisão de um temido assal-
tante, chamado Zé Muniz, que vinha aterrorizando a cidade. Os principais jornais correram 
para entrevistá-lo. Ele dizia impropérios contra a vida e a sociedade que o corromperam. 
Contou que era filho de um lar desestruturado, abandonado no mundo. O único bem que lhe 
restava era sua mãe. Um dia encontrou-a agonizante. Correu em busca de socorro e o farma-
cêutico negou ao garoto o remédio necessário que ele não tinha como pagar. Volta ao lar e 
encontra a mãe morta. O desespero toma conta daquela criança, que, enlouquecida, promete 
vingar, roubar e matar, porque nada mais esperava deste mundo. 

O governador da época, Doutor Milton Campos, faz um apelo à sociedade mineira para 
refletir sobre as consequências do egoísmo dentro da sociedade. Surgem proposições diversas 
para a solução do problema ocasionado pelas desigualdades sociais. 

Toda a família acompanhou Manoel na viagem para cumprir a missão militar na fazenda 
de remonta de Santa Teresa, em Esmeraldas. Na ocasião, comentávamos o caso de José Muniz, 
lamentando o que ocorria. 

Manoel me alertava para a seriedade daquela incumbência do Comando Geral, mas logo 
voltávamos às nossas cogitações e reflexões a respeito do sofrimento daqueles esquecidos pela 
sociedade e pelos poderes públicos. Chegamos à fazenda Santa Teresa, fomos recebidos pelo 
Tenente Raul Chaves Mendes, que mostrou a Manoel toda a propriedade e suas benfeitorias 
em um giro a cavalo.  

Debruçando sobre minhas lembranças, quero contar que, logo depois das discussões sobre o 
destino da fazenda, fomos dormir junto aos nossos filhos em um quarto do velho casarão. Na au-
sência de luz elétrica, apenas a lamparina de querosene e o brilho da lua que adentrava pela janela 
aclaravam nossas ideias no trato dos assuntos do dia. Depois de uma oração fervorosa, tentávamos 
conciliar o sono. De repente, Manoel levanta a cabeça e diz determinado: Márcia, e se eu levasse 
ao Comando Geral a sugestão de aproveitar as benfeitorias desta fazenda para acolher menores 
carentes? Respondi de imediato: você está iluminado, é uma ideia rica que oferece solução para 
propostas que nos pareciam até então inacessíveis, sonhos difíceis de serem materializados. 

Tudo o que depois foi programado e construído partiu deste momento sublime de ins-
piração. Assim surgem as Escolas Caio Martins. E depois veio para Manoel a motivação para 
ingressar na vida parlamentar, na qual seria possível concretizar projetos em favor da criança 
e do homem do campo.        

A coletânea de entrevistas, discursos parlamentares, projetos de leis, requerimentos, in-
dicações e artigos que estão organizados neste trabalho expressam o pensamento, a coragem 
e a perseverança de Manoel de Almeida na realização de seus ideais. 

Manoel de Almeida combateu o bom combate. Amava a Polícia Militar de Minas Gerais 
que o recebeu ainda menino das barrancas do São Francisco e o preparou para as suas con-
quistas como educador e político.  

26 de julho de 2012
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Apresentação 

Rita Heloísa de Almeida 
 
 

No ano de 2012, Manoel José de Almeida completou 100 anos de nascimento. Sua 
vida findou em 1988, no ano da promulgação da nova Constituição brasileira, 

cujos trabalhos ele ainda acompanhou no recato do lar junto à sua família. 

Manoel iniciou sua trajetória militar mais pela necessidade de ajudar a família do que 
por uma questão de aptidão. No entanto, começou a despertar nele a vontade de ajudar as pes-
soas. A sua capacidade de colocar-se na pele do outro logo desencadeou uma série de atitudes 
em reação às injustiças que ele mesmo conhecera e sofrera desde jovem. Assim, a infância 
interrompida pela pobreza e pelo abandono, os embates bélicos das Revoluções de 1930 e 1932 
e o contato com a realidade de delitos sociais e métodos brutais de correção da Polícia Militar 
lhe fizeram encontrar o rumo certo que sua vida tomaria no trabalho de educar a criança po-
bre, sem descuidar de sua família e do meio social em que nasceu. Para a vida parlamentar e 
de educador trouxe a disciplina e a devoção ao trabalho adquiridas na vida militar. As Escolas 
Caio Martins, sua principal criação, foi resultado de um trabalho de equipe que contou com 
o apoio da Policia Militar e o trabalho às vezes voluntário de muitos idealistas. Seu primeiro 
discurso parlamentar na Assembleia Legislativa é um roteiro do que pretendia fazer e o último 
discurso proferido na Câmara dos Deputados constitui um relato de prestação de contas ao 
eleitor das ações concretizadas. 

Manoel de Almeida gostava de ler. Estava sempre com um livro em plena leitura. Pre-
feria escritores como Alexandre Dumas e Victor Hugo, com os quais aprendeu a partilhar 
os sentimentos universais da humanidade. Ele era um observador atento, como aqueles que 
se mimetizam em meio ao povo simples. Orador nato. Por vezes assumia o centro das aten-
ções, contava histórias que realmente aconteceram ou casos sem compromisso com os fatos 
históricos, permeados por provérbios, ditos populares, mensagens. Subia firme e tranquilo 
nos palanques de comícios e nas tribunas da Assembleia Legislativa mineira e do Congresso 
Nacional. 

Esta coletânea é uma homenagem a sua vida de contador de histórias e de orador. Na 
primeira parte, são apresentados dois depoimentos que ele forneceu na sua fase parlamentar 
aos antropólogos Marco Antonio Lazarin e Gustavo Lins Ribeiro. Na segunda parte, foram  
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selecionadas cartas escritas por ele à família, aos amigos e às autoridades políticas e filantró-
picas, na maioria das vezes em busca de apoio às Escolas Caio Martins e aos demais projetos 
correlacionados sempre ao seu incansável zelo pela criança carente. Em verdade, são rascu-
nhos de cartas na sua forma manuscrita ou em papel carbono, que permaneceram com a 
família, tendo sido enviados os respectivos documentos passados a limpo. 

Na terceira parte, estão os discursos e projetos. Devido ao volume de trabalhos parla-
mentares realizados, foi necessário fazer uma triagem. Da fase em que foi deputado estadual, 
correspondente ao período de 1955 a 1958, selecionei 45 discursos, projetos, requerimentos e 
indicações de um total de 223 registrados pela sua assessoria parlamentar na Assembleia Legis-
lativa mineira. Da fase em que foi deputado federal, de 1959 até 1978, selecionei 72 discursos de 
um total de 339 que tínhamos disponíveis na forma impressa no acervo documental da família. 
Estes discursos, projetos de leis, requerimentos, mensagens nem sempre se tornaram lei. É um 
material que testemunha a atuação do parlamentar Manoel de Almeida em cada momento 
político do Brasil durante o período de 1955 a 1978. Estes discursos encontram-se publicados 
no Diário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e nos Anais da Câmara Federal. Alguns 
foram publicados pela Imprensa Nacional ou pela Coordenação de Publicações da Câmara dos 
Deputados. Os temas centrais em sua carreira parlamentar foram os seguintes: reforma agrária, 
educação, especialmente assistencial e destinada à criança carente, criação de escolas rurais, 
atenção às doenças endêmicas, economia agropecuária, energia elétrica, estradas, desenvol-
vimento municipal, predominando o enfoque no médio São Francisco e sul de Minas Gerais. 

Manoel de Almeida escreveu alguns artigos. Com sua máquina de datilografia da marca 
Remington, desenvolveu reflexões sobre o que a sociedade esperava e requeria do policial. Ele 
participou de muitos seminários sobre o serviço social e a economia rural, que lhe renderam en-
saios, artigos publicados na Revista da Polícia Militar e nos Suplementos Pedagógicos de Minas 
Gerais. Esse material foi de grande valia na criação das Escolas Caio Martins e, posteriormente, 
na formulação de projetos e discursos de sua vida parlamentar. Esta é a quarta parte do livro. 

Todos os discursos e escritos desta coletânea foram digitalizados, conservando-se a for-
ma ortográfica, a diagramação e os erros gráficos dos originais. As fotos pertencem à família, 
muitas são de autoria do próprio Manoel de Almeida.

O perfil biográfico pode ser consultado a seguir. As fontes, bibliografia e relação descri-
tiva dos documentos coligidos estão no final da coletânea.

Para organização deste livro, contamos com a colaboração voluntária de familiares e amigos. 
Constança de Almeida Lazarin preparou a diagramação das fotos e fez a leitura dos originais. José Silvio 
Lana Marques colaborou na leitura de alguns textos. Este trabalho não teria sido possível sem o apoio 
de Claudio Antonio de Almeida, João Lincoln de Almeida e Maria Coeli de Almeida Vasconcelos, que 
disponibilizaram seus acervos (fotográfico e textual) sobre o casal Manoel José de Almeida e Márcia 
de Sousa Almeida, para a pesquisa e composição deste livro. Para aprimorar o trabalho de transcrição 
do primeiro depoimento feito por mim, contei com Márcia de Sousa Almeida e João Lincoln de  
Almeida, que leram e ouviram as fitas cassetes correspondentes, preenchendo as lacunas.  
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João Lincoln e Silvia Pinto Coelho de Almeida foram os responsáveis pela identificação e re-
produção do material na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Trabalho em grande medida 
dificultado pelo incêndio criminoso nos acervos da Assembleia no ano de 1969. Fernando 
José de Almeida sempre foi colaborador de Manoel José de Almeida, deixando sua influên-
cia em trabalhos, como o Programa Caio Martins – Um modelo de Educação Integral (1979), 
que por algum tempo foi o chamado “Livro Verde” dos professores e alunos desta instituição.  
Maria Ângela nos ofereceu para a publicação uma carta em que Manoel revela o entrelaçamen-
to de sua vida pessoal com a Escola e sua proposta pedagógica. Afinal, como família, fomos 
todos convocados a viver e a nos responsabilizar pela continuidade da experiência das Escolas  
Caio Martins. 

Agradecemos o trabalho de digitalização e diagramação de Marco Aurélio Pereira. Agra-
decemos a Marco Antonio Lazarin, pela disponibilidade em ouvir o velho Manoel com a preo-
cupação de registro para o futuro e depois fornecer as fitas gravadas à família. Agradecemos a 
Gustavo Lins Ribeiro, que cedeu o depoimento já transcrito e datilografado logo após a entre-
vista. Agradecemos a amizade de Berenice Paixão, que na condição de funcionária da Câmara 
Federal ofereceu à família uma cópia impressa dos discursos pronunciados por Manoel José 
de Almeida correspondentes ao período de 1959 a 1978. 

Agradecemos a todos os assessores que trabalharam com o parlamentar Manoel José de 
Almeida, entre eles, lembramos Silva Freire, Geraldo Ribas, Vander, Afrânio Bastos. Em espe-
cial, salientamos o excelente trabalho que o assessor parlamentar Gentil Gonzaga realizou no 
período de 1955 a 1958, quando registrou a atuação de Manoel de Almeida (discursos, reque-
rimentos, indicações e projetos) em um livro manuscrito entregue décadas depois ao deputa-
do, já no fim de sua vida. Este livro de registros orientou a pesquisa no acervo da Assembleia 
Legislativa mineira e posterior seleção de discursos para publicação.

É importante informar que todos os 355 discursos de Manoel de Almeida proferidos 
desde 8 de abril de 1959 a 4 de dezembro de 1978 estão digitalizados e disponíveis para con-
sulta no Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. 

Trabalhos semeados ao longo de uma vida pública, em grande parte voltada à criança, 
não se esgotam em um só livro. Esperamos que, nos anos seguintes, os netos e bisnetos de 
Manoel de Almeida e os alunos e ex-alunos das Escolas Caio Martins e da Academia da Polícia 
Militar possam continuar esta empreitada com novos esforços de triagem e identificação de 
textos escritos, depoimentos e discursos que não foram contemplados nesta coletânea. 

O livro é o meio mais duradouro e insubstituível que a civilização criou para expressar 
ideias. E não foi por acaso, nas andanças pelo interior de Minas Gerais, pelas Escolas Caio 
Martins, atendendo a compromissos políticos, em avião de pequeno porte ou numa Rural 
Willys, em meio a tantas contrariedades e alegrias, amizades e traições, que Manoel tenha 
sempre levado à mão um livro para seu deleite. 

21 de junho de 2012
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Informações Biográficas

Rita Heloísa de Almeida 

Para conhecer uma obra, é preciso estudar a biografia do autor. Muitas vezes, a obra é 
o reflexo da trajetória de vida que o seu autor teve. Este é o caso de Manoel José de 

Almeida.  A vida de Manoel José de Almeida, avaliada a partir do presente, é um caminho de 
objetivos claros sempre em favor da criança carente ou abandonada, das populações pobres 
situadas no meio rural e dos municípios que em sua época se ressentiam da ausência de políti-
cas públicas de educação, saúde e crédito para desenvolvimento regional. Em especial, o tema 
da criança constituiu a sua maior motivação na formulação de projetos de educação, como as 
Escolas Caio Martins. Sua origem pobre e as adversidades que enfrentou desde cedo fizeram 
com que desenvolvesse uma visão solidária. Suas ações públicas sempre foram coerentes com 
a convicção de que tinha uma missão a realizar, pela qual batalhou do início ao fim como 
militar, educador e parlamentar.  

Fase militar

Manoel José de Almeida é terceiro filho do casal José Antônio de Almeida e Rita Dias 
Ortiga de Almeida. Nasceu em 23 de setembro de 1912 na cidade de Januária em uma casa 
simples, típica dos barranqueiros do rio São Francisco da região norte de Minas Gerais.

Com a família constituída em cinco filhos – Ana, Maria, Manoel, João e Isabel, o casal 
transfere-se para a cidade de São Francisco. Na altura em que Manoel era um adolescente, seu 
pai foi envolvido em uma contenda política ao tentar ajudar uma pessoa que estava sendo vítima 
de perseguições. Assim, complicou-se também, sendo obrigado a se afastar da família para esca-
par às violências que eram muito recorrentes no sertão do médio São Francisco onde os chefes 
locais, donos de terras, fortalecidos por tropas de jagunços se faziam representar como coronéis. 

Ficando com a responsabilidade de cuidar de sua mãe e irmãos, Manoel começa a traba-
lhar em uma alfaiataria. Posteriormente, a vida deu nova chance ao seu pai, como instrumen-
tista em banda de música militar, permitindo-lhe oferecer outro ambiente social para a família 
na cidade de Diamantina. Aos 16 anos, Manoel participa da banda de música militar tocando 
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clarinete. Por incompatibilidade com seu pai, Manoel buscou antecipar sua emancipação. Aos 
17 anos, em 2 de janeiro de 1929, ingressa oficialmente na Força Pública Mineira, no 3º Bata-
lhão de Infantaria de Diamantina, Minas Gerais.

Inexperiente na lida militar, o soldado Manoel recebeu o “batismo de fogo” ao participar 
da Revolução de 1930. Criou-se a Aliança Liberal ligando os Estados de Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraíba. Coube à tropa em que Manoel participava como soldado a tarefa de 
entrar pela Bahia. O primeiro ataque ocorre em Corinto, onde a resistência prometia ser gran-
de, logo o levantamento da bandeira branca cessou a contenda. Sua tropa seguiu para tomar 
de assalto a cidade de Carinhanha, situada na divisa de Minas Gerais com a Bahia à beira de 
afluente homônimo do rio São Francisco. O ataque inicia ao cair da tarde, e pela madrugada, 
já entravam numa cidade abandonada pelos combatentes vencidos.  A missão de sua tropa 
era desarmar os potentados coronéis, chefes de jagunços. Com este objetivo entraram pelo rio 
Corrente para desarmar o então famoso Coronel Leônidas, entre outros, retornando com as 
embarcações cheias de armas de todo tipo. Ao final do combate recebeu por ato de bravura 
a primeira graduação de “Anspeçada” correspondente às divisas de cabo. O avanço da tropa 
prosseguiu a montante pelo rio São Francisco quando chegou uma notícia da queda do gover-
no de Washington Luís. A tropa mineira encontrou-se com a de Juarez Távora, que vinha do 
norte do país e se confraternizaram com a tropa da Paraíba, sua aliada. No decorrer de seus 
18 anos, Manoel de Almeida alcançou todas as graduações até 2º. Sargento. Segundo Coronel 
PM Laurentino de Andrade Filocre: 

“(...) o menino-homem já se realçava por incomum nobreza de caráter: 
vigiava e aconselhava companheiros para que não cometessem desatinos 
contra a família e bens de pobres barranqueiros”.

Em 1932, Manoel de Almeida volta ao combate no movimento de repressão à Revolução 
Constitucionalista de São Paulo e que o levou ao setor de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Foi 
o segmento da Polícia Militar que atuou junto às forças do Exército. As operações militares 
só se iniciaram em setembro quando já declinava o ímpeto das ações revolucionárias.1 Sua 
unidade foi incorporada ao Destacamento Manoel Rabelo penetrando o estado de São Paulo 
até a cidade de Ribeirão Preto, onde tiveram conhecimento de que os paulistas renderam-se 
às forças legalistas de Getúlio Vargas. Ao retornar teria sido promovido a 2º. Tenente, consi-
derando a disciplina e ordem em que manteve sua tropa. Soube, na época, que o Dr. Gustavo 
Capanema, Secretário do Interior e comandante da PM recusara a promoção sob o pretexto 
de sua pouca idade, apenas 19 anos.

Nos anos seguintes, dedicou-se à sua formação militar. O Coronel Fonseca indica-o para 
o Curso de Sargentos de Infantaria do Exército. Em 1934 concluiu o curso de Aperfeiçoa-
mento de Sargentos de Infantaria do Exército, o lendário ESI, na Vila Militar de Realengo, 
Rio de Janeiro, com máximo aproveitamento e mérito ao se classificar em primeiro lugar, en-
tre os alunos representantes das Polícias Militares, Marinha e Fuzileiros Navais. Ao retornar, 

1 FILOCRE, Laurentino de Andrade. Polícia Militar – Segurança ou ameaça? Belo Horizonte: Armazém de Ideias, 2004, p.94.
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matricula-se no 2.º ano do Curso de Formação de Oficiais da Força Pública, recém-criado em 
Minas Gerais. Em dezembro de 1936, conquistou a estrela de aspirante. A partir daí percorreu 
em poucos anos todos os postos da corporação, desde aspirante a tenente-coronel. Serviu 
como instrutor do Departamento de Instrução e, em 1937, no 9º. Batalhão, sediado em Bar-
bacena, comandado pelo Coronel Vicente Torres Junior. Nesta função, Manoel de Almeida 
começa a refletir sobre métodos de aprendizagem sem castigos físicos e detenção utilizando 
processos afetivos que tocassem a sensibilidade na preparação do soldado no interesse do bem 
público. Nesta ocasião é criada a Escola Alberto Silva cuja escolha do nome homenageava um 
companheiro de turma falecido. 

Em 1939, foi designado pelo Major Ernesto Dornelles Delegado Especial de Polícia no 
Sul de Minas Gerais, com jurisdição nas cidades de Alfenas, Machado, Areado, Botelhos, Con-
ceição Aparecida, Campos Gerais e Boa Esperança. Esta experiência militar permitiu o con-
tato direto com toda gama de desajustamentos sociais, atentando-se, particularmente, para o 
problema da criança abandonada, decorrente da marginalidade de seus pais.  Relacionado ao 
mesmo assunto, passou a refletir sobre a necessidade de restaurar o comportamento do po-
licial. Desde então adotou a orientação que nortearia todos os seus trabalhos seguintes, qual 
seja: substituir a velha atitude policial de “vigiar e reprimir” pela de “educar e assistir”. 

Em 1941, Manoel de Almeida casou-se com a professora Márcia de Sousa Almeida, em 
Boa Esperança, seguindo para o Rio de Janeiro para realizar o Curso de Instrutor de Educação 
Física na Escola da Fortaleza São João. Na oportunidade teve os primeiros contatos com estu-
dos no campo da Psicologia Educacional e Pedagogia.

De volta a Belo Horizonte, atuou por pouco tempo como professor do Curso de Oficiais 
do Departamento de Instrução. Logo foi convocado a ser Assistente Militar do gabinete do 
Major Ernesto Dornelles. Em seguida, esteve na mesma função no gabinete do Dr. Luís Mar-
tins Soares (Dr. Zito). 

Na gestão do Coronel José Vargas da Silva foi convidado a chefiar o seu gabinete. Pre-
feriu esta função a de assistente militar do Governador, para a qual já estava escolhido, pois 
queria trabalhar para a Polícia Militar e dentro dela, pressentindo nas intenções do novo co-
mandante geral que o seu pensamento seria compreendido. 

Em 1946, na gestão do Coronel José Vargas da Silva, o então Major Manoel de Almeida 
recebeu a incumbência de participar de uma comissão com o objetivo de visitar e estudar a 
organização das Polícias Militares de vários estados da federação. Esteve no Rio de Janeiro, en-
tão Distrito Federal, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Sua 
participação foi decisiva, para a reforma do ensino da Polícia Militar em favor da melhoria dos 
quadros de oficiais e praças, ao sugerir proposições como a introdução de matérias de nature-
za humanística. O currículo do curso de formação de oficiais do Departamento de Instrução 
passa a abranger Sociologia, Economia Política, Direito Penal, Francês, Inglês, além de maté-
rias especificamente militares como a Criminologia. Outras proposições foram: a criação de 
um gabinete de Psicobiologia, a organização da Banda de Música e da Orquestra Sinfônica da 
Polícia Militar, a criação do Museu e a inserção do Seminário de Criminologia, contando com 
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a participação de alunos da Faculdade de Direito. No seu último ano no DI, os professores e 
alunos procederam a uma pesquisa com populações do Vale do Rio Doce sobre os fatores da 
mesologia criminal, apresentando uma monografia que foi entregue ao governador Juscelino 
Kubistchek como paraninfo da turma. O Ginásio Tiradentes, destinado a filhos de militares, 
foi criado nesta época, resultante de um dispositivo colocado ao final da lei que reformava o 
ensino do Departamento de Instrução da Polícia Militar. Na atualidade, esta medida continua 
a beneficiar jovens filhos de militares e civis de todo o estado de Minas Gerais. Em 2004, o 
Ginásio Tiradentes de Belo Horizonte acolhia oito mil alunos.2  

Foi um período de intensa aprendizagem. Participou de uma série de debates direta-
mente relacionados com a vida militar, como a Semana de Estudos de Criminologia. Adiante 
participou de encontros que viriam a orientar seus projetos de educação, tais como o 1º Semi-
nário de Estudos Rurais realizado na Fazenda do Rosário em 1950, onde conheceu educadores 
como Helena Antipoff e Amaral Fontoura, e o Seminário Latino-Americano de Bem-Estar 
Rural, no Rio de Janeiro, em 1953, quando teve contato com a questão da Reforma Agrária. 

Em decorrência destas atividades, Manoel de Almeida publicou ensaios versando sobre 
Psicologia e Pedagogia, aplicadas à formação de policiais: 

1.  Do Preparo da Personalidade do Nosso Soldado (1945);

2. Semana de Estudos do Centro de Criminologia de São Paulo e outros Assuntos Poli-
ciais (1948); 

3.  Polícia Profilática; 

4. Coeficiente Afetivo na Formação do Policial; 

5. O Policial e o Meio (1950); 

6. Integração da Personalidade e Motivação Ocasional.

Conforme o próprio Manoel de Almeida escreveu em um texto curricular sobre a sua 
vida militar:

“A minha aposentadoria se deu aos 45 anos, ex officio, contando as férias 
não gozadas. Mas eu devia continuar. Naquela tarde de setembro de 1953 
desembarcava, nas barrancas do Carinhanha, algumas léguas acima da 
foz, com outra missão. Um menino tinha nas mãos um ramo verde que me 
entregava. Era a esperança e o futuro, 23 anos, antes, com a metralhadora 
em punho. Hoje, porém, era o inverso que ocorria. Uma bandeira de meni-
nos dentro das matas armava as barracas, para ensinar e curar a gente da 
região, mais precisamente a gente do Carinhanha, Bahia. Eu devia conti-
nuar, com a política e Caio Martins. Depois, com Caio Martins, sozinho e 
limitado no tempo e no espaço, extrapolando fronteira de Estado e de País, 
com um Modelo Novo gerado no generoso seio da Milícia de Tiradentes. É 
a minha realização e a minha vida”.  

2  Sobre as reformas na Polícia Militar no período de 1933 a 1964, consulte Laurentino Filocre, 2004, p.110-123.
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Fase educadora 

Esta vocação de educador iniciada na vida de caserna ganha novos impulsos numa con-
juntura social e política favorável à criação de um projeto ao qual Manoel de Almeida iria se 
dedicar por toda a vida. Transcorria a década de 1940. A cidade de Belo Horizonte crescia 
com a chegada diária de famílias pobres vindas do meio rural do nordeste do país e do norte 
de Minas em fuga dos problemas climáticos e fundiários, com a esperança de melhores con-
dições de vida na cidade. Despreparadas para enfrentar o mercado de trabalho urbano e sem 
contar com políticas públicas de acolhimento, em pouco tempo caiam na mendicância e mar-
ginalidade. Os jornais mineiros noticiavam o crescimento de “delinquentes mirins” pelas ruas 
da capital. O SAM – Serviço de Assistência ao Menor, entidade estatal para atendimento de 
crianças nestas condições, era um órgão bastante precário, não oferecendo apoio permanente 
e muito menos educação.  

Desde o inicio de sua administração, o então Governador do Estado de Minas Gerais, 
Doutor Milton Soares Campos, manifestou sensibilidade e vontade política de acolher inicia-
tivas de equacionamento da questão. Manoel de Almeida era major e chefe do gabinete do 
Coronel José Vargas da Silva quando recebeu a incumbência de visitar a fazenda Santa Teresa 
onde a corporação criava animais para o Batalhão da Cavalaria. A viagem teve o objetivo 
de avaliar uma melhor utilização da propriedade que era dirigida pelo Tenente Raul Chaves 
Mendes. O Major Manoel de Almeida leva junto a esposa Márcia e os primeiros quatro filhos. 
Durante a viagem comentam com preocupação fatos noticiados pela imprensa – a prisão de 
um marginal chamado José Muniz, cujo histórico de ressentimento e transgressão teve inicio 
justamente na orfandade prematura causada pela miséria desassistida de seus pais. 

Ao vistoriar toda a Fazenda, ainda sob o impacto desta notícia, Manoel de Almeida 
intuiu a possibilidade de iniciar naquele local uma rede de escolas para crianças desvalidas, 
sobretudo aquelas originárias de famílias do próprio meio rural. Era a melhor maneira de 
acolher ao apelo do Governador Milton Campos, colocando em prática o “tríplice papel” po-
licial, militar e educativo que deveria exercer a Polícia Militar como instituição a serviço da 
sociedade. 

Esta ideia foi comunicada à sua esposa Márcia, que se tornou sua primeira e mais devo-
tada colaboradora.3 Posteriormente foi obtida adesão do Comando Geral da Polícia Militar e 
do Governo do Estado de Minas Gerais. Em conversa com o Secretário do Interior Pedro Alei-
xo, Manoel de Almeida recebeu a incumbência de cuidar da elaboração de um plano porme-
norizado a ser submetido ao governo de Minas Gerais. Seus desdobramentos materializaram 
na criação da Escola Caio Martins pelo Decreto 2.565 de 5 de janeiro de 1948.  

Uma síntese deste plano foi escrita em 1947, aprovada pelo Governador Milton Campos 
e publicada pela primeira vez em 1950, sendo reimpressa pela Imprensa Oficial de Belo Hori-
zonte, em 1980, sob o título: “As Escolas Caio Martins e o seu Programa de Desenvolvimento”.

3 Consoante narrado no livro de Márcia de Sousa Almeida – Semeando e Colhendo, Armazém de Ideias, Belo Horizonte, 2005,  p. 206 e 207.
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As Escolas Caio Martins foram concebidas com uma proposta educacional e assisten-
cial até então inédita no Brasil e, de certa forma, nos meios pedagógicos mais avançados da 
Europa e da América do Norte, pela filosofia, métodos e processos adotados. Partindo do 
princípio de que a criança precisa de ambiente acolhedor e afetivo, as Escolas Caio Martins fo-
ram organizadas em lares, com a assistência de pais adotivos, acreditando que somente nessas 
condições o menor abandonado ou carente estaria em condição de construir uma vida digna. 

As palavras do Coronel Filocre, escritas após a morte de Manoel de Almeida, resumem 
o modelo pedagógico Caio Martins: 

“escola sem cercas em que a criança receberia em um lar os cuidados de um 
casal em vida familiar normal, com a educação voltada para aprimorar-
-lhes os sentimentos (o coração), capacitá-lo para a vida com práticas ar-
tesanais e atividades agrícolas (as mãos) e instruí-lo intelectualmente (a 
cabeça)”. 

Sem dispor de muitos recursos, a primeira Granja-Escola da Fazenda Santa Tereza co-
meçou em um velho paiol4 adaptado para os primeiros dezoito meninos vindos da cidade de 
Ozanan em 3 de janeiro de 1948. Ali foi adotado um processo educativo estruturado nos laços 
afetivos, de modo que todos da Escola – servidores e alunos – se sentissem compondo uma 
só família. Paralelamente aos ensinamentos do curso primário, desenvolviam-se as atividades 
agrícolas, pecuárias e outras ligadas às oficinas de artesão, padeiro, bombeiro, eletricista, sapa-
teiro, alfaiate, marceneiro, enfermeiro, entre outras, visando a uma futura qualificação profis-
sional básica e à manutenção econômica da escola. Esta organização segue o ideal expresso em 
uma frase atribuída ao menino escoteiro Caio Martins, segundo a qual: “O escoteiro caminha 
com as próprias pernas”, ou seja, a família em formação são os próprios companheiros de 
escola, os professores e os demais servidores; os meios de subsistência são também os meios 
de aprendizagem e preparação para a vida futura; em um ambiente rural, as escolas teriam a 
função de integrar-se ao meio rural em torno, preparando-o às novas gerações. O nome de 
Caio Martins, escoteiro morto em uma colisão de trens na serra da Mantiqueira, com tão 
pouca idade e acumulando tantos atos de bravura, altruísmo e solidariedade, seria norteador 
de um modo de tratar crianças em situação de vulnerabilidade social. 

Em 2 de janeiro de 1952, é criada a segunda escola em Buritizeiro. À época, era uma vila 
de pescadores localizada no município de Pirapora, às margens do São Francisco. Em 1953, 
a Granja-Escola de Esmeraldas recebe as primeiras meninas para integrar o corpo de alunos 
formado até então exclusivamente por meninos, e inicia-se o Curso Normal Regional. Até 
1957 já haviam sido fundadas seis escolas: os dois Centros de Treinamento de Jovens Líderes 
Rurais, sediados nas cidades de São Francisco (26.2.1956) e Januária (14.4.1956); os dois nú-
cleos de Carinhanha (23.9.1953) e Urucuia (8.6.1957), nas proximidades de dois afluentes do 

4 Atualmente, este edifício é o Museu Histórico Caio Martins, situado no Centro Integrado de Esmeraldas.
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São Francisco com nomes correspondentes aos das unidades escolares; além das duas criações 
primeiras – Centro Integrado de Esmeraldas (3.1.1948) e Núcleo de Buritizeiro (2.1.1952). 
Todos foram estruturados sob o lema: “Educar e assistir ao invés de vigiar e reprimir”. 

Nestes primeiros anos, esta experiência pedagógica e assistencial foi registrada por órgãos 
de publicidade do Brasil e do exterior como a Radio Nacional e a Voz das Américas. Muitos edu-
cadores, sociólogos, filantropos e autoridades políticas estiveram em visita às Escolas Caio Mar-
tins: Pierre Bouvet, Helena Antipoff, Lourenço Filho, Cândido Jucá Filho, Padre Flanagan, Eu-
nice Weaver, Amaral Fontoura, Governador Milton Campos, Governador Bias Fortes, Ministro 
da Educação Clóvis Salgado, Secretário do Interior Pedro Aleixo, Governador de Alagoas Arnon 
de Mello e sua esposa Leda Collor de Mello (os quais tomaram conhecimento das Escolas Caio 
Martins nos Estados Unidos) e o Governador Juscelino Kubitschek, cujo apoio foi de inestimável 
valor, autorizando a doação de terras para a constituição dos núcleos de Carinhanha e Urucuia.

Como bem lembrou o jornalista Maurício Vaitsman em 1959, o soldado promovido a 
cabo por ato de bravura em combate no Carinhanha volta à mesma região vinte anos de-
pois sem armas “para ali plantar um estabelecimento educacional e assistencial modelo”. João 
Naves de Melo, ex-aluno de Caio Martins e professor, assinala o valor que as Escolas Caio 
Martins tiveram na sua dupla função educadora e de promoção da região em benefício das 
populações do Vale do São Francisco. O Núcleo do Carinhanha “se transformou na próspera 
e bela cidade de Juvenília, guardiã de Minas na passagem para Bahia”. E o núcleo de Urucuia 
é, hoje, Conceição, “um povoado dos mais destacados da região, enfeite para o município de 
Riachinho, dotado de ensino médio, luz elétrica, telefonia, televisão, linhas de ônibus”.  

Vale salientar que os núcleos de Urucuia e Carinhanha são exemplos da continuidade 
do Projeto Caio Martins, visto que fundados por jovens formados na Escola Caio Martins de 
Esmeraldas. Apropriadamente chamados à época de “bandeirantes” incumbidos que foram 
da árdua tarefa de formar escolas rurais em regiões demograficamente esvaziadas pelo êxodo 
rural e esquecidas dos incentivos econômicos governamentais.  De crianças carentes transfor-
maram-se em bons e responsáveis diretores, professores e técnicos rurais. 

Em fevereiro de 1983, a bandeira caiomartiniana chega às regiões do Jequitinhonha, Vale 
do Mucuri e Rio Doce com a revitalização da Escola Estadual Dom Joaquim Silvério de Souza 
na cidade de Conselheiro Mata e a participação de professores e funcionários oriundos das 
Escolas Caio Martins.  

Saindo do solo mineiro, pela primeira vez, foi implantado o modelo Caio Martins em 
Brasília, na Granja das Oliveiras, e em Luís Fernando (este último nome homenageava o neto 
do então prefeito de Brasília, Plínio Catanhede). Tiveram o acompanhamento inicial do casal 
Almeida e a presença exemplar do ex-aluno de Caio Martins Edgar Santana. A experiência 
continua nos dias atuais, porém distanciada do modelo inspirador.  

Boas leituras contam a história de criação das Escolas Caio Martins: “Saga de um  
Urucuiano” (2000), de João Naves de Melo; “Semeando e Colhendo”, de Márcia de Sousa  
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Almeida (2005); e “Um Ideal em Marcha”, de Jonas Batista Pereira” (2010). Estes livros escritos 
por protagonistas desta história trazem narrativas que entrelaçam vidas pessoais, experimen-
tos pedagógicos, políticas de Serviço Social e processos de colonização regional do médio São 
Francisco.

Entretanto, é preciso mencionar que na década de 1960 até o início de 1970 houve re-
trocesso político que repercutiu seriamente no processo pedagógico e assistencial das Escolas 
Caio Martins. Aos poucos, o trabalho foi recompondo-se com a persistência de servidores, 
ex-alunos, antigos colaboradores estimulados por Manoel José de Almeida. Por determinação 
do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, o Curso Normal Regional, que havia 
sido transferido para a Fazenda do Rosário sob a administração de Helena Antipoff, retorna à 
Fazenda Santa Teresa da Escola Caio Martins de Esmeraldas, o que significou um grande ga-
nho, pois esta unidade educacional sempre atuou como a “cabeça pensante” das Escolas Caio 
Martins na sua fundamental função de formar professores. 

Pela Lei n. 6.514, de 1974, o governo de Minas Gerais deu passo decisivo no refortale-
cimento das Escolas transformando-as em Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM. 
Criou-se o Conselho Curador e Manoel de Almeida foi escolhido Conselheiro Curador Ho-
norário e Vitalício da Fundação. Poucos anos depois, foram criados o Centro Integrado de 
Esmeraldas com o 2º Grau profissionalizante, e o Curso de Magistério. Desde então as Escolas 
voltaram a realizar a assistência integral às crianças e adolescentes carentes ou em estado de 
abandono. Mais recentemente, com a tarefa de formar professores, técnicos agropecuários e 
profissionais habilitados, a FUCAM continua a prestar serviços ao adolescente e à sociedade 
na circunvizinhança dos Centros de Treinamento e Formação de Jovens Líderes Rurais de 
São Francisco e Januária, Centro Integrado de Esmeraldas, e Núcleos de Buritizeiro, Urucuia 
(Conceição) e Carinhanha (Juvenília), todos situados no Vale do São Francisco. 

Nos anos de 1990, na gestão de Dona Márcia Almeida, 90% dos cargos e serviços mais 
representativos da administração da FUCAM estavam confiados a ex-alunos oriundos dos 
lares caiomartinianos. Apropriada e orgulhosamente, eles podiam repetir a máxima de seu 
patrono maior:

“– Estamos caminhamos com as próprias pernas!” 

A história é processo dinâmico em que vitórias e retrocessos se alternam. Momentos mais 
recentes são protagonizados pelas novas gerações que esperamos que tenham sempre vivo na 
memória o lema escoteiro – Sempre Alerta! – para todas as dificuldades que possam distorcer 
esta proposta de educar a criança pobre no meio rural, cujos resultados têm sido bons5.

5 Na atualidade a FUCAM tem sede administrativa em Belo Horizonte. Sua atuação continua efetiva nas mesmas localidades em que foram 
criadas, através de seis centros educacionais: Esmeraldas, Buritizeiro, São Francisco, Januária, Urucuia e Carinhanha. 
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Fase parlamentar

Muito antes de completar o seu período de serviço à corporação militar, Manoel José de 
Almeida despertava a atenção dos políticos pela sua oratória e vocação para lidar com assun-
tos de ordem pública. Sem dúvida, a criação das Escolas Caio Martins foi a grande motivação 
para a sua carreira política, mantendo um programa de trabalhos coerente com o início de 
sua vida militar com a tônica sobre a educação e assistência à criança abandonada e filhos de 
lavradores em estabelecimentos de ensino no meio rural. 

Em 1954, foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa pelo Partido Social De-
mocrático – PSD. Nesta primeira fase da vida parlamentar, de 1955 a 1958, sob a inspiração do 
trabalho anterior realizado em Caio Martins no período de 1948 a 1954, foi autor do Projeto 
de Lei que criou o Departamento Social do Menor, transformado em lei, recebendo adiante 
a denominação de Serviço Social do Menor. Foi responsável pela aquisição de terras para a 
criação das Escolas Caio Martins de Urucuia e de Carinhanha (Projeto n. 255/1955), assim 
como do terreno para a construção da Paróquia Santa Tereza dentro da Escola Caio Martins 
de Esmeraldas (Projeto n. 84/1955). 

Cuidou especialmente dos direitos de sua categoria profissional. A ele se deve a criação 
do Serviço de Subsistência que garantiu a manutenção de famílias de policiais militares, ao 
tempo em que os atrasos nos pagamentos dos salários eram recorrentes. A paridade entre ven-
cimentos do pessoal da reserva e dos reformados com os da ativa também foi uma conquista 
de Manoel de Almeida.

Comprometido com as suas origens de barranqueiro, lutou pela criação de serviços bási-
cos de saúde, educação, estradas, pontes, luz elétrica, meios de comunicação em benefício das 
cidades do Médio São Francisco. 

Foi um defensor destacado na construção da Barragem de Três Marias empreendida du-
rante o governo do Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira. Como era sabido, na ocasião, 
havia um movimento de priorização da construção de Furnas em detrimento de Três Marias, 
estimulado por grupos econômicos representantes de multinacionais que tinham o comando 
da exploração elétrica no país6. Manoel de Almeida foi o primeiro a protestar, alertando para 
as urgências sociais e teria, assim, o papel vigilante na Comissão de Eletricidade encarregada 
de acompanhar os planos de eletrificação no estado de Minas Gerais no âmbito da Assem-
bleia Legislativa. Foi um período de intensa criatividade e árduo trabalho favorecidos pelos 
sentimentos de jovem parlamentar animado pela memória viva de uma infância pobre em 
região carente de atenção governamental. Pronunciou 121 discursos, dos quais alguns estão 
reproduzidos nesta coletânea.

6 Light and Power e a Bond and Share eram detentoras do monopólio de quase todo o comércio de eletricidade no Brasil e formavam, junto 
a alguns brasileiros, o “Grupo de Itatiaia” em defesa dos interesses do capital estrangeiro. Diário de Minas, em 14.11.1956.
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Projetos apresentados à Assembleia Legislativa – 1955 a 1958: 

1) Projeto n. 66/1955 – cria o Colégio Estadual na cidade de São Lourenço; 

2) Projeto n. 7.575/1955 – concede auxílio à Maternidade de Boa Esperança; 

3) Projeto n. 113/1955 – concede auxílio ao Ginásio da escola normal e da escola técni-
ca de comércio São João de Januária; 

4) Projeto n. 185/1955 – trata dos direitos de oficiais inativos da Polícia Militar; 

5) Projeto n. 225/1955 – isenção de taxas e imposto de transmissão inter vivos e Asso-
ciação Brasileira de Ajuda ao Menor de Uberlândia; 

6) Projeto n. 323/1955 – cria carteira de empréstimo hipotecário para Praças na Caixa 
Beneficente da Polícia Militar; 

7) Projeto n. 348/1955 – modifica o regulamento da Caixa Beneficente da Polícia Militar; 

8) Projeto n. 185/1955 – estatuto da Polícia Militar; 

9) Projeto n. 420/1955 – promoção de cargos militares; 

10) Projeto n. 255/1955 – autoriza aquisição das fazendas denominadas São João do 
Boqueirão, Conceição, Saco da Tapera, Três Riachos, Santa Rita e Riacho do Campo 
no Vale do Urucuia para desenvolvimento agrícola e pastoril por intermédio das 
Escolas Caio Martins, tornou-se a Lei n. 1.443, de 5 de março de 1956; 

11) Projeto n. 85/1955 – concessão de auxílio ao Ginásio São João Batista de Pirapora; 

12) Projeto n. 84/1955 – autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra Arquidiocesana de 
Belo Horizonte uma área de 5.000 metros quadrados na Fazenda Santa Tereza para 
constituição da Paróquia Santa Tereza de Caio Martins; 

13) Projeto n. 151/1955 – sobre a criança abandonada; 

14) Projeto n. 655/1956 – regulamenta as promoções de praças da Polícia Militar do 
Estado; 

15) Projeto n. 660/1956 – concede isenção do imposto de transmissão inter vivos à As-
sociação dos Amigos de São Francisco; 

16) Projeto n. 634/1956 –  direitos de aposentadoria com as vantagens do cargo ou fun-
ção que exerceu ou está exercendo, em favor da Polícia Militar; 

17) Projeto n. 688/1956 – isenção de imposto de transmissão inter vivos ao Centro Re-
creativo Piraporense; 

18) Projeto s/n – promove reestruturação dos vencimentos do funcionalismo público 
civil e militar, inclusive aposentado e reformado do Estado; 

19) Projeto de Lei n. 717/1956 – concede isenção de imposto de transmissão inter vivos 
do Corinto Esporte Club; 
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20) Projeto n. 813/1956 – isenção do imposto de transmissão inter vivos da Casa do Es-
tudante de Alfenas; 

21) Projeto n. 819/1956 – dispõe sobre a reforma de Praça da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros, reapresentado em 1957 sob o n. 902; 

22) Projeto n. 323/1956 – retoma o assunto da carteira de empréstimo; 

23) Projeto n. 902/1957 – isenção do imposto sobre transmissão inter vivos ao Barreiro 
Futebol Clube de Belo Horizonte; 

24) Projeto n. 913/1957 – concede pensão a viúva de militar falecido em serviço; 

25) Projeto n. 746/1957 – dotação de recursos para reconstrução da ponte sobre o rio 
São Francisco, que liga Pirapora a vila de Buritizeiro; 

26) Projeto n. 1.212/1958 – transforma Granja Escola Licurgo Leite Filho de Alfenas em 
estabelecimento modelo para recuperação de menores desvalidos; 

27) Projeto n. 1.253/1958 – concede isenção de imposto de transmissão inter vivos à 
Associação Olímpica Comercial com sede na cidade de Buenópolis; 

28) reapresenta projeto sobre a reestruturação do funcionalismo civil e militar; 

29) Projeto n. 1.280/1958 – funcionários remanescentes da extinta navegação mineira 
do rio São Francisco; 

30) Projeto n. 1.224/1958 – isenção de taxas e imposto de transmissão inter vivos em 
favor da Associação de professoras primárias do Estado; 

31) Projeto n. 954/1957 – estatuto da Polícia Militar. 

Indicações apresentadas à Assembleia Legislativa – 1955 a 1958: 

1) 158/1955 – pagamento de pensões atrasadas deixadas pelos ex-combatentes da 
Guerra do Paraguai; 

2) 190/1955 – juventude ribeirinha de São Francisco, Januária e Manga; 

3) 210/1955 – constituição de sociedade mista para explorar transporte no rio São 
Francisco; 332/1955 – estrada de rodagem vinculada ao futuro Distrito Federal; 

4) 344/1955 – promoção de Praças na Polícia Militar; 

5) 345/1955 – diárias de marcha de praças destacadas; 

6) 378/1955 – rodovia Montes Claros a Januária;

7) 349/1955 – obras da cadeia pública de Pirapora; 

8) 794/1956 – melhoria de rede de cursos normais e regionais no Estado; 

9) 795/1956 – estende a Lei n. 1.232/1955 a militares com menos de dez anos de serviços; 
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10) indicação 832/1956 – reajustamento de proventos de servidores aposentados civis e 
militares  equiparando-os aos seus correspondentes da ativa; 

11) 966/1956 – ponte sobre o rio Sapucaí, ligando Alfenas a Campos Gerais; 

12) 1.027/1957 – rodovia BH–Pirapora como fator de ligação da região central de Minas 
com o futuro DF; 

13) 1.274/1957 – estado de abandono em que se encontra a ponte sobre o rio São Fran-
cisco em Pirapora; 

14) 1.364/1957 – direitos trabalhistas de funcionários da navegação mineira de São 
Francisco; 

15) 1.420/1958 – desabamento da estrada de Várzea da Palma a Belo Horizonte; 

16) 832/1956 – reajustamento de vencimentos do funcionalismo aposentado e reforma-
do, civil e militar de MG.

Requerimentos:

1) 441/1956 – encaminhamento através da Assembleia Legislativa em apelo à Presidên-
cia da República para o pagamento aos municípios da quota do imposto de renda 
relativo ao ano 1955 e de exercícios anteriores; 

2) 534/1956 – visita do Presidente da República ao local da Barragem de Três Marias e 
constituição de Comissão de Deputados para o ensejo da visita; Comissão especial 
de energia elétrica, a fim de acompanhar o desenvolvimento do programa de eletri-
cidade do Estado, no que se refere a construção da Usina de Três Maria; 

3) 746/1957 – ponte sobre São Francisco; congratulações ao Presidente da República 
Juscelino Kubistchek de Oliveira pela construção da Barragem de Três Marias em 
marcha; 

4) 821/1957 – Comissão Parlamentar para o centenário de Machado; 

5) 937/1957 – instalação de aparelhos telefônicos em Maria da Cruz, São Francisco, São 
Romão, Ibiai e Pirapora; 

6) 949/1957 – sobre o Patronato de Pirapora/Frei Arnaldo Beles; 

7) 963/1957 – setecentas toneladas de leite em pó destinada pelo Fundo Internacional 
de Socorro a Infância, ao consumo das crianças pobres de MG.  

Atividades parlamentares nas comissões da Assembleia Legislativa mineira: 

• Comissão de Educação e Cultura: membro efetivo; 

• Comissão de Trabalho e Ordem Social: suplente; 

• Comissão de Serviço Público Civil: Suplente; 

• Comissão Especial de Energia Elétrica: Presidente.
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No período de 1958 a 1978, tornou-se deputado federal, pelo Partido Social Democrático 
– PSD. Com as mudanças constitucionais trazidas pelo regime militar estabelecido em 1964 e 
a reformulação dos partidos, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional – Arena. Neste período, 
apresentou uma série de projetos sempre relacionados com a educação rural, a criança carente e 
o Vale do São Francisco, sem descuidar, contudo, de outras regiões do Estado de Minas Gerais.  
Pronunciou 355 discursos, entre os quais alguns foram selecionados para esta coletânea. 

Na sua passagem da Assembleia Legislativa para o Congresso Nacional, participou da 
Comissão que elaborou o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
reformulou o Ensino Fundamental do país, contribuindo na elaboração do Relatório deste 
projeto ao lado de políticos de outros partidos como Santiago Dantas, Carlos Lacerda e Lauro 
Cruz. Foi autor do Projeto de Fundação Nacional de Educação de Base. 

Desde 1959, realizou diversos pronunciamentos e propostas favoráveis à Reforma Agrá-
ria e ao Crédito Rural para pequenos agricultores e pescadores. Em um de seus pronuncia-
mentos, expressou-se conforme um provérbio da roça: 

“não vamos derrubar a mata quando temos ainda a capoeira. Traduzin-
do: Por quê vamos derrubar a mata portentosa da Constituição, ensejando 
a discutível solução da expropriação das terras, se temos à mão capoeira 
abundante e fértil, a traduzir-se na valorização do homem, no crédito rural, 
na saúde e na escola?”7  

Manoel de Almeida acreditava no caráter “evolutivo” da Reforma Agrária. Em suas pa-
lavras: 

“Nossos problemas, muito mais do que dar terras aos homens, é, parado-
xalmente, dar homens às terras, isto é, preparar adequadamente o homem 
para que ele possa produzir. A primeira medida em favor de uma verdadei-
ra Reforma Agrária é a valorização do homem, para que este possa valori-
zar a terra.” 8 

Assim é que suas proposições sobre a Reforma Agrária são intrinsecamente relaciona-
das à organização das Escolas Caio Martins em sua interação regional, econômica e social. 
As “Fazendas Escolas” das Caio Martins e o Colégio Agrícola de Januária são exemplos que 
materializam seu entendimento de Reforma Agrária pelo qual as condições de alimentação, 
saneamento e saúde e os meios formais da educação e conhecimentos técnicos agropecuários 
devem preceder na preparação dos lavradores e seus filhos para o acesso e uso adequado da 
terra. Eis que as Escolas Caio Martins foram originariamente destinadas aos filhos de lavra-
dores e pescadores do Vale do São Francisco para crescerem saudáveis, alfabetizados e com 
conhecimentos adequados a uma atuação futura em prol do desenvolvimento do meio regio-
nal em que nasceram.  É muito importante assinalar que, embora ao longo de toda a história 

7 Reforma Agrária. Discursos pronunciados da Tribuna da Câmara. Rio de Janeiro: Centro Gráfico do Senado Federal,1959, p.9.
8 Idem, p.28.
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institucional tenham abrigado crianças abandonadas e com problemas de ajustamento social, 
o modelo pedagógico de Caio Martins não foi criado para atuar como um estabelecimento de 
correção de menores infratores. O propósito era acolher crianças ainda pequenas, justamente 
para atuar na sua formação antes que se tornassem infratoras.

Apesar de centralizar todos os esforços políticos na consolidação da Barragem de Três 
Marias, Manoel de Almeida sensibilizou-se e foi porta-voz da questão dos moradores atingi-
dos pela construção de Furnas. Em 1959, foi autor do Projeto de Lei n. 1.293, transformado na 
Lei n. 4.176, de 20 de dezembro de 1962, que criou o Condomínio Rural Piuí, para alocação 
dos pequenos lavradores deslocados da área de acumulação da bacia de Furnas, localizada na 
região sul de Minas Gerais. 

Em toda a sua trajetória parlamentar, foi defensor permanente do desenvolvimento 
regional, municipal e comunitário, sendo significativas as suas dotações orçamentárias con-
signadas em favor da construção de pontes, estradas, campos de pouso, balsas, sistemas de 
energia elétrica, abastecimento de água, saneamento básico, postos de saúde, escolas urbanas 
e rurais, agências bancárias e sindicatos rurais. 

Em relação à energia elétrica, lutou junto à Cemig para a sua implantação nos muni-
cípios de Manga, Ubaí, Brasília de Minas e Unaí, no norte de Minas. Com a construção da 
Usina de Pandeiros, lutou pela implantação da eletrificação de Januária, Itacarambi, Manga, 
São Francisco e São Romão. Com a construção da Usina de Formoso, na Bahia, conseguiu 
estender o beneficio até Montalvânia. 

Lutou pela criação de infraestrutura nos setores de saneamento, agroindústria, trans-
porte a par da construção da Barragem de Três Marias. Fez gestões para votação de verba 
destinada ao circuito elétrico de Araxá, Patos de Minas e Paracatu, situadas no noroeste de 
Minas Gerais. No vale do rio Doce esteve presente na destinação de verbas para estudos e 
lançamento de linhas de transmissão beneficiando Governador Valadares, Conselheiro Pena, 
Resplendor e Aimorés. No sul de Minas, atuou na consecução de verbas para resolver o pro-
blema de energia nos municípios de Boa Esperança, Ilicínea, Campos Gerais, Alfenas, Divisa 
Nova, Areado, Alterosa, Machado, Botelhos e Guapé.  

Atuou na criação de medidas de saneamento básico em Januária, São Francisco, São Ro-
mão, Ubaí, Manga e Unaí, situadas na bacia do São Francisco. Em Patos de Minas, noroeste de 
Minas, contribuiu para a implantação de projetos do Sesp e Suvale. No sul de Minas, destinou 
dotações financeiras e o projeto do Sesp às cidades de Alfenas, Machado e Guapé. 

Todos os seus esforços a favor da região do norte de Minas culminaram na formulação 
do Projeto de Lei n. 1.207/1973, tornado na Lei n. 6.218, de 7 de julho de 1975, pela qual 22 
mil quilômetros quadrados do noroeste mineiro, correspondente à margem esquerda do São 
Francisco, foram incluídos na área de atuação da Sudene. A mesma área já tinha sido abran-
gida pela zona do Polígono da Secas. Esta medida modificou sobremaneira a fisionomia geo-
econômica dos municípios de Januária, São Francisco e Manga. 

No campo da educação, continuou a dar apoio às Escolas Caio Martins implantadas nos 
municípios de Esmeraldas, Pirapora, São Romão, São Francisco, Januária e Manga, criadas 
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com o objetivo de atender crianças carentes e filhos de lavradores desde os níveis fundamen-
tais até o ensino médio. Atuou em benefício das Escolas Agrotécnicas de Januária, assim como 
de Farmácia e Odontologia de Alfenas, para que fossem elevadas à esfera federal. Criou o Co-
légio Agrícola de Januária destinado à formação de técnicos do segundo grau, passando a ser 
a meta de muitos alunos das Caio Martins. Fez esforços para o reconhecimento de faculdades 
de Direito, Administração e do curso de Enfermagem. Buscou destinar bolsas de estudo do 
MEC e de ensino médio para alunos de todo o Estado de Minas Gerais. Para a cidade Conse-
lheiro Pena, destinou bolsas de estudos e verbas à construção do Colégio Tiradentes.

Foram seis legislaturas, sendo a primeira, na Assembleia Legislativa e, cinco na Câmara 
Federal, vinte e quatro anos de vida dedicados à Política. Nem sempre o deputado teve seus 
projetos de lei aprovados e aplicados à realidade social. O período de ditadura militar foi 
também um momento de cerceamento para ele. Manoel manifestou-se claramente contra a 
invasão da Universidade de Brasília por forças militares, criticou a ausência de diálogo do 
Ministro da Educação com os universitários, a perseguição aos líderes sindicais e sindicatos 
rurais no norte de Minas, a cassação dos direitos políticos do Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, personagem exemplar da história do Brasil. Nem mesmo sua condição de militar 
reformado e de político filiado à Aliança Renovadora Nacional – Arena, partido que apoiava 
o governo, o ajudou a evitar que naquele período as Escolas Caio Martins sofressem grave 
retrocesso, sendo duramente atingidas em seus objetivos e métodos de tratamento da criança. 
No entanto, como se pode verificar lendo seus discursos, Manoel de Almeida esteve presente 
na recondução das escolas ao seu formato original, tendo sido atuante na criação da Fundação 
Caio Martins – uma salutar medida criada pela Lei n. 6.514, de 10 de dezembro de 1974, que 
deu novo impulso à continuidade de seu projeto pedagógico.

O final de sua vida parlamentar coincide com um dos mais importantes trabalhos que 
viriam consolidar o seu nome associado à questão da criança desvalida. Entre 1975 e 1976 foi 
Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Menor – CPI do Menor, no Congresso 
Nacional, e organizador do documento “A Realidade Brasileira do Menor”. Este documento 
foi considerado indispensável a todas as autoridades interessadas na matéria. Nele estão o 
diagnóstico e as opções oferecidas ao Governo Federal para criação do Sistema Nacional do 
Menor. Uma das recomendações foi o Projeto Dom Bosco, que, como vanguarda e instrumen-
to de um novo Sistema de Atendimento ao Menor, parte do princípio de que “a criança é o 
pai do Homem”, propondo que a ênfase deve ser conferida no “amparo integral a essa criança, 
antes de tratar-se de luta tardia contra o criminoso”.9 

Em sua última campanha eleitoral, escreveu aos eleitores uma carta datada de setembro de 
1978, em que pretendia lutar pela criação do Sistema Nacional do Menor, tendo em vista trans-
formar o dado alarmante de 25 milhões de crianças brasileiras em estado de privação diversa, 
desde o completo abandono até a falta de alimentação, saúde, educação e carinho. Já distanciado 
da vida parlamentar e sob os cuidados médicos requeridos pela delicada situação de saúde, suas 

9 Dados do relatório A Realidade Brasileira do Menor. Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, Coordenações 
de Publicações, Brasília, 1976, p. 26.
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preocupações continuavam sendo as mesmas que motivaram toda a sua vida militar, de educador 
e parlamentar. Em cartas a amigos parlamentares na ativa, recomendava-lhes atenção especial ao 
problema do menor em situação de risco. Em 1979, o Projeto Lei n. 278, de autoria do Senador 
Lourival Baptista referente à execução do Projeto Dom Bosco, foi aprovado pelo Senado Federal 
com base na Resolução n. 21, de 1976, que havia aprovado o Relatório e as Conclusões da Comis-
são Parlamentar de Inquérito – CPI do Menor, dos quais Manoel de Almeida foi relator.

Mandatos parlamentares: 

1) 1955-1959, PSD/ MG, apuração 3.10.1954, 12.815 votos, posse 29/12/1954;

2) 1959–1963, PSD/ MG, apuração 3.10.1958, 24.567 votos, posse em 1º/2/1959; 

3) 1963–1967, PSD/ MG, apuração: 7.10.1962, 26.975 votos,  posse em 1º/2/1963;

4) 1967–1971, Arena/MG, apuração: 28.12.1966, 26.482 votos, posse em 1º/2/1967;

5)1971–1975, Arena/MG, apuração: 6.01.1971, 23.237 votos, posse em 1º/2/1971; 

6) 1975–1979, Arena/MG, apuração: 23.12.1974, 37.089 votos, posse em 1º/2/1975.

Atividades parlamentares no Congresso Nacional 

Projetos de Lei apresentados: 

1)  PL n. 2.229/1976 – dispõe sobre o estágio profissional para o menor carente; 

2) PL n. 2.070/1976 – dispõe sobre a identificação dos devedores e avalistas de títulos 
de crédito, transformado em norma jurídica; 

3) PL n. 1.207/1973, transformado na Lei 6.218 de 7.7.1975; 

4) PL 1293/1959, cria o condomínio rural do Piui, transformado na Lei 4176, 
20.12.1962, 

5) PL n. 1.078/1972 e 

6) PL n. 551/1967 – referentes à definição da área ribeirinha mineira de atuação da 
Sudene; 

7) PL n. 4.693/1962 – regulamenta a distribuição aos estados, ao DF e aos municípios 
do produto de arrecadação dos impostos referidos no artigo 22 da Constituição do 
Brasil; 

8) PL n. 3.482/1961 – manda incorporar no quadro de pessoal da Comissão do Vale do 
São Francisco os servidores da antiga navegação do São Francisco; 

9) INC – 1/1959 – cria na carteira agrícola do Banco do Brasil as equipes de superviso-
res, transformado em norma jurídica.



27

Informações Biográficas

Participação em Comissões Mistas: 
1) PL n. 3.379/1961 – que dispõe sobre o funcionamento de novos cursos na Escola de 

Engenharia de Uberlândia, 1963; 

2) PL n. 1.293/1959, Condomínio do Piuí; 

3) PI n. 2.001/1960 – que desincorpora do Patrimônio da União e devolve à plena pro-
priedade da Sociedade Filarmônica LYRA o imóvel situado à Rua São Joaquim 239, 
na capital do estado de São Paulo, 1963; 

4) Veto PL n. 3.379/1962 – Vice-Presidente, 1963;

5) Aprecia veto ao PL n. 3.861/1963, que abre ao PJ – Justiça do Trabalho – TRT da 
1ª região o crédito suplementar de 34.446.000,00, para pagamento de vantagens a 
juízes e funcionários aposentados: membro, 1967;

6) Mensagem n. 13/1967 – que encaminha PL n. 13/1967, que cria a Superintendência 
do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (Sudeco): Membro, 1967; 

7) Aprecia Projeto de Lei Orçamentária: Membro e Relator, 1970; Mensagem n. 
19/1971, submete ao Congresso Nacional texto DL n. 1.152/1971, que reajusta os 
vencimentos dos servidores civis e militares do DF: Membro, 1971; 

8) Orçamento, que estima receita e fixa a Despesa da União para exercício financeiro de 
1972: membro, 1971; 

9) Orçamento – PI n. 13/1971, que estima a receita e fixa a despesa da União: Relator, 
1971; PL n. 19/1971, que autoriza PE a abrir ao Ministério do Exército crédito es-
pecial: Membro, 1971; Mensagem n. 15/1972, submete ao Congresso Nacional o DL 
n. 1.207/1972, que cria Programa Especial para o Vale do São Francisco (Provale): 
Membro, 1972; 

10) Submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto-lei n. 1.264, que 
modifica, no exercício de 1973, a distribuição da receita proveniente da arrecadação 
do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e sobre ener-
gia elétrica: Presidente, 1973; 

11) Incumbida de estudo e parecer sobre o PL n. 11, que estima a receita e fixa a despesa 
da União para exercício financeiro de 1974: Relator, 1973.

Comissões Permanentes: 

1) Educação: Suplente, 1967; 

2) Educação e Cultura: Suplente, 1963, 1971 e Membro, 1974, 1975; 

3) Fiscalização Financeira: Suplente, 1963; Fiscalização Financeira e Tomada de Con-
tas, Membro, 1973; 

4) Serviço Público, Suplente, 1974, 1975; 
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5) Obras, Membro, 1971; 

6) Orçamento: Suplente, 1963, 1967 e Membro, 1971. 

Comissões Especiais: 

1) Bacia do São Francisco: Membro, 1963 e Suplente, 1967; 

2) Polígono das Secas: Suplente, 1963 e 1974, 1977 e Membro, 1975; 

3) Equacionar o problema do menor abandonado: Membro, 1971; 

4) CPI sobre Furnas: Presidente; 

5) CPI destinada a investigar a invasão do mercado de produtos farmacêuticos de uso 
veterinário por laboratórios estrangeiros: Membro, 1967; 

6) CPI destinada a investigar o problema do menor: membro, relator, 1975; 

7) CPI destinada a examinar a situação do ensino superior no Brasil: Membro, 1978. 

Cargos públicos ao longo da vida: 

• Comandante do Departamento de Instrução da Polícia Militar; 

• Chefe de Gabinete do Major Dorneles; 

• Assistente Militar da Secretaria do Interior e da Secretaria de Segurança do Estado de 
Minas Gerais; 

• Chefe de Gabinete do Comando Geral; 

• Deputado Estadual e Federal por 24 anos; 

• Conselheiro da Fundação de Serviços Sociais de Brasília; 

• Diretor Administrativo da Comissão de Construção, Ampliação e Reforma de Prédios 
Escolares – Carpe; 

• Presidente do Conselho Diretor das Escolas Caio Martins. 

Condecorações: 

• Sócio honorário do Centro Acadêmico de Criminologia em junho de 1948; 

• Medalha de Ouro de Honra ao Mérito concedida pela Esso Standard do Brasil em seu 
programa radiofônico, pela obra ruralista que vinha realizando através das Escolas 
Caio Martins, Rio de Janeiro de 10.06.1953;

• Recebeu homenagens prestadas por prefeituras e entidades de Januária (1951), Belo 
Horizonte (1958), Alfenas (1962, 1964), Boa Esperança (1963), Guapé e Ilicínea 
(1964), São Romão (1977) e Buritis. 

• Medalha da Inconfidência do Governo de Minas Gerais, 21.04.1982; 

• Grande Medalha de Mérito Educacional, em 15.10.1984; 
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• Troféus “Espadim Tiradentes” e “Academia de Polícia”, Comenda de educador, confe-
rida pelo Ministério da Educação. 

• Após falecimento de Manoel de Almeida, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
criou a “medalha de mérito policial civil”, com o seu nome, para premiar pessoas e 
instituições que contribuem com ações de melhoria da segurança pública do Estado.

• Com a criação da Academia de Letras João Guimarães Rosa pela Polícia Militar, Ma-
noel de Almeida foi escolhido patrono da cadeira n.9. 

Missões oficiais: 

• Viagem aos Estados Unidos a convite do Departamento de Estado do governo ameri-
cano (1960); 

• Viagem à Índia, Líbano e Síria como participante da Comissão de Orçamento e Servi-
ço Público da Câmara Federal e convidado do governo indiano (1964); 

• Representante da Câmara dos Deputados em visita às obras que se realizavam na 
Transamazônica (1971); 

• Viagem ao México a convite dos governos do México e dos EUA e membro da Comis-
são do Polígono das Secas da Câmara dos Deputados em visita oficial aos projetos de 
irrigação daqueles países (1974).

Discursos publicados pelo Centro de Documentação e Informação disponíveis à consul-
ta na Biblioteca da Câmara dos Deputados: 

1.  Reforma Agrária, Discursos (1959); 

2.  Pecuária Nacional em crise (25.11.1969); 

3.  Extensão dos Benefícios do BNH ao Meio Rural (12.5.1970); 

4.  O Problema de Furnas e o Condomínio de Piuí; 

5.  Pecuária Nacional em Crise (25.11.1969); 

6.  Carne de Boi é Moeda Forte; 

7.  Fundação Nacional de Educação de Base (2.9.1970); 

8.  Município – Célula e Base do Desenvolvimento Nacional; 

9.  Política de Incentivo ao Produtor Rural; 

10.  O Drama do São Francisco (1971) 

11.  Potencial da Bacia do São Francisco (19.6.1972); 

12.  Os Alicerces da Obra do São Francisco (19.6.1972); 

13.  Brasília e sua Missão Histórica (28.6.1973); 

14.  O problema da Carne no Brasil (28.7.1973); 
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15.  A Realidade do Menor (8.4.1976); 

16.  O Café e a Economia Nacional (1978);

17.  Crédito e Pecuária (28.3.1978); 

18.  João Rafael: O Navegante do São Francisco (9.3.1978); 

19.  Roteiro Parlamentar (pronunciado em 4.12.1978, publicado em 1979). 

Manoel José de Almeida casou-se com Márcia de Sousa Almeida na cidade mineira de 
Boa Esperança, em 1941, formando uma construtiva parceria e amorosa família de seis filhos, 
18 netos, 18 bisnetos e um tetraneto. Faleceu em Belo Horizonte no dia 9 de maio de 1988, 
decorrente de complicações cardíacas e diabetes. Foi velado no Salão Nobre da Assembleia 
Legislativa e enterrado no Parque da Colina no dia 10 de maio de 1988. 

Na década de 1990, sua esposa e companheira de trabalho, a professora Márcia Sousa 
Almeida, foi nomeada para o exercício da Presidência da Fundação Caio Martins, que exer-
ceu por 12 anos com a mesma dedicação do marido. Caio Martins constitui uma obra que 
pertence ao Governo de Minas Gerais – e ao mundo – que está essencialmente relacionada ao 
seu fundador e à criança, que ele sempre carregou dentro de si orientando suas lutas sociais.

5 de março de 2012

Manoel de Almeida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
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1 Manoel de Almeida conta sua vida como  
militar e educador 
Entrevistador: antropólogo Marco Antonio Lazarin, 1981

Esta entrevista ocorreu nos dias 7 e 8 de agosto de 1981 na casa de Claudio Almeida, 
em Brasília. A ideia da entrevista surgiu de uma conversa de Manoel José de Almei-

da com Marco Lazarin sobre a Revolução de 1930, Coronelismo e outros assuntos. A iniciativa 
de gravação partiu do próprio Manoel, consciente da necessidade de registrar a sua trajetória 
de vida tão intensa, criativa e exemplar. A conversa estendeu-se entre os dois, rendendo qua-
tro fitas K7 com depoimentos sobre a família, a política do Norte de Minas, a vida militar, o 
casamento com Márcia de Sousa Almeida e a criação das Escolas Caio Martins. A gravação foi 
finalizada com cantigas de infância, hinos militares e canções folclóricas cantadas por todos 
os familiares, quando se destaca a afinada voz de Márcia. Estavam também presentes no en-
contro: Maria Coeli, Claudio, Fernando, Rita Heloísa e Ana Maria. Os netos, ainda crianças, 
faziam o fundo sonoro da entrevista: Manoela, Maria Paula, Rafael, Raquel, Renata, Fausto, 
Constança, Fernanda, Maria Claudia e João Paulo. Marco Lazarin é antropólogo formado pela 
Universidade de Brasília e professor da Universidade Federal de Goiás.

  

Januária, norte de Minas Gerais.
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Origem da família em Januária-MG

Manoel: E assim vai.

Marco: O senhor pode falar de São Francisco, Januária, quando do tempo dos seus pais.

Manoel: Bem, ah! As minhas primeiras lembranças são bem recuáveis, que nós – Ma-
ria, Ana, Isabel, primeiro a Isabel, e eu – nascemos numa rua diferente daquela em que nós 
iríamos ter mais oportunidade de brincar e de conhecer, a Rua Padre Ramiro, rua, mas uma 
dessas assim, na ocasião principalmente era bem mais modesta, mas foi meu pai que resolveu, 
como todo barranqueiro, ele gostava de morar perto do rio e ele veio fazer, crescer, aumentar 
uma casa onde já morava o sogro dele e a sogra, que era Iaiá Constança e o Ioiô João Cândido.

Marco: Ioiô?

Manoel: Ioiô. Ioiô era o modo de chamar o avô, era ioiô.

Marco: Ah, era!

Manoel: Ioiô João Cândido era das primeiras famílias de Januária. Ele, certamente, veio 
com os primeiros bandeirantes e localizou-se no Brejo do Amparo. Porque Januária foi des-
coberta, aliás, o início de civilização, início de uma comunidade diferente da que existia que 
eram os índios, teve lugar lá no Brejo do Amparo, lugar assim, com córrego, com rio, cheio 
de palmeiras, e ioiô João Cândido era da família dos Ortigas. Os Ortigas, eu não tenho bem 
certeza se eram italianos ou se eram espanhóis, mas, bem, parece-me que eram espanhóis.

Marco: Leva mais jeito de espanhóis, né, Ortiga.

Manoel: Eram três Ortigas que vieram. Um veio de São Paulo, outro foi mais para o Sul, 
e parece que um Ortiga foi lá para o norte do país. Então esse João Cândido Gomes Ortiga 
era muito ligado aos primeiros, e parece mesmo que ligado por laços de sangue àqueles 
primeiros moradores dali. O Gomes consta entre os primeiros moradores e o Ortiga tam-
bém. Tudo indica que foram companheiros do Manoel Pires Maciel Parente, que chefiava 
um grupo que deu combate à tribo de índios lá no Brejo do Amparo e, ali, eles se fixaram, 
fizeram uma igreja como era costume. Aí começaram a fazer o arruamento. O Manoel Pires 
no combate fez a captura de uma índia, e essa índia filha do pajé, chefe, cacique, pajé não, do 
cacique, e essa índia fez força, talvez, aí. De modo que, no começo, muito brava, mas, no fim, 
terminou acostumando com ele. Certo dia houve um ataque dos índios a casa, mas o Manoel 
não estava em casa, Manoel Pires Maciel, ele estava ausente, estava trabalhando, trabalho em 
lavoura, e os índios levaram a índia, e estabeleceram a tranquilidade. Acho que eles não se 
conformavam de ter uma pessoa da família deles, da tribo, tendo modelos civilizados. E, fo-
ram rio acima, quer dizer, caminhando no sentido montante, e até um lugar, até um afluente 
do São Francisco, de nome Acari, aí eles fizeram, organizaram novamente a tribo e com a 
índia, que estava grávida de uma criança, ignoro o sexo. Mas ela não se esqueceu do bandei-
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rante, de sorte que, quando ela, pelos costumes dos índios, na ocasião de ter a criança, eles 
davam sempre mais liberdade e foram obrigados a dar mais liberdade a essa índia, que ficava 
sob a vigilância, porque eles tinham medo de ela querer voltar. Eles deram mais liberdade, 
para que ela pudesse procurar frutos, procurar mel, procurar alimento para se alimentar, e 
em consequência alimentar o filho, a criança, mas numa dessas saídas dela, com esse objeti-
vo, ela sumiu, e eles a procuraram em torno, e não a encontraram. E, o Manoel Pires chega à 
casa um dia e nota um ambiente diferente dentro de casa e começa, aí vem enrolada a cena, 
romântica é a história, porque ela já tinha sido não batizada na Igreja, mas recebido o nome 
de Catarina, então ele gritava: 

– Catarina, Catarina.

Quando vem ela de lá dentro com uma mochilinha nos braços. Ficou muito feliz, muito 
alegre, levou-a a igreja e se casou com ela, 18 filhos tiveram. Assim começa a minha família ali 
porque o Ortiga estava no meio. Ortiga é um descendente desta, ele é Gomes Ortiga, é um dos 
primeiros companheiros de Manoel Gomes Ortiga, que descendiam dessa Catarina também, 
e até hoje, no cemitério, quem quiser fazer pesquisa pode ir ao cemitério do Brejo do Amparo, 
diz que encontra ainda lá uma ou duas campas lá, mortuária, com nome de Ortiga.

Marco: Quem era? Quem eram?

Manoel: Muitas pessoas ligadas à família, ascendentes de nossa família, dos Ortiga. Bom, 
no seu lado que mandar, enfim, esse João Cândido, vem da família de João Cândido, nossa 
família por parte de mãe, porque ele casou-se mais tarde com Constança. Constança veio do 
norte, Constança era italiana, mas ela nasceu no Brasil, ela nasceu enquanto eles viajavam 
lá duma região, até que tinha o nome de Dias. Os Dias, da passagem perto de Bonfim, eles 
vieram de lá, mas de lá foi apenas um ponto de passagem, não sei se eles desceram no recôn-
cavo ou desceram por ali mesmo, é certo que tenha descido no recôncavo, e depois subiram 
à procura de terras. Eram muitos. Eles eram agricultores, e eram muitas moças, e subiram o 
rio, e uma delas deu à luz a uma menina, que eles puseram o nome de Constança, que nasceu 
numa coroa, margem do São Francisco, também dá uma tonalidade muito simpática, muito 
ecológica, muito do rio, ali onde as gaivotas cantam no piado todo característico da gaivota 
do rio São Francisco, ali onde a gente quando viaja fica procurando os ovos e os ninhos das 
gaivotas, ali nasceu, numa viagem dessas nasceu Constança.

Marco: O senhor tem ideia de quando?

Manoel: Ah, quando? A gente pode, porque a Iaiá morreu com setenta e tantos anos, 
quase oitenta, talvez, e [...].

Marco: Ela morreu com quase oitenta?

Manoel: Quase oitenta, foi em 1947. Aliás, meus pais morreram entre 46 e 47, meus pais 
não, minha mãe Rita, meu pai José, e logo depois morreu a avó Constança.
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Marco: Ela era mais ou menos então de 1867.

Manoel: 1867?

Marco: Tendo morrido com quase oitenta, com quase oitenta, né, 1947, mais ou menos 
1867, 1870.

Manoel: É todos vieram subindo [o rio São Francisco], mas eles já estavam no Brasil, eles 
eram imigrantes italianos, então que ela era filha de pai e mãe italianos, ela não tinha outro 
sangue. Ela era assim moreninha, e o nariz ligeiramente adunco, de modo que parece que a 
gente, ela teria aquele, um pouquinho do sangue, ali, albanês, grego, talvez árabe, da Itália do 
Sul. E quando ela nos contava as histórias, ela era muito inteligente, sabe, contava a História 
Sagrada. As primeiras noções de História Sagrada que nós tivemos foram dadas por ela. Ela 
contava o problema dos novos cristãos, dos apuros que eles passaram pela Inquisição, dos 
nomes que eles foram obrigados a procurar para não serem identificados. Então saía para o 
mato, ia procurar nas árvores brasileiras, ou árvores dos lugares onde estavam, os nomes que 
eles punham, e aí talvez, até quem sabe, Ortiga, que Ortiga é nome de uma erva altamente 
corrosiva, não é, um deles procurou Ortiga, Urtiga, deve ser Urtiga e depois corruptela talvez 
Ortiga. Então a vovó, iaiá, como gosto de falar, a Iaiá Constança, ela contava isso, ela tinha 
outras irmãs, que já tinham nascido, antes, ela era das mais novas, e eram, fixaram algumas 
em Januária, outras foram para São Romão, e aí se constituiu uma família descendente desses 
italianos, misturados com essa família, que se juntou com outras raças e não ficou aquela fa-
mília pura. Ela veio pura até Iaiá Constança, que casou com Ioiô João Cândido. Mas o Ioiô já 
tinha característica bem indígena, sangue de índio, o ioiô tinha rosto de índio, mas me lembro 
dele até mesmo no caixão mortuário, era um homem forte, era um homem que aos cinquenta 
e tantos, sessenta anos, ele jogava o laço numa rês, firmava a rês corria e dividia o tombo, lá 
direto ela caia...

Marco: Pegava na unha! [risos]

Manoel: É, então era o orgulho dele essa formação que deu a nossa família, uma parte 
na Itália, outra parte a partir da Espanha, e outra parte que eu não falei ainda, né, dos portu-
gueses. A história do meu bisavô paterno é muito interessante, porque ele tinha apenas onze 
anos e rompeu com a família. Rompeu com a família assim, de modo decisivo, não admitiu 
nenhum conserto, e aproveitou a chegada de um navio que vinha passando pelo Brasil, depois 
iria para a Índia etc. Entrou no porão, mas ele não quis ir para a Índia, ficou na Bahia, Salva-
dor. Ele tinha onze anos, completou doze anos depois que chegou, e parece que o móvel dessa 
fuga é que, naquele tempo, uma família importante, uma família do Porto não podia deixar de 
ter um filho padre, ele foi escalado pelos mais velhos que já tinham escapado, quando chegou 
na vez dele, parece que fizeram uma cumbuca, uma coisa assim, e por sorte ele tinha que ser 
o padre. Ficou muito triste, não aceitou a situação e, mais tarde, aliás, quando eles esperavam 
que ele se acomodaria, ele pegou o navio e entrou para o porão e só no alto-mar é que ele 
apareceu. E veio para o Brasil. E foi uma dessas coisas que só mesmo destino pode explicar, ele 
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não quis, ele não parou lá. Apareceu um negociante do Porto Salgado, que era o nome antigo 
de Januária, tinha o Brejo e tinha o Porto. O Porto era o Porto do Brejo, e o Brejo é que tinha 
água salobra. Então chamava Porto Salgado. Então apareceu esse negociante lá, de Porto Sal-
gado, encheu a cabeça, aconselhou tudo aquilo, era muito interessante o rio São Francisco, era 
mais bonito do que o Douro, onde tinha nascido, havia a cidade dele, a cidade de Porto, que 
lá ia ficar muito feliz, e estimulou até a cabeça dele. Também deve ter feito perguntas se ainda 
existiam índios por lá, e ele disse [que] existiam lá perto mesmo tribos:

– Pois, então, eu vou para este lugar.

Veio, ele veio assim, parece que com aquela ideia fixa de encontrar a natureza, a flora e os 
seres humanos autóctones, e aí, ele chegando, trabalhou lá na casa comercial daquele homem, 
dizem que impressionando muito, porque os meninos eram bobos, meninos dessa idade, ele 
era um menino europeu.

Marco: Com essa formação para ser padre, já tinha uma formação desde criança para ser 
padre, uma formação sólida, muito bom conhecimento.

Manoel: Bom, eu não sei se ele tinha formação para ser padre, ele devia ter um bom 
curso fundamental, que seria um curso primário, e ele já estava no ponto de começar o curso 
num seminário, mas não sei até que ponto, o certo é que ele apareceu como uma pessoa dife-
rente. Os meninos admiravam as qualidades dele, ele servindo lá no balcão, ele falando muito 
direitinho, ele conversando com todo mundo; ele fazendo as contas no balcão; ele vendendo; 
e tudo isso, enfim, que era a tarefa de um balconista, com 11, logo ele completou 12 anos, ele 
desempenhava essa tarefa, mas, segundo parece, não demorou muito. Deve ter ficado ali um 
ano, dois, se muito, tomou informação sobre a tribo mais próxima, que lhe interessou mais, 
então ele fugiu novamente. Nova fuga, e foi encontrar-se com essa tribo. Nessa tribo ele pas-
sou a viver, muito estimado, pela tribo, pelo pessoal, pelos conhecimentos que ele tinha bem 
informado de outros lugares e, de tal forma, que ele ficou assim logo precocemente sendo um 
líder entre os índios. O cacique tinha uma filha. Ele gostou da filha do cacique, a filha do caci-
que gostou dele, e eles se casaram, parece que era assim, que tinham nascido um para o outro, 
porque viveram bem, casaram-se, tiveram três filhos. Depois parece que ele abandonou a tri-
bo, ele veio para cidade para poder educar os filhos, mas isso é quando ele passava um tempo 
de vida tribal. Ele veio para cidade, e os filhos deles praticamente começaram a civilização em 
Januária, e a civilização a que me refiro, dois deles foram professores, e bons professores, um 
pelo menos foi excelente professor, era o João Gualberto10.

Marco: Alberto?

Manoel: João Gualberto de Almeida. Tem a fotografia, lá em casa.

Marco: Vamos fazer o cálculo de quando mais ou menos eles foram para lá?

10  Hoje é nome de rua em Januária: Rua Professor João Gualberto.
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Manoel: Bom, aí eu admito que o ioiô tenha chegado a Januária aí em torno de 1842, com 
mais uns 6 anos, que seriam o suficiente para ele ter 18 anos, com 18 anos, ele estaria casado, 
com 18 anos, era 1848, esses avós, esses nossos, meu avô que era o Pio, um dos filhos de Rafael.

Marco: Naquele tempo...

Manoel: do Rafael, ele chamava-se Rafael.

Marco: Rafael. Rafael é o menino que veio com 12 anos de idade. Então ele deve ter vindo 
para a cidade em torno de 1850, aí, e cada qual procurou também casar-se dentro do meio.

Marco: Trabalhava com que lá? 

Manoel: hein?

Marco: Ele trabalhava com o quê na cidade? 

Manoel: Ele tinha um irmão que era professor... Os filhos foram professores, um apren-
deu não sei com quem ter a técnica, aprendeu, fazia fotografias com foguetes, quer dizer, 
já nos últimos anos do século passado, chegou Carlos Chiark, formado, e a festa de Carlos 
Chiark, a parte de fogos, a parte da fotografia de Carlos Chiark foi feita por Pio Antônio de 
Almeida.

Manoel: Esse era político também. Chegou a ser vereador. E o João Gualberto era pro-
fessor e o Luís Antônio de Almeida também era professor. Aí eles se casaram, casaram com 
as moças da região mesmo, mulatas. Não conservou assim, ao menos meu pai ficou ainda 
claro, meu pai era claro, ele ia casar-se convicto com quem era pura [de pele clara], Rita que 
era quase pura, porque era filha de Constança com João Cândido, que tinha apenas uma tin-
tura de sangue índio, mas devia ser espanhol e daí começa a nossa vida, entretanto uma vida 
pobre, uma vida de muita dificuldade na profissão. Se é profissão, profissão modesta, essa vida 
de meu pai, também os que seguiram foi assim, aliás alguns continuaram sempre a liderar no 
campo da educação, as filhas de João Gualberto, todos tiveram uma educação, professores 
primários. E, meu pai, a profissão dele era sapateiro, tinha uma letra muito bonita, escrevia 
muito bem, tinha pendores poéticos, poesias. Tem alguma coisa dele ainda, meu pai era es-
crivão, escrivão de crime, como não tinha políticos, ele não conseguiu um cartório, mas ele 
era sempre aproveitado, filiado a uns dos partidos políticos, do final do século passado para a 
entrada deste século, quando ele se casou, no começo do século, 1906, por aí, em 1921, ele já 
tinha 5 filhos...

Marco: 1921? 

Manoel: 1920, é 1921, já tinha a Maria, a Ana, a Isabel tinha morrido. A primeira Isabel 
nasceu com a espinha quebrada, havia morrido, mas eu tinha nascido, e João tinha nascido, 
então eram quatro, quatro filhos.

Marco: quatro filhos.
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Rita Dias Ortiga de Almeida, mãe de Manoel de Almeida

A infância na cidade de São Francisco: política local, chefes 
locais e jagunços

Manoel: ... resolveu vir para São Francisco. Em São Francisco nasceu Isabel, a segunda 
Isabel, que é hoje a senhora de José Carneiro. São Francisco era uma cidade mais atrasada que 
Januária e muito arrelienta, cheia de jagunço, a política era feita a base do cangaço. Quando 
nas eleições, sempre os chefes políticos mandavam buscar na Bahia, que era o celeiro, o “celei-
ro dos cabras”, como eram chamados os jagunços. Mandava buscar em Pilão Arcado, mandava 
buscar em Remanso, em Barra, em todos os lugares, Xique-xique. E, mais recentemente, esses 
jagunços chegaram a ser até homens de grupo famoso, Antônio Silvino, que foi o chefe de 
bandidos, que era caracterizado com uma garrucha, a arma dele era uma garrucha, depois 
veio o Lampião, cuja arma era o punhal, o punhal e a carabina. Quando mandava buscar 
para resolver seus problemas políticos, os jagunços vinham desses grupos, principalmente 
nos últimos tempos, do bando de Lampião, que eram acolhidos por Franklin Albuquerque, 
pai desse deputado Teódulo Albuquerque11, que morreu há pouco tempo, e outros assim como 
Altileman Manduca, que morava em Lapa12, que também era outro chefe de bandidos; Chico 
Leobas, que até meu pai dizia que era parente dele por parte da mulher dele, da Iaiá Maria, 
que era baiana, que era irmã, meu avô Pio casou-se, ele era parente desse Chico Leobas. Esses 
todos eram chefes de bandidos, eram capitães. E vinham eles encomendados pelos políticos 
de São Francisco. Algumas vezes também de Januária, mas raramente Januária recorria a isso, 
era, foi sempre uma cidade mais tranquila. E São Francisco era uma cidade cheia de tumulto, 
chegaram até a matar um juiz de direito de forma muito violenta, enterraram lá, nem puseram 

11  Teódulo Albuquerque foi deputado federal, contemporâneo de Manoel José de Almeida na Câmara dos Deputados. 
12  Bom Jesus da Lapa, Bahia.
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em caixão, levaram para o cemitério nem enterraram o juiz lá, o Dr. Antero. E outros fatos 
dessa natureza, como numa serenata, numa célebre serenata ocorrida, acho que em 1917, 
a família Ferreira, que era uma família de gente muito valente, que tinha vindo da Bahia, o 
Odorico Mesquita também, de lá do norte, sergipano, que tinha casado com a filha, com a 
Laurinha, que era da família Ferreira, botou o sogro como delegado e, um dia, ele querendo 
proibir uma serenata, houve um sério conflito, morreram vários, inclusive, um filho desse 
Lauro Ferreira. Então, a cidade era marcada por esses fatos assim, que eram constantes, por 
isso eles chamavam sempre os delegados. E os delegados também deviam ser os que pratica-
vam, que agiam de acordo com o figurino. E o caso, o primeiro deles, o Andalésio, antes do 
Andalésio, o Antônio Dó. Tem até um livro, escrito por Saul Martins. 

[pausa] 

Realmente não foi o Andalésio o primeiro desses fatos mais importantes, da margina-
lidade social daquela região. A política sempre influía na polícia, e influía fazendo injustiças. 
Houve o caso, digamos mais recente, porque outros fatos ocorreram bem anteriores. O caso de 
Antônio Dó: era um homem vindo do Estado da Bahia, delegacia do norte, do nordeste. E este 
cidadão levado à delegacia, pelo Major Américo, que recebera denúncia de um dos chefes po-
líticos, presidente da Câmara, Sr. Sancho Ribas, que procurava defender direitos fundiários de 
um seu parente, o Major excedeu na sua missão e andou destratando o Antônio Dó. E Antônio 
Dó perdeu o controle e agrediu fisicamente o major. Daí para cá, tornou-se aquilo, passou para 
lenda, uma história muito semelhante àquela de Canudos, guardadas as proporções. A polícia 
de Minas teve a infelicidade que o próprio Exército Brasileiro teve no problema do combate a 
Antônio Conselheiro. Por isso ou por aquilo, as expedições enviadas para combater Antônio 
Dó foram todas mal sucedidas. Oficiais dos melhores, como ocorreram também no caso de 
Canudos, onde Moreira César, o homem que era um dos luminares do Exército, sucumbiu, 
teve morte trágica, violenta, humilhante, também foi da Polícia Militar, também tiveram um 
fim igualmente lastimável. Antônio Dó finalmente morreu de velho, ou melhor, morreu massa-
crado pelos seus próprios jagunços. Ele não pôde evitar uma traição que foi feita inclusive com 
a cumplicidade da mulher com quem ele vivia. Depois desse fato, do Antônio Dó, veio o caso 
do Andalésio. Esse ai já foi com o tenente Alcides Amaral. O Tenente Alcides Amaral recebeu 
denúncia contra Andalésio e chamando Andalésio à delegacia teria feito certamente violên-
cias contra Andalésio. O resultado também foi semelhante. Ele sai, prepara-se em Januária e 
cidades vizinhas e ataca São Francisco. Pegou a polícia desprevenida e a cidade foi tumultuada 
por um ataque inesperado de Andalésio, que baleou o próprio Tenente, com perna quebrada, 
e, por muita sorte, evitou ser fuzilado pelo bandoleiro que o perseguia. Daí para cá, houve 
outros fatos políticos relacionados com a luta de classe e nós tivemos oportunidade na nossa 
infância de assistir essa luta política, essa luta política como foi. A luta de dois chefes políticos 
que não eram. Eram forasteiros, eram Carolino do Amor Divino e Odorico Mesquita, homens 
inteligentes, que sabiam fazer bem a política, mas que não eram da cidade, um de Sergipe e 
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outro Piroancaba. E após um pleito, porque não se conformavam com os partidários de deter-
minada facção, a coisa foi decidida mesmo no tiro, foi um espetáculo penoso em que a família 
sãofranciscana passou três dias ouvindo tiros e toda sorte de alarme que a punha em constante 
terror. Terminou com fuga dos locais, da família Caetano, da família Ribas e de outras famí-
lias, a família Mendonça, esses homens deixaram a cidade, e a cidade foi então inteiramente 
dominada pelo Carlino e Mesquita, que viriam, por sua vez, mais tarde, desaver-se, e outros 
fatos ocorreriam, inclusive, depois de certo tempo, o próprio Mesquita seria assassinado por 
um dos companheiros de Carolino. Essas informações policiais da vida política, essa crônica 
não é coisa de invenção, de lenda, nós assistimos isso quando criança. Foi nesse ambiente que 
nós nos criamos, que nós vimos, assistimos, terminamos, passamos por nosso curso primário 
feito tumultuadamente ao ponto de não termos conseguido mais de dois anos de curso. Nós 
sentimos muito esses fatos, porque isso nos prejudicou no âmago de nossa formação, mas de 
qualquer forma eu acredito que foi nesse período que eu compreendi, na carne, porque meu pai 
também estava envolvido. Meu pai era partidário de Carolino. Quando Carolino separou-se do, 
deixou, afastou-se de Mesquita, veio um oficial, um delegado militar que recebeu uma relação 
daqueles que eram contrários ao [grupo do] Mesquita e que deviam passar por uma série de hu-
milhações, de ofensas físicas, muito comuns naquela ocasião, quando se tratava de adversário 
político. E meu pai, que na véspera foi avisado, que devia passar por esses vexames, foi avisado 
por um soldado, soldado da polícia, que quando menino frequentava a casa do meu avô, o Ioiô 
João Cândido, e um dia chegou, pé ante pé, com muito receio olhou para um lado, olhou para 
o outro e soltou aquela notícia verdadeiramente alarmante para nós:

– Ritinha, fala com o José que amanhã é o dia dele.

Então, diante dessa situação, meu pai me chama:

– Meu filho, vamos dar um passeio.

E eu o acompanhei primeiro no sentido norte da cidade e depois rodeamos passando por 
fora da cidade, viemos atingir o lado sul, quer dizer, a parte montante do rio [São Francisco].

E lá já estava um pretinho com uma mala, dessas malas que se carrega no cabeçote da 
sela, mala de canga.

E ele disse:

– Meu filho, pega essa mala.

Deu uns trocados para esse rapaz e eu peguei a mala e fui com ele. Levei até uma légua 
de distância, mais ou menos e aí chegamos à casa de um fazendeiro, que era amigo de meu pai, 
parece que chamava Silvino, homem claro, em cuja casa nós morávamos em São Francisco. 
Era um homem bom. E ali estava lá um cavalo já arriado. Parece-me que foi uma besta. Ele 
pegou a mala, amarrou no cabeçote da sela, me abraçou e disse: 
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– Meu filho, tome conta da sua família. Eu vou e não sei quando volto. Eu vou para não 
ser humilhado. Eu vou para não passar pelos mesmos dissabores que os outros meus compa-
nheiros têm passado. E você tome conta da sua família. 

E ficou na minha alma aquele tropel do cavalo, que se afastava e aos poucos se perdia no 
tempo, na tarde, na noite que lá caía. Voltei à casa a meditar, cheguei a casa já noite lembrando 
aquele episódio. Este episódio foi o fecho da minha vida, da minha observação de criança, 
deve ter ocorrido aí aos 13 anos de idade. Quando cheguei à casa, falei com minha mãe que 
meu pai tinha partido, tinha ido à procura da casa da irmã dele, tia Alcina, que morava no 
Urucuía, Porto da Manga, Alcina casada com Tertino e mãe de Zé Carneiro, meu primo casa-
do com a Isabel [sua irmã].

Eu disse: 

– Nós agora temos que trabalhar.

A minha irmã Maria tinha feito um curso de corte e costura [e] começou a costurar para 
fora. Eu entrei para alfaiataria, uma oficina de alfaiataria. Logo aprendi a fazer as primeiras 
peças e dali tirava pelo menos o suficiente para comprar as minhas roupas e uma vez por ou-
tra dar uma ajuda em casa. E assim fica contada a nossa passagem. Eu assisti coisas incríveis 
naquela cidade, jagunços, porque sabiam que eu era filho de um amigo de Carolino, davam 
caça a minha pessoa. Se eu não ficasse esperto, seria apanhado; puxavam até armas para mim. 
Eu, garoto de 13 para 14. Muito mais tarde, meu pai volta, eu tinha 15 anos. Volta. Voltou já 
um homem apaixonado, um homem desiludido, um homem sem forças, um homem viciado. 
Não tinha condições mais de trabalhar conforme fizera tempos atrás por ele. Foi arrasado na 
sua personalidade, quando ele se viu obrigado a deixar a família entregue à própria sorte, para 
se esconder lá no interior, entre as veredas do Urucuía, pelas mesmas veredas que foram o 
valhacouto de Antônio Dó, quando fugia da polícia, quando dava combate à polícia, aquelas 
veredas serviram também para esconder o meu pai até que ele encontrasse a calma e a auto-
estima. [trecho ininteligível] Quando ele voltou, quando regressou, voltou apaixonado, foi sem 
condições físicas e morais para trabalhar. Eis quando chega de Diamantina, em São Francisco, 
o mestre da banda de música do Batalhão de Diamantina querendo organizar a banda. E 
meu pai, que nessa ocasião devia ter uns 44 anos, não tinha mais idade para começar a vida 
militar, foi convidado pelo mestre da banda para ir compor a banda do 3º Batalhão porque 
ele era exímio músico. Compunha e executava muito bem, foi a nossa [trecho ininteligível]. 
Primeiramente, ele tocava o ocli [trecho ininteligível], mas depois o bombardino [trecho inin-
teligível] que veio substituir, era solista, e bom solista, e aí foi a nossa tábua de salvação. Todos 
nós fomos para Diamantina. Ele foi primeiro, foi classificado músico de primeira classe, e nós 
fomos atrás. As minhas irmãs foram estudar. O meu irmão mais novo, o João, também en-
trou no curso da Escola Normal. A Isabel, bem mais nova, entrou para o curso primário e eu, 
numa alfaitaria, procurava ajudar a família. Mas as dificuldades mesmo de relacionamento na 
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própria família, por causa dos distúrbios psíquicos sofridos pelo velho, me levaram a procurar 
a minha emancipação. E essa emancipação só se poderia fazer, eu tinha então 16 anos, só se 
poderia fazer com a minha entrada também para a Polícia Militar.

Entrei na Polícia Militar e fui, porque não tinha idade, para a banda de música. Também 
trabalhava na alfaiataria, mas na banda de música foi onde eu me entusiasmei mais, comecei 
a tocar o clarinete. Nisto veio à Revolução de 30, e eu já havia passado por Belo Horizonte no 
Corpo Escola fazendo um curso de armas automáticas e, então, por sorte, caiu na minha mão 
um fuzil metralhadora. Foi com esta arma que eu pude fazer o milagre de exercer a ação, mais 
de ordem moral do que de ordem física, de ordem bélica mesma, propriamente. E com essa 
arma, eu acreditei, mais o som de uma corneta soprada por um corneteiro exímio, o Sales, 
não lembro o apelido dele, eu tive, nós tivemos a sorte de ver que os baianos da cidade de 
Carinhanha não suportaram a nossa encenação, não era a nossa força, era a nossa encenação.

Marco: Encenação? 

Manoel: É, porque nós tocávamos, [eu] mandava ele fazer o toque de Companhia de me-
tralhadora, Cavalaria. [Risos] E eles ficaram com medo de tudo aquilo e, quando ele tocava, eu 
atirava, ora eu estava num lugar, ora estava em outro lugar, veio inclusive um jagunço da tur-
ma que estava do nosso lado, porque tinha a tropa baiana [que] estava em Carinhanha – Polí-
cia baiana – e a tropa mineira tinha ao seu lado jagunços de João Duque, e a tropa baiana tinha 
jagunços de João Alkimin. Todas as duas tinham jagunços. Então, os jagunços conheciam os 
lugares. Então o chefe dos jagunços, o João Duque, que era o nosso aliado, me conduzia nos 
lugares, eu dali atirava e o corneteiro ia fazendo os toques. A gente, os que defendiam a cidade 
se viram apavorados com a iminência de um cerco, saíram rio abaixo, de tal forma que, de ma-
drugada, quando nós demos o assalto, foi comandado o assalto pela corneta, não tinha mais 
ninguém na cidade [e ri], a cidade estava vazia, porque se tivesse gente, nós teríamos muitas 
mortes. E não era certo que nós levássemos a melhor, porque eles estavam entrincheirados. 
Eles tinham tudo e nós não tínhamos nada.

Marco: Na cidade de Carinhanha?

Manoel: Carinhanha...

Marco: Foi a primeira que tomaram?

Manoel: É, nós tomamos Carinhanha [que] era fiel a Washington Luís, e nós éramos 
da Revolução, da Aliança Liberal, nós éramos de Getúlio Vargas, que no dia... parece que 
24 de outubro, assumiu o governo com aquele aparato todo. De modo que depois disso foi 
aquela missão que nós cumprimos de desarmar a Bahia. Revolução de 30 teve essa missão de 
desarmar esses chefes de bandidos, esses comandantes de batalhão fora da lei, e nós fomos 
descendo e em cada lugar que descia saíam patrulhas pelo interior e traziam cargueiros cheios 
de armas de todo tipo. E o vapor veio pesado, não de soldados, mas de armas. 
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Marco: Agora, aquela arma que caiu na sua mão...

Manoel: Aquela arma caiu na minha mão porque o Washington Luís distribuiu, armou 
todas as estradas de ferro. [Ele mandou colocar] soldados do Exército, sargentos do Exército 
em todas as estradas. E, naquele momento em que nós ocupamos o depósito de Corinto, nós 
tomamos de assalto o depósito de Corinto, eu fui colocado de sentinela lá no fundo do depó-
sito. Então, eu ouvi a voz de uma pessoa:

– Quem é que sabe lidar, quem sabe tratar com fuzil metralhadora? E vinha aquela voz, 
se aproximou, eu disse: 

– Eu sei. 

– Você sabe?

– Sei, fiz o curso em Belo Horizonte.

Então sai da sentinela, fui substituído na sentinela. Fui lá, a arma estava desmontada 
dentro da areia, inteiramente desmontada, eu pensei que ia encontrar uma arma montada. 
Então tive que fazer todo o trabalho, peneirar aquela areia, tirar as peças mínimas, minúscu-
las, e dali nós colhemos um FM, era o único na nossa Companhia. Porque a nossa Companhia 
era fraca [composta por] militares funcionários de Secretaria.

Marco: Quem comandava?

Manoel: Era o Tenente Marino Brandão. Era tenente de carreira, mas a tropa era fraca, 
os melhores eram os músicos. Na banda de música [ironizando] estavam os melhores. Eu, na-
quele momento, era aprendiz de música. Descemos daí em diante, depois dessa vitória, fomos, 
vencemos, tomamos a Lapa do Bom Jesus, a fama que correu foi a do fuzil.

Marco: De barco?

Manoel: De vapor, desse vapor gaiola. Eram dois [barcos] vapores. A fama que corria era 
que vinha uma tropa com poder, com metralhadora, com isso, com aquilo. E as cidades iam 
logo levantando as bandeiras brancas [rindo], sinal de rendição. Até que nós fomos encontrar 
em Juazeiro com a tropa que vinha lá do norte, encontramos com o Juarez Távora, que naquele 
tempo era o Primeiro Tenente, era dos tenentes que vinha de 22. 

Marco: Prestes, da Coluna Prestes!

Manoel: Fomos nos encontrar em Juazeiro. Nós fomos encontrar em Juazeiro, no Estado 
da Bahia, cidade que tem em frente de Petrolina, cidade pernambucana, nós fomos encontrar 
tropa que vinha do norte, comandada pelo «Leão do Norte», como era apelidado o Tenente 
Juarez Távora, e ali houve a confraternização das tropas, dos soldados, aquela alegria, solda-
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dos de todos os estados, das Alagoas, da Paraíba. A Paraíba era o estado aliado nosso. Minas 
era aliado ao Rio Grande do Sul e ao candidato, que era Getúlio, e a Paraíba, de onde saiu o 
Vice-Governador, o João Pessoa13, que já havia sido assassinado, mas, naquele momento, todo 
aquele norte tinha caído e vinha Juarez Távora, precedido daquela glória, daquela fama de 
“Leão do Norte” e aí nós nos encontramos na cidade de Juazeiro. 

Marco: Na divisa com Pernambuco?

Manoel: Daí nós fomos regressando. 

Marco: Aí voltaram juntos?

Manoel: Não, nós voltamos nos nossos vapores e tivemos que fazer umas diligências de 
desarmamento. Uma tropa entrou pelo rio Grande e foi até Barreira para desarmar pessoas 
de lá: soldados de gente solidária de Washington Luís estavam muito bem armados, tinha 
fuzil, tinha tudo. E outra tropa foi desarmada no rio Corrente, Santa Maria da Vitória e Cor-
rentina. Isso tudo ocorreu no nosso regresso, muitos casos tiveram lugar, mas não caberia 
nessa história, porque tornaria muito longa, mas o ponto que devo ressaltar aqui que merece 
nosso destaque é que naquele momento, naquele mês de outubro de 1930, chegar com 17 
anos de idade, atirando de fuzil metralhadora, eu com dois auxiliares, meu grupo se reduzia a 
dois (aliás, uma esquadra, duas quadras eram 6, reduzida a 3), me acompanhava. Eu, naquele 
momento, eu estava com dois, por incrível que pareça, dois baianos: Martiniano Marino Cor-
deiro, meu companheiro principal, e Antônio Gomes Cerqueira. Todos eram companheiros 
naquela situação, muito solidários comigo, chamavam-me “Almeidinha”, eles realmente eram 
mais velhos do que eu, garoto da turma. O ponto que eu disse que deve ser destacado é que 
aquele mesmo lugar, aquele mesmo rio, e parceiro montante na fazenda daquele homem que 
nos acompanhava com os jagunços dele, João Duque, uma fazenda enorme, foi dada, entregue 
por Juscelino, governador [de Minas Gerais], estava dentro de uma dificuldade, numa situa-
ção: o Assis Chateaubriand queria comprar a fazenda e Juscelino não queria vender, porque 
sabia que se vendesse não receberia e poderia também cair sobre ele a pecha de estar trocando 
um patrimônio do Estado a troco de publicidade para sua campanha política para Presidente 
da República, isso já era 1953, 1952. Ele [Juscelino] já estava no governo de Minas, mas era um 
candidato a Presidente da República. Ele não queria vender a fazenda Bom Sucesso ao Chate-
aubriand. Mas eis quando ele descobre, por intermédio do Alkimin, descobre a Caio Martins 
e me descobre. E manda me pedir que eu recebesse aquela fazenda para trabalho de educa-
ção com a criança de Caio Martins. Ponderei que nós estávamos iniciando um trabalho em 
Buritizeiro, perto de Pirapora, e que não tínhamos condições de fazer nosso trabalho com os 
próprios meninos, era “o caminhar com as próprias pernas”, a realização dos próprios garotos. 
Ele mandou mesmo ponderar que fale com o Coronel Manoel Almeida que aceite. 

13  Havia uma cantiga popular com o seguinte verso: “João Pessoa, João Pessoa morreu de comer broa...”
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– Eu não posso. [Representou-se Manoel de Almeida] 

– É a única desculpa que eu tenho para não ser amanhã retaliado pelos jornais de Cha-
teaubriand. Se eu vender, alguém me castiga dizendo que eu entreguei um patrimônio para 
pagar minha publicidade eleitoral. Se eu não vender, Chateaubriand irá me castigar. [Juscelino 
Kubitschek teria justificado] 

Então, eu via [a] dificuldade que ele estava e não convinha mesmo vender a propriedade, 
seria mesmo uma doação, não uma dádiva, de mão beijada, Chateaubriand dos Diários Asso-
ciados, eu recebi a fazenda, a Fazenda Bom Sucesso. Então, em 29, mês de outubro de 1930, 
eu entrava em Carinhanha dando tiros, tomando uma cidade com os meus companheiros, e 
com os jagunços de Juliano. Em 1952, eu descia pela primeira vez, depois de feito os primeiros 
trabalhos, em 53 fazia o levantamento, e em outubro de 53, aliás, é outubro de 53, nós chegá-
vamos com a palma, o ramo de oliva, levando o símbolo da paz para cuidar das crianças da 
região. Da Bahia nós não recebíamos apenas os meninos, não, mas, predominantemente, nós 
recebíamos os meninos da Bahia porque o rio sendo o limite, e do lado de cá a fazenda sendo 
muito grande, eram 10.000 hectares, não tinha ninguém perto, era terra devoluta, não tinha 
quase ninguém morando, nós recebemos, primeiramente, os meninos da Bahia. Então, desse 
fato existe, aquela que você viu aquela lembrança lá em casa, aquele sino, que era da igreja de 
onde eles atiravam quando no combate e que também tomou uns dois tiros...

Marco: Vou pegar o mapa aqui.

Manoel: São fatos que poderiam ser muito desenvolvidos. Era exatamente aqui [olhando 
o mapa], aqui tem o rio Coxá. Aqui que se implantou a Escola Caio Martins, e aqui é o [rio] 
São Francisco, nós paramos do lado já do lado do [rio] Carinhanha, encontrado ali, esse com-
bate nós descemos do vapor, era, não tinha mais de seis quilômetros da cidade e tão logo co-
meçamos a marchar, começamos a receber tiros, e tomamos posição e começou a luta. Então...

Marco: Foi em 29?

Manoel: 1930. Foi o meu batismo de fogo. Foi a minha primeira experiência, mas que 
não deixou de ter certo ardil. Eu não tinha ninguém a não ser a capacidade de lidar tecnica-
mente com aquela arma, eu não tinha nenhuma tática, nenhuma estratégia, o que eu fiz com 
aquele corneteiro foi um, realmente, um blefe que nós preparamos, fazendo eles acreditarem 
que a tropa que estava do lado de cá, era dez vezes maior do que realmente era. 

Marco: Como o senhor antes tinha feito o curso de armas em Belo Horizonte? Como é 
que o senhor foi para lá fazer um curso de armas automáticas, com 16 anos de idade? 

Manoel: Quando eu sentei praça no dia 2 de janeiro de 1929, no dia 12 de janeiro, fui 
surpreendido sendo mandado para o Corpo Escola. Foi aquele trauma lá em casa. Minha mãe 
não queria que eu fosse, mas já era soldado. 
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O jovem Manoel fardado em 1931.

Marco: Era Diamantina? 

Manoel: Diamantina. Fui para Belo Horizonte fazer esse curso, fiquei lá 6 meses. Durante 
aquele período em que eu estive lá é que se iniciaram os primeiros movimentos para o lança-
mento da Aliança Liberal, que viria a ser um Partido, aquele conjunto que ia reagir contra os 
processos políticos da Velha República, representada naquele momento por Washington Luís. 
De uma vez, o candidato era paulista, doutra vez era mineiro. Mas o Washington Luís não quis 
atender aquela forma, que não tinha nada de legal, era apenas uma forma atenuante, e, uns 
dessa política para atender interesses regionais, e ele então resolveu colocar o Júlio Prestes. 
Uns diziam assim: 

– Não, ele colocou Júlio Prestes porque ele não é paulista [Manoel ri].

Ele é de Macaé, Estado do Rio, ele colocou, enfim ele era político mesmo de São Paulo, 
toda política dele foi feita em São Paulo. 

Marco: O senhor sentou praça aos 16 anos, Coronel?

Manoel: Com 16 anos. Foi antecipado, tive dizer que não tinha 18 anos para poder en-
trar. O que eu queria era exatamente a maioridade. E assim comecei. Até essa parte, estão 
escritas algumas coisas da minha vida, depois, se nós tivermos oportunidade, nós vamos ver 
como surgiram as ideias das Escolas. A outra campanha que viria em 1932 tomar parte na 
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campanha de 32, entrando por Uberaba, por delta, indo até Ribeirão Preto. [Em] Ribeirão 
Preto, nós recebemos ordem para parar.

Marco: O senhor cruzou aquela ponte do rio Grande que está lá até hoje, inclusive, ela é 
antiga, construída em forma de arco, e se vê buracos de bala na ponte, antigamente era uma 
ponte extraordinária, não se via [...], eu creio.

Manoel: É parece, faz tanto tempo, foi em 32. Nesta [campanha] eu já era 2º Sargento, 
tinha 19 anos, o Tenente teve incidente lá, do outro lado [trecho ininteligível], eu fiquei coman-
dando o pelotão. Já comandei o pelotão na [Revolução] de 32. 

Marco: Quer dizer quando terminou a de 30, o senhor foi para onde?

Manoel: Voltei para Diamantina e fiz a carreira em Diamantina, já tinha exame para Cabo, 
depois para Sargento, aliás, eu esqueci de dizer, eu fui promovido por ato de bravura no dia 
seguinte. A promoção primeira era Anspeçada, era uma divisinha só. No dia seguinte, eu usei, 
enverguei aquela divisa com um orgulho, que nem os bordados de General podiam se igualar.

Marco: Anspeçada!

Manoel: Era abaixo de Cabo.

Marco: Essa é uma categoria extinta, não é?

Manoel: Acabou, extinta, existia até 30, 31, aí foi extinta. Anspeçada, como eu tinha exa-
me para Cabo, já, logo em seguida fui a cabo, e para sargento um ano depois desse combate em 
Carinhanha, em 31, eu já era 2º sargento. E foi como 2º Sargento que em 1932 tive a campanha. 

Marco: O senhor continuou a fazer parte da Aliança Liberal lá em Diamantina?

Manoel: Não, a Aliança Liberal acabou ali com a vitória do Getúlio.

Marco: Não houve grupos que se formaram em torno da Aliança Liberal? O Senhor não 
tinha a participação política?

Manoel: Não, não tinha nenhuma participação política, eu era apenas um militar, estava 
ali fazendo o papel de Minas Gerais, que naquela ocasião era dirigido por Olegário Maciel. 
Olegário Maciel ganhou a eleição em Minas, mas perdeu a eleição no Brasil, quem ganhou a 
eleição foi Júlio Prestes, aí, veio a Revolução, aí... [cansado de falar]. 

As Escolas Caio Martins

Manoel: Assim [suspira desinteressando-se], por hoje é suficiente. Muitas coisas interes-
santes que poderia pôr a par depois e contar aí, essa, o caso das escolas é muito interessante.

Marco: É. Eu quero ouvir. As Escolas, o Urucuia, a própria fazenda, a própria região. 
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Manoel: E, principalmente, o lançamento das Escolas, talvez seja o único fato virgem 
na história da educação, da formação social de um povo, crianças entre 12 e 16 anos rea-
lizando tarefas de educação, de educadores e de serviço social, que passavam por todas as 
qualificações; menino que ao mesmo tempo desempenhava papel de enfermeiro desempe-
nhava papel de médico, estava fazendo casas, ele estava fazendo os tijolos, as telhas, ele estava 
desempenhando o papel de professor, ele estava desempenhando o papel de... formando uma 
comunidade, as “Caio Martins”, iniciadas por esses garotos de 12 aos 16 anos. Eram centros de 
interesse social. E quando a gente fala isso hoje e pensa em fazer, pensa em organizar através 
de cursos, programas semelhantes para lançar no Brasil, como o Fernando um dia me contou 
o Projeto Ribeirinho. Não sei se você tomou conhecimento?

Marco: Não, vou pegar ele para ler.

Manoel: O projeto ribeirinho. Então eu respondi uma carta, até foi a Manoela [neta] 
que escreveu à mão e eu fui ditando. Coisas interessantes se nós fizermos com as bases de um 
curso de 3º grau e com o 2º grau que nós estamos, temos mais algumas coisas a aperfeiçoar, 
fazendo um Curso de Enfermagem, e outros cursos para atender ao conjunto mínimo de ne-
cessidades correspondentes às solicitações do meio, um rio deste, por exemplo, o rio Negro, o 
Solimões e esses afluentes, o Madeira. E, cada lugar deste, ia ter uma representação para dali 
espalhar, dali fazer, com o próprio elemento do meio, mas com o tempo poderíamos trazer 
para as nossas escolas os elementos do meio, quer dizer, não é impingir nossa gente, primeira-
mente, a gente faria as bases, mas quem iria fazer as escolas mesmo eram os de lá, um processo 
que não seria muito rápido, teria a sua natural fase de maturação, mas seria muito interessante, 
porque nós fizemos isso. Com o Curso Primário, primeiro, que nós fizemos com meninos que 
tinham cursos de formação de professores, professor normal e regional, foi aqui do Urucuia. 
As outras todas foram cursos que acho tão necessários, porque daria estímulo para continua-
ção da obra, porque a obra é desse tipo que só vai para frente estimulada por um grande ideal; 
ela não tendo um grande ideal, esse estímulo próprio para prosseguir, ela se torna uma obra 
comum, ela se torna uma obra vulgar, no momento que se emprestar a esses jovens valores que 
se emprestou em épocas passadas ao trabalho dos “Bandeirantes”. E enche de orgulho, enche 
de consciência, da importância do trabalho realizado e daí, então, a gente está desejoso que, na 
área federal, alguma coisa haja, alguma coisa surja ali, de real, de concreto, de corajoso, para 
nós podermos aproveitar a imensa potencialidade da juventude brasileira. 

Marco: Bom, ótimo... [algumas falas inaudíveis antes do fim da fita]

Januária e São Francisco

Marco: Estamos voltando [a gravar], agora, no dia seguinte, dia 8. 

Manoel: Bem, nós demoramos mais falando do São Francisco, porque enveredamos pelo 
lado daquilo que era característica, era uma cidade belicosa, arrelia, como eles diziam lá na 
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literatura de cordel. Por isso ficou mesmo considerada como uma cidade de brigas, e não 
apenas... Bom, na realidade era mesmo isso. Januária, não, quente desde os primeiros tempos, 
Foi sempre uma cidade mais tranquila. Muitas vezes braba! Tudo resultava em paz, nunca 
houve maiores turbulências na vida política. Januária cuidou do que era mais interessante, dos 
costumes, de seus reisados, das suas festas. Depois de deputado, eu procurei preservar através 
de verbas colocadas em Folclore do Brejo, na Festa do Divino e outras festas. O Brejo ficou 
sendo aquele lugar aonde os Bandeirantes chegaram, marcou muito, era uma légua distante 
da cidade. A cidade ficou sendo onde eles vinham buscar distante o peixe e era o porto, de 
onde eles partiam para viagens mais distantes e também para atravessar o rio para a margem 
direita, mas a vida, durante muito tempo, ela se concentrou em Brejo do Amparo, ali era cé-
lebre a cavalhada.

Marco: Brejo do Amparo? 

Manoel: E também tinha umas terras, que segundo eles diziam salobra, de águas sal-
gadas. O que ficou mesmo marca foi a cachaça boa, que aquelas terras produziam uma cana 
cuja cachaça era diferente, era uma cachaça, é, até hoje, está sendo misturada com a cachaça 
vinda lá de sua terra, do seu estado [São Paulo], mas mesmo assim e, por isso mesmo, eles 
misturam, que vem ainda com aquele gostinho de cachaça de Januária. Cachaça de Januária, 
ela é produzida pela cana que nasce entre florações de calcário. Aquela fertilidade muito gran-
de, e particularmente para a cana. Não é o alambique, não é modo de fazer, não é nada disso. 
Eu tinha impressão que se fizer até em caráter industrial, em grande quantidade, o gosto dela 
é o mesmo, porque o problema da cana é o problema [qualidade] da terra, produz um tipo 
[interrupção]

Folclore de Januária.

 
Manoel: Januária era cidade calma, tranquila que assistia vez por outra os levantes de 

São Francisco. O que fizeram com o Dr. Antero, que era o Juiz de Direito, que foi assassinado 
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barbaramente em [na cidade de] São Francisco. Mais tarde, tomou conhecimento da questão 
de Antônio Dó e depois ainda do Andalésio. Coisas que eram muitas vezes provocadas pela 
ignorância do povo, que era uma população alienígena, no sentido da migração interna, e não 
no sentido de migração estrangeira, e também por causa da participação da própria polícia. 

Manoel: [...] se for penetrar no município de São Francisco, meio rural de São Francisco, 
era tão puro, no sentido assim da preservação de traços raciais vindos de Portugal, é tão au-
têntico como Januária. O São Francisco, [a região] em geral, no meio rural, conserva os traços 
étnicos do português. Já São Francisco, na cidade, como era assim um meio movediço, meio 
agitado, gente vinda de fora, às vezes jagunços chegavam, como eram jagunços, tomavam pos-
se, vinham do nordeste, vinham como aventureiros, quando vinham de fora. [Por outro lado] 
eram pessoas mais selecionadas, em Januária. Eu voltarei a falar mais adiante quando do meu 
segundo encontro com Januária. Quando eu saí de Januária, com 8 anos de idade, era aluno 
da Escola de Maria das Dores. Estava apenas no 2º ano primário, não cheguei a ter o conheci-
mento de Januária que me permitisse penetrar nas coisas da época. Depois mais tarde voltaria 
a Januária, como oficial superior da Polícia Militar e [muito depois] também como político. E 
nessa posição... [pausa para conversar com pessoas em volta].

Revoluções de 1930 e 1932 

Manoel: Então vamos voltar agora ao ciclo das revoluções, que nós estávamos com a 
Revolução de 30, foi feita para a renovação dos costumes, a reformulação dos costumes polí-
ticos. Depois do Império, passaram os políticos brasileiros à prática de uma política viciosa, à 
prática de política que ia ter lugar sempre nas depurações feitas pelo Pinheiro Machado lá no 
Rio de Janeiro. As depurações eram o seguinte: havia eleições nos estados, mas se aquilo não 
era do agrado do Governo Central, a vitória de determinados deputados, muitas vezes os me-
lhores, os mais afirmativos, os mais corajosos, quando chegava lá em cima, ele era depurado, 
queria dizer, eles criavam uma irregularidade, inventavam uma irregularidade na eleição e, 
desta irregularidade, vinha a anulação das urnas, aquele deputado que era deputado já eleito 
perdia, passava para suplência, e não ia eleito. Essa depuração era feita por um senador, um 
gaúcho, [que] durante muito tempo atuou na área federal até que o povo ficou tão cheio, ficou 
tão revoltado com ele, que em certa ocasião...

[barulhos no ambiente] 

[...] quando chegou ao auge, ele foi assassinado pelo anspeçada, não sei se esse anspeçada 
era da Polícia ou se era do Exército, mas era um anspeçada que matou, apunhalou Pinheiro 
Machado. Eu me lembro em 30. Ainda descansando, cantando uma canção em que o Pinheiro 
Machado, canção se não era verdadeira, se não feita por ele mesmo, foi inspirada por aqueles 
que vinham [...] por trás da figura do anspeçada. Dizia assim:
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– Matei Doutor Pinheiro por minha espontânea vontade, matei Doutor Pinheiro por 
minha espontânea vontade...

Então essa coisa, que era uma fase que se rompia, que o Dr. Pinheiro, que era o homem 
terrível, era o Golbery no mau sentido. Porque Golbery é a eminência parda, sujeito inteligente, 
que dominava a política, mas, por detrás, terminou até bem porque está saindo do governo do 
Figueiredo, como o homem que responde pela abertura [1981], o homem que queria fazer a 
abertura política. Já o outro não, era uma figura assim truculenta, a criatura que tirava a oportu-
nidade dos melhores elementos, os mais inteligentes de representarem os seus estados, as suas 
regiões. Então a Revolução de 30 tinha em vista acabar com isso, acabou com essas depurações. 
Foi tendo em vista acabar com isso que ela veio impor logo de começo o voto secreto [...] uni-
versal, ela [Revolução] tinha, entretanto, o compromisso de fazer logo, de fazer a Constituinte. 
E Getúlio, que trazia lá do sul aquelas lembranças caudilhescas, aquelas lembranças de homens 
como Borges de Medeiros que governou o Estado dele por mais de trinta anos, ele pensou tam-
bém em perpetuar-se no governo. Depois não se sabe, não afirmou isso: ele veio no alvo, veio 
na crista de uma revolução e, logo depois, ele dizia que o dever dele precípuo era logo após...

Uma voz: Como era o nome dele?

Manoel: Getúlio Vargas, ele foi colocado, ele não ganhou a eleição, quem ganhou a elei-
ção foi Júlio Prestes. E Júlio Prestes era paulista. Júlio Prestes era apoiado por Washington 
Luís, que era paulista, e que falhara com Antônio Carlos, naquele jogo não muito decente, 
daquela troca do mineiro para o paulista. Fugindo do café com leite, e daí o Washington Luiz 
não concordava. Ora era o café que se elegia, ora o leite que se elegia. Então, o Getúlio esco-
lhido por Antônio Carlos e, de certo modo, estava despeitado, porque perderia a vez, ele era 
governador de Minas, era Andrada, ele quis chegar à oportunidade dele sendo Presidente da 
República, mas o que fez o Julio veio visitar o Antônio Carlos, tendo em vista o Júlio Prestes e 
daí então o Washington Luís não conformava. Daí em diante, terminada a eleição, que com a 
vitória de Júlio Prestes, e Antônio Carlos tinha organizado a Aliança Liberal. A Aliança Libe-
ral tinha como base mesmo Minas Gerais, que era o centro, Leopoldo era o apoio, era o fulcro 
da revolução. E ele convidou Getúlio para ser candidato, para ser Presidente da República e 
convidou João Pessoa, governador. Naquele tempo, chamava presidente da Paraíba, para ser o 
Vice-Presidente da República. Era como perder, houve um ato semelhante ao que provocou a 
Primeira Grande Guerra [na Europa]: a morte daquele príncipe; [no Brasil] também ocorreu 
uma morte [a] de João Pessoa. Mataram João Pessoa que era o nosso candidato a Vice-Presi-
dente. Eles fizeram um hino muito bonito que correu todo o Brasil, que inflamou todo o povo, 
com uma poesia muito bonita [cantarola lembrando]

– Lá do norte, o herói altaneiro... 

E terminou então a Revolução, dia inflamado também por militares, principalmente 
aqueles que, em 1922, já tinham lutado contra o Poder Central, que era o Eduardo Gomes, Ju-
arez, Siqueira Campos, Cordeiro de Faria, tantos outros que eram Tenentes vieram ao lado da 
Aliança Liberal, vieram, imitaram a Aliança Liberal, foi o nome que eles puseram para vencer  
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os costumes viciosos da política brasileira, aquele negócio de subtrair votos, fazer eleições 
viciosas, fazer depurações, essa coisa toda, em que era mestre o Pinheiro Machado. Quando o 
outro se colocou lá em cima, o dever dele era imediatamente fazer, propor a Constituinte. Ele 
ficou lá, primeiramente foi a Junta, depois a Junta passou o governo para ele, depois o governo 
provisório, mas o provisório dele começou a crescer, começou a eternizar-se, já estava quase 
dois anos, sem que ele tomasse providência, sem que tomasse qualquer medida nesse sentido 
da Constitucionalização, porque a Carta da Velha República tinha caído com a Revolução de 
30, esfacelada, tinha sido rasgada. Então, aí, São Paulo se levanta.

Marco: Depois de Getúlio?

Manoel: Bom, eu estava em Diamantina, eu era mocinho ainda, tinha 19 anos. 

Marco: Depois do caso Carinhanha, voltou a Diamantina?

Manoel: Voltei. De Diamantina, tive aquelas pré-noções de praça, fui posto à praça de 
sargento, muito novo ainda cheguei a ter noções de estudo, mas o meio lá não tinha sequer o 
ginásio, lá, não tinha escola, eu como militar que era, para mim era difícil.

[trecho longo inaudível] 

Manoel: Em 32, no final do ano, São Paulo levanta. Dessa vez é São Paulo é que levanta a 
Revolução que se chamou Constitucionalista. 

Marco: 9 de julho. 

Manoel: Era a revolução que devia mesmo com muita razão, São Paulo que levantou 
assim mesmo, chamou atenção do Brasil todo, o Bernardes aqui em Minas disse: 

“– Quanto a mim, me transfiro para São Paulo, onde se mudou a consciência cívica do 
Brasil”.

Aliás, de outros mineiros, grandes mineiros, também de outros estados, ficaram com São 
Paulo, a rádio, a rádio estava no comecinho, e tinha o César Ladeira, era daquele tempo, ele era 
de uma rádio [de] São Paulo. Sei que qualquer paulista sabe qual era a rádio [que] foi famosa. 
Todo mundo que tinha uma mensagem bonita mandava para César Ladeira e então Minas já 
não era [não liderava] mais. Em Minas tinha sido eleito Olegário Maciel e Getúlio respeitou 
Olegário Maciel. Getúlio não colocou Interventor, foi a grande sabedoria dele, deixou Olegá-
rio Maciel como presidente. E Minas ficou com Getúlio por causa dessa circunstância. 

Marco: São Paulo foi João Alberto, não é? São Paulo foi colocado o João Alberto.

Manoel: O interventor? Sim, João Alberto. E São Paulo não podia suportar aquilo. João 
Alberto era um simples Capitão, ser um Interventor de São Paulo, não é. Daí então o Coronel 
Euclides Figueiredo, pai do atual Presidente da República [Em 1987, o Brasil era presidido pelo 
General Figueiredo], foi um dos chefes da revolução. São Paulo era um estado que já vinha 
com manifestações de descontentamento com o Governo Central muito antes desse período 
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da Revolução de 30 e da Revolução Constitucionalista de 32, tanto porque de lá saíram revol-
tosos como foi Euclides Klinger, lá encontrou muito apoio do Luís Carlos Prestes, antes de ser 
comunista, também pela regeneração dos costumes políticos do Brasil. Bom, então, Minas 
Gerais mandou toda a sua tropa. E, desta vez, como também em 30, as tropas federais estavam 
do nosso lado. Em 30, nós tínhamos que abafar os quartéis, o primeiro quartel abafado em 
Minas Gerais foi o famoso 12 RI, os soldados da Polícia de Minas tomaram o 12 RI em Belo 
Horizonte. Saíram de roldão todas as unidades federais. Já em 32...

[vozes de crianças] 

Manoel: [...] eles estavam subordinados ao Getúlio, [que] era de fato, e não houve levante 
por parte das tropas federais que estavam em Minas. E as tropas da Polícia mineira também. Da 
época que vinham desde a Revolução de 22, 24. Sempre a Polícia de Minas contribuindo, indo 
ao encontro do Governo Central. A Polícia de Minas, recordando o seu passado no tempo de 
D. João VI, que, quando chegou aqui, nós não éramos independentes ainda, mas nós tínhamos 
a província, tinha a Polícia paga de Minas Gerais, sempre para garantir o ambiente lá, dentro 
dessa tradição, o Estado dentro de um Estado moderador, um estado de sustentação do Poder 
Central, ela [Minas Gerais] foi naquele momento também quem conduziu a força, o Estado, o 
encontro se deu no túnel da Mantiqueira. E ali combates foram sendo travados. Ali é que se 
conheceram os homens: Benedito Valadares estava lá, Juscelino Kubitschek estava lá operando. 
Juscelino foi considerado o melhor cirurgião, recebeu uma grande homenagem dos médicos e 
dos generais do Exército pelos melhores serviços. Guaxupé ficava perto do lugar onde se tra-
vava a luta. E Benedito Valadares era Chefe de Polícia lá daquela região. Ficaram muito conhe-
cidos por Getúlio, que, aliás, Benedito era casado com Dona Odete e Dona Odete era irmã de 
Dona Dedê, que era casada com um primo de Getúlio, Ernesto Dornelles, que viria a ser Chefe 
de Polícia de Minas Gerais, depois senador e governador do Estado do Rio Grande do Sul. 

[interrupções] 

Manoel: Esta revolução foi semeadura, porque já começava, Getúlio já começava, mal 
começava a eternizar no poder durante a nossa participação ainda de um jovem, adolescente. 
Eu tinha 19 anos. Já tinha 18 anos quando eu parti para o sul, aliás, para Uberaba e de Ube-
raba, depois de certa hora, nós nos incorporamos à Brigada Rabelo, do General Rabelo, com 
Antônio Fonseca, que era o Coronel Comandante de nossa Brigada, a dele era o Comandante 
do Destacamento, mas entramos, passamos lá pela ponte do Delta e fomos de caminhão até 
um comboio, passando Orlândia, achando interessante que, das cidades que nós passávamos 
em São Paulo, nós fomos às vezes bem recebidos, porque tinha lá também getulistas lá. Orlân-
dia, eu me lembro que saltei assim, com aquele casquetinho novo e as moças jogavam flores na 
estação de Orlândia, e finalmente chegamos em Ribeirão Preto e tivemos ordem para parar. E 
os paulistas vendo que nós estávamos cercando tudo, já estavam barrados. A Polícia de Minas 
entrava através do Triângulo Mineiro, ele viu que ali, talvez, [haveria] dificuldade, para São 
Paulo, mas antes de render pediram que não deixasse que a tropa mineira avançasse depois 
[de] Ribeirão Preto. Aí paramos antes de Ribeirão Preto. Depois eu conheci essa cidade, que 
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estava em 1932, já era uma bela cidade, uma grande cidade, mas não deve ser nem uma som-
bra do que é hoje.

Marco: Nunca mais voltou lá? Chegou haver um combate lá? 

Manoel: Não, fomos entrando, onde nós quase tivemos um combate foi lá em Delta [...], 
onde o rio Grande faz o limite de Minas com São Paulo. Ali até eu estive escalado por um capi-
tão para dar um golpe de mão no Estado de São Paulo para prender [...] metralhadoras, tinha 
tudo lá. Pela ponte não podia passar. A ponte estava barrada, então nós passaríamos pelo rio.

Marco: O senhor era sargento?

Manoel: Eu era sargento, comandante do pelotão, porque o meu comandante tinha ido 
para o sul e eu fiquei lá [...] em Ribeirão Preto. Não houve necessidade dessa operação, porque 
dia seguinte veio ordem para recuarem, tiraram a tropa de lá [...]. Atravessamos, permane-
cemos mais um pouco, eu lembro que eu fiz uma diligência lá, quis fazer uma coisa sozinho, 
uma luz, lá no alto do morro, eu subi, pensei que era uma sinalização, era apenas um fogo num 
toco em meio às árvores, assim apagava e depois acendia e dava a impressão de que havia lá 
gente fazendo um sinal. Tudo isso ocorreu rapidamente. Voltei de lá para minha tropa. Neste 
dia, que fiz essa diligência, quase que morro, porque estava de sentinela, do meu lado, no meu 
pelotão, tinha uma sentinela e ele devia voltar pelo lugar. Eu o avisei: 

– Olha, qualquer pessoa que viesse por ali e se não desse a senha, direitinho, podia atirar. 
Mas eu [coloquei] um soldado muito novo e medroso, de modo que, quando eu cheguei, ele disse:

– Alto! 

E, quando ele disse alto, sentiu tanto medo que caiu deitado logo. Deitado, o tiro saiu, 
eu gritei:

– Socorro, Sr. Raimundo, sou eu que estou aqui!

Então, ele viu que era eu, o soldado [mineiro]...

[...] A Revolução Constitucionalista, os políticos ficaram desapontados. Getúlio passou 
a respeitá-los, porque, se não fizesse a Constituição, outros levantes haveriam de surgir e, con-
sequentemente, o governo dele não seria tranquilo.

[barulhos no ambiente, a gravação é suspensa]

Vida militar, estudos, casamento

Com a conclusão da revolução abafada por ele, Getúlio, por aqueles que lhe ficaram fiéis, 
nós regressamos às nossas sedes. Eu fui para Diamantina. E, no começo de 1933, eu estava 
em Diamantina quando veio um telegrama oferecendo ao comandante um lugar na Escola de  
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Infantaria do Exército, para um elemento do Batalhão, então eu fui escolhido e, em consequên-
cia, fui para Belo Horizonte, mas o curso não saiu este ano. Houve qualquer coisa que impediu 
o curso este ano. No ano seguinte, surgiria o Departamento de Instrução, a Escola de Oficiais, 
da PM. Após ter feito o concurso para ESI, novamente a Escola de Infantaria, por motivo des-
conhecido [de] não ter sido aproveitado, eu tentei entrar num curso de formação de oficiais e, 
para isso, extraoficialmente, consegui fazer o concurso no DI. Sendo muito bem classificado, 
teria de ser aproveitado no curso de oficiais. Acontece que na PM, naquele tempo, quem não 
tinha padrinho não conseguia nada. Eu não tinha padrinho. O Coronel Fonseca, que se inte-
ressava por mim, o Coronel Antônio Fonseca acabava de passar para reserva. Eu ficava, porque 
eu tinha forte proteção, mas queria me colocar no curso de Educação Física. Eu não aceitei, 
porque eu tinha tirado as melhores classificações nos testes feitos para o curso de formação de 
oficiais. Então ia saindo com a preocupação da PM de solicitar a minha demissão da PM.

Marco: Demissão? 

Manoel: Porque eu tinha sido preterido de minha ida para ESI da qual tentei concurso. 
E finalmente preterido na inscrição do oficial próprio da PM no curso de oficial da PM. E, 
quando saia no portão, na intenção de pedir baixa da PM, ouço a voz de uma pessoa que 
chamava meu nome, me aproximei e verifiquei que era o estafeta do Estado-Maior: “Olha, o 
senhor vai seguir para o Rio, dois dos que foram para o Rio não passaram na seleção de saúde, 
o senhor tem que ir”.

– Então dei graças a Deus. Estava considerando ali o fim de minha carreira dentro da PM. 

Marco: E se isso se consolidasse, a baixa, o que o senhor ia fazer na vida?

Manoel: Eu não sei, eu ia procurar qualquer coisa para fazer, não tinha nenhum projeto. 
Este fato me pegou desprevenido, não iria mais ser alfaiate, não iria ser músico, porque em ne-
nhuma dessas profissões eu tinha base, não tinha embasamento, para ganhar dinheiro, manter 
a minha vida, tinha confiança de qualquer coisa eu daria. Já tinha 20 anos e resolvi, aliás, com 
a vinda da pessoa do estafeta do Estado-Maior, eu fui lá e me apresentei. Despachado para o 
Rio, comecei o curso da ESI com duas semanas de atraso. Mas parece que numa demonstração 
de que havia mesmo injustiça, no caso de minha preterição primeira, no fim do curso, que du-
rou 11 meses, eu fui classificado no primeiro lugar entre todas as turmas militares, entre todos 
os fuzileiros navais, e apenas ficaram na minha frente seis sargentos do Exército, que tinham 
curso superior, e eu naquele tempo só tinha apenas curso primário. De modo que, chegando 
até o Rio, com essa confiança renovada, um dos companheiros que era até ex-aluno da Escola 
Militar, que foi fazer o concurso da ESI era ex-aluno da Escola de Realengo, hoje escola, esse 
conseguiu que o concurso da ESI fizesse o exame das matérias fundamentais e entrasse logo 
para o segundo ano. Isto em Belo Horizonte no Departamento de Instrução. Ele, como tinha 
o curso fundamental, tinha o curso ginasial completo, não fazia exame nenhum, e eu e meus 
companheiros, que não tínhamos curso ginasial, fizemos (aqueles que queriam entrar no se-
gundo ano, que foram apenas quatro), fizemos um exame de seleção e entramos para o se-
gundo ano. Aí, dois anos depois, eu saia oficial. No primeiro ano, tive certa dificuldade, nunca 
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tinha estudado francês, nunca tinha estudado matemática mais regular, mas, no terceiro ano, 
consegui tirar primeiro lugar em todas as matérias, deixei o primeiro classificado, que era um 
rapaz de curso superior, no segundo lugar, rapaz que eu admirava muito, Lúcio Miranda, ele 
teve uma média de 8,62 e eu tive 9.16, mas eu fiquei satisfeito.

Marco: Meu pai também atingiu a maioridade só tinha o curso primário.

Manoel: É, isso dá uma responsabilidade muito grande, eu só comecei a estudar mesmo 
depois que encaminhados todos os meus irmãos, as minhas irmãs já estavam encaminhadas, o 
João já estava encaminhado, todos já estavam encaminhados, quando eu fui estudar e casar, eu 
só procurei me casar depois que eu tinha 28 anos, depois que tinha encaminhado todos os meus 
irmãos e até mesmo estava assegurado o meio de subsistência, mas logo depois do curso... eu 
fiquei como instrutor no Departamento de Instrução, e procurando manter a minha vida, as 
minhas atividades. Logo que eu terminei o curso, eu fui convidado por um oficial do Exército 
para fazer parte do Centro de Estudos Brasileiros – CEB. O CEB era em Minas Gerais, uma 
organização, guardadas as proporções, uma espécie de Escola Superior de Guerra. Todos os 
problemas econômicos, nós estudávamos lá e, particularmente, nós estávamos interessados, 
na ocasião, no problema do ferro, a Itabira Iron Company; esse trabalho foi que me dediquei 
a ele no final do ano de 1938. Eu fui à Rádio Inconfidência e falei em nome do CEB, falei em 
nome do Centro de Estudos Brasileiros, fiz um relatório de nossos trabalhos, e assim eu passei 
a conhecer a sociedade belohorizontina, o meio mais fino, a sociedade assim representada 
pelas moças mais finas também. E, foi nessa ocasião, deixei Belo Horizonte, quando estava no 
início, nessa desenvoltura, já na área da cultura, é que eu fui para o interior como Delegado 
Especial de Polícia. Tomei conta basicamente de uma região, tinha várias cidades, uma das 
seis subordinadas a minha atuação, a minha competência funcional. Ali, de lugar a lugar, an-
dando, aqui acolá, cheguei a Boa Esperança para apurar a responsabilidade de um crime, eu 
conheci a Márcia. 

A jovem Márcia.
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Marco: Conheceu como?

Manoel: Conheci a Márcia por várias fontes. No dia em que cheguei, o crime que ocor-
reu, um crime bárbaro, eu cheguei durante o dia, não queria que ficassem sabendo que eu 
havia chegado, eu queria sair logo, para desaparecer da cidade. O escrivão meu era homem já 
velho, homem de certa idade; nós passamos na praça, ele era muito meu amigo, alcoviteiro, 
disse:

– Tem uma moça bonita ali.

Eu olhei para o lado, a moça bonita abaixou a cabeça. Eu falei: 

– Não vi.

Mais tarde, aliás, no dia seguinte, quando eu voltava, eu passei a noite toda no mato, fi-
zemos apreensões, onde veio o criminoso, da rede que eu lancei permitiu vir dois criminosos 
juntos. Quando eu estava na praça muito sonolento, lendo um livro que eu me lembro bem, 
era o «Diálogo sobre a velhice», de Cícero, nesse momento, eu vi que não compreendia uma 
leitura, porque tinha uma voz metálica dando uma aula de português, a matéria parece era 
metaplasmo, aí eu sei, por que estava com sono, eu não conseguia ler. Aí encontrei a dona do 
hotel que havia nessa cidade. Eu falei:

– Eu estive na praça.

 – Você gostou da praça?

 – Muito bonita, mas é pena que a gente não pode ler nessa praça, porque tem uma pro-
fessora que dá aula para o público, eu não conseguia ler, estava com a cabeça, a mente presa 
na voz que dá aula de português.

Ela disse:

– Oh! Toma cuidado, não fale assim não, é moça interessante, o senhor pode se interes-
sar por ela. 

– Bem, se é assim, eu desejo conhecê-la, porque eu estou à procura de uma moça assim.

Então, ela mais do que depressa saiu à noite:

– Tem aí um Tenente querendo conhecer você!

– Deus me livre que eu quero conhecer um Tenente!

E no dia seguinte já era o Doutor Silveira, um advogado que recebera uma carta do ir-
mão dele, um médico de Alfenas:

– O meu irmão me comunicou que o senhor vinha para cá de recomendação. O senhor 
querendo conhecer aí alguma pessoa da sociedade, estou às suas ordens.  
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– Então aquela moça que está sempre com aquelas meninas que eu falei.

– Ela é professora aí, moça bem dotada, canta com a irmã dela, fazem dueto.

– Terei todo prazer.

Mas não estava sabendo que era a mesma pessoa, não. À noite, quando andava de carro 
com um representante da Remington, que era de uma máquina:

– Moça muito interessante, moça muito prendada.

Todo mundo colaborava. E, finalmente, a dona do Hotel, me falou também:

– Eu levo o senhor lá depois [...] então me levou lá para conhecer, os conhecimentos. 

Casamento de Manoel e Márcia em Boa Esperança, em 24 de janeiro de 1941.

Márcia [um pouco distante do local da conversa]: O que foi?

Manoel: Estou falando lá de Boa Esperança. Ah! Bom, depois dessa passagem, como 
delegado, eu tive oportunidades de conviver com o povo, sentir o povo, sentir a natureza 
humana, ver as coisas, ver através do crime, através dos ilícitos, ver o que era a humanidade. 
Eu fui logo depois do casamento, 24 de janeiro de 41, eu fui [com a Márcia] para o Rio. Dessa 
vez, fazer o curso de Educação Física, mas já na categoria de oficial. Fiz o curso bem e voltei 
para Belo Horizonte. Quando eu estava dentro da sala de aula dando minha primeira aula de 
educação física, que era a história da Educação Física, recebi um recado para comparecer ao 
gabinete do Chefe de Polícia. E nunca mais voltei para dar aula de educação física, porque fui 
escolhido Oficial do Gabinete de Dorneles e, daí, de gabinete em gabinete, fiz uma carreira 
muito rápida, e com 35, 36 anos já era Tenente Coronel. E, nessa ocasião, fui comandar o De-
partamento de Instrução. Como tinha conhecido fazendo concurso, ele sentia necessidade 
de uma reformulação completa porque ele era muito simples, muito modesto para atender 
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a necessidade de formação de um oficial, de um sargento, um cabo, às vezes de um soldado, 
passou a ser complexa [a] função de policial, então entendi que devia completar o currículo. 
Então, o currículo do DI [ficou] tão rico ou às vezes mais rico que o próprio curso de Di-
reito, nós tínhamos lá, além dessa parte de Direito da Polícia, nós tínhamos a parte militar, 
propriamente, era muito apertado, e tínhamos a parte fundamental, ainda, que era onde dá-
vamos o embasamento a pessoa [que] fizesse o curso ginasial, nós fazíamos o embasamento 
adicional nos fundamentos. Tinha também a Educação Física, que era uma diretoria, à parte. 

Manoel de Almeida quando trabalhava no gabinete do Coronel. José Vargas,  
sentados à direita em palestra com Dr. Oswaldo Aranha e Cecílio Fagundes.

Manoel de Almeida em entrevista a um jornalista no Departamento de Instrução (DI).
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Departamento de Instrução no tempo de Manoel.

Alunos de Manoel no Departamento de Instrução.

Aí vieram as primeiras ideias de educação, aí eu comecei as primeiras ideias. Eu não digo 
que eu havia criado ainda, como Chefe de Gabinete, Comandante Geral de Polícia Militar, a 
Escola Caio Martins. Mas eu tive ideias assim no campo de educação sociopedagógica. Ima-
ginei o Seminário como forma de aprendizagem, depois de cada aula, o professor deixar que 
os alunos discutissem bem a matéria e esgotassem todos os 50 minutos. Expressasse a matéria 
dele, no máximo 30 minutos e deixasse 20 minutos para os alunos debaterem entre si e eu de 
fora olhando. Depois viria o trabalho na diretoria. A diretoria já era um trabalho de 2 horas 
depois, a diretoria geral que era também de duas horas, mas já eram todas diretorias e os pro-
fessores. Os professores só participavam do debate dos seminários quando solicitados pelos 
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alunos, do contrário, eles ficavam do lado de fora. E esse seminário tomava parte vendo o que 
ocorria. Daí, então, as minhas primeiras formulações em termos de Educação, aí eu acredito 
que andei um pouco, que eu projetei problemas de Educação, em termos que não era para 
acontecer, em relação a minha pessoa, porque nunca cresci, nunca fiz um curso de Psicologia, 
nunca alisei bancos de escolas de Filosofia, qualquer coisa e, no entanto, saíram estas coisas 
todas assim. Isso foi em 1949, 1951 em [...]

Semana de Estudos do Centro de Criminologia de São Paulo, 1948.  
Manoel participou outras vezes deste encontro. 

Seminário latino-americano de bem-estar rural. Escola Nacional de  
Agronomia, Estrada Presidente Dutra, Km 47, Rio de Janeiro, 1953.
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Fundação do Colégio Tiradentes em Belo Horizonte, no dia 9 de fevereiro de 1950.  
Dr. Carlos Porfírio dos Santos discursava. Compunham a mesa, da esquerda para direita,  

Ten. Cel. Egidio Benício de Abreu, Ten. Cel. Manoel de Almeida, Cel. José Vargas, entre outros.

Levantamentos e estudos no Departamento de Instrução: 
preparando-se para formular as ideias da Caio Martins 

[...] no Vale do Rio Doce, onde nós estudamos fatores da Mesologia Criminal. Esses 
estudos foram feitos pelos próprios alunos, era uma espécie de Sociologia Criminal vista no 
local examinado. Um dos fatores do crime, uma espécie do que o conselho de Le Plat na sua 
sociologia, o sociólogo francês. E a viagem foi muito interessante, nós passamos, vimos uma 
cidade operária bem organizada, que era Monlevade, tinha serviço social, onde tinham os 
trabalhos, todos os cuidados para com o operário, e daí fomos ver a desorganização ao vivo 
que era a cidade de Governador Valadares, que era um verdadeiro faroeste. Na época, as ruas 
apenas divididas, algumas tinham meio-fio, outras, nada e todos os nossos alunos passaram a 
conhecer e enxergar melhor. Foi quando ocorreu um fato. Eu não me esqueço dele: um aluno 
sentado de cócoras conversava segurando a mão de um pretinho que estava sentado ali no 
meio-fio. O aluno de cócoras ficara assim mais ou menos com o rosto na altura do rosto dele. 
Então, o subcomandante me chamou atenção:

– Comandante. 

Subcomandante era um companheiro de turma. O Major Viola Alencastro. 

– Comandante, vê que absurdo, que falta de compostura daquele aluno sentado de cóco-
ras ali conversando com aquele menino ali. 

Olhei para o lado e, quando vi aquele espetáculo, eu virei para ele e sorri: 
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– O Senhor está achando bom aquilo?

– Ué, Geraldo, você não está vendo que nós estamos atingindo o nosso sublime objetivo, 
não vê que aquele aluno oficial está de cócoras para ficar na mesma altura daquele menino, 
para conversar com ele, para colocá-lo à vontade, para não aparentar qualquer tipo de supe-
rioridade, para que venha da criança as manifestações mais espontâneas?      

– Eu não tinha pensado por este lado.

– Pois é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos realizando. É, então, 
começando um dos fatores da mesologia criminal, está o abandono. Criança ali que não tem 
ninguém por ela e pela primeira vez, talvez, um policial dava atenção [a este problema social]. 
E quem é esse policial: é o aluno do Departamento de Instrução. Aqui faço uma observação a 
propósito: este aluno viria a se tornar, muitos anos depois, o Comandante Geral da PM Coro-
nel Carlos Augusto da Costa. E, neste lugar, outros casos foram observados, por exemplo, uma 
mulher, na sua mocidade era uma mulher mesmo da vida, quando ela envelheceu, tornou-se 
madura, ela começou a fazer caridade, então ela [conseguiu] uns barracões lá, e começou a 
receber pessoas doentes. Naquele tempo começava, estava sendo feita a BR Rio–Bahia e não 
tinha sido ainda asfaltada, aquilo lá era poeira enorme, o número de acidentes era muito 
grande e de vez em quando chegava de Governador Valadares caminhões cheios de gente 
[machucada], defuntos etc. Chegavam pessoas doentes, gravemente feridas e ela recebia como 
recebia também o leproso, o tuberculoso. Recebia todo mundo, era a Dona Zulmira. 

[interrupções] 

Dona Zulmira, aquela mulher morena, de passado assim desconhecido, ela era uma ver-
dadeira samaritana. A cidade já tinha até uns médicos, tinha até um hospitalzinho, mas quem 
conhecia mesmo o sofrimento, quem recebia as pessoas que passavam que têm necessidades, 
um agasalho, um lugar qualquer, doença de todo tipo, era Dona Zulmira. Por causa disso, ela foi 
homenageada pela Rádio Nacional, recebendo medalha de ouro em «Essa é a sua vida». A história 
de Dona Zulmira foi descoberta lá pelos alunos, [que] escreveram sobre ela em “Fatores da Meso-
logia Criminal”. Lá, em Governador Valadares, também, nós fomos encontrar as pessoas vindas 
do meio rural, encontraram pessoas vindas do meio rural, tiradas de suas terras, pelos grandes 
proprietários, pelos latifundiários, e esses eram posseiros, tinham terra onde plantavam, onde 
tinham alimentação para os filhos, eles, colocados fora do lugar, procuravam a cidade, e na cidade 
ficavam ganhando biscates, ou, talvez até em atos ilícitos, para poder dar alimentação à família. 
Governador Valadares também se revelava como centro de mineração, uma região muito rica em 
pedras preciosas, pedras coradas, cristais, por isso ali todos os garimpeiros vinham vender, tinha 
também as lapidações. Governador também era um centro madeireiro, que o Vale do Rio Doce, 
era muito rico em madeira. Hoje acabou tudo. E, portanto, todo elemento adventício vinha para 
ali que era mercado para mão de obra, nos mais variados segmentos. Eu me lembro também, sim, 
a maior atividade de Governador era a pecuária. Agricultura nunca foi grande lá, mas a pecuária, 
o boi desenvolvia muito, era o clima quente, e a pastagem muito boa, o colonião é quase nativo. 
Todos esses fatos foram apresentados pelo delegado de polícia que era o famoso Pedro Ferreira 
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dos Santos, depois, mais tarde, Coronel Pedro, mas, também, por outras pessoas e até mesmo os 
próprios alunos, e até resolveram fazer uma viagem à colônia de índios Krenak, ali nessa “Colônia 
Crenaque”, fica perto de Resplendor, eles trouxeram flechas, material indígena etc. e a notícia de 
que eles estavam sendo maltratados, que estavam fazendo intrigas entre os índios e o cacique que 
haviam matado o cacique, e assim por diante, quer dizer já naquele tempo a Funai... 

Marco: Que era SPI [Serviço de Proteção aos Índios, 1911-1967].

Manoel: Já correspondia mal às necessidades de seus trabalhos. Os alunos foram até lá, 
foram de trem e voltaram. Assim, nós passamos vários dias lá. Quando voltamos de lá, os 
próprios alunos fizeram um plano e escreveram um livro «Fatores da Mesologia Criminal». 
Não sei se eu tenho ainda esse livro. [barulhos] [É] um apanhado de todas essas informações. 
No comando do Departamento de Instrução, que era a escola de formação de quadros e de 
aperfeiçoamento militar, eu pretendia fazer esses estudos «Fatores...», em todas as regiões no 
Rio Doce, no São Francisco, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, envolvendo, historica-
mente, a vida de Guido Thomas Marlière, que foi o primeiro indiólogo que nós tivemos [em 
Minas Gerais], que hoje está de certo modo esquecido... você tem o trabalho que eu lhe dei?

Marco: Sim, eu estou lembrando.

Manoel: Tem um trabalho até muito interessante, é..., foi escrita, se não me engano, de 
Antônio Carlos, ou Afrânio Melo Franco, parece. E era minha intenção fazer [os estudos de 
mesologia] nos pontos típicos mais característicos da nossa geopolítica.

Manoel: Então, o estudo que nós desejaríamos fazer, tudo daria uma história dos fatores 
de mesologia criminal em Minas Gerais, que era, de certo modo, uma sociologia do crime no 
Estado de Minas Gerais, com estudos todos muito interessantes. Mas, nesta ocasião, fatores 
independentes de minha vontade, me afastaram do Departamento de Instrução e, com meu 
afastamento, eu não pude mais continuar, me dediquei mais à obra do menor.

Manoel e crianças da Caio Martins na beira do rio Carinhanha.
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O plano de criação das Escolas Caio Martins

Marco: Fim do dia 8, começo do dia 9, no lote do Claudio. Repete aí, Coronel.

Manoel: [...] É um lugar até interessante para começar a falar, sob a sombra de um pé de 
jacarandá. Jacarandá do Sertão, aliás, do campo, não dá muita sombra, não, mas serve para a ins-
piração. Mas o problema do menor, a que eu me dediquei, a maior parte de minha vida, é dos que 
absorveram a preocupação de muita gente, de governos e até mesmo das organizações militares. 
Eu estava na época preocupado com o problema da reformulação dos métodos e dos processos 
de trabalhos da Polícia Militar. Queria fazer uma polícia militar simpática, mais eficiente, mais 
ajustada ao seu belo papel de serviço social. Eu tinha cunhado uma expressão: «antes de repres-
são e do policiamento simples, nós devíamos fazer a assistência e a educação». Aliás, a expressão 
correta mesmo era «antes da vigilância e da repressão, a assistência e a educação». E, com isso, 
eu já fiz referência a essa expressão, essa exposição, em outro lugar, eu tratei como encarregado, 
como mentor da Polícia Militar, eu tratei de inserir no contexto curricular do Departamento de 
Instrução matérias como Sociologia, Psicologia, Psiquiatria, o Direito do Menor e a Crimino-
logia, que dividia-se em três partes: a Criminografia, era descrição do crime, a criminalística, 
que era a análise, e a Criminologia de modo geral, abrangendo todo objeto do crime. E isso nos 
dava assim uma entrada no campo da problemática do menor, porque se for verificar onde está 
a semente do abandono, a semente do crime, a semente de todos esses males, que a gente diz, vê 
hoje no menor carente, menor abandonado, menor delinquente, a gente vai encontrar um menor 
que não teve ninguém por ele, uma família desajustada, uma família que não teve alimentos, 
uma criança, principalmente naquela fase importante de zero a 4 anos, não teve alimentação 
adequada, criando lesões cerebrais irreversíveis. De modo que essas coisas todas no estudo da 
criminologia no contato que fiz com São Paulo, onde várias vezes estive depois da criação da Caio 
Martins falando para a Escola de Criminologia [Faculdade de Direito], eu fiz palestras a respeito 
da Caio Martins. E, ao mesmo tempo que nós comunicávamos a nossa experiência, aprendíamos 
com aquela gente, onde estavam homens extraordinariamente dotados, onde estavam também 
os melhores alunos da Escola de Direito e que iam fazer o curso de criminologia, nessa escola. E, 
nesses contatos, que foram muitos, principalmente depois com o surgimento de Caio Martins, 
[...] eles vinham visitar a Escola, nós passamos a fazer quase uma aculturação, nós lucrávamos no 
contato com a Escola de Criminologia de São Paulo. E parece que eles também tinham interesse 
de ordem pedagógica de conhecer a nossa experiência, a Escola Caio Martins, [que se] iniciava na 
fazenda Santa Teresa, em Minas Gerais. Eu cheguei a ter oportunidade de tomar parte no progra-
ma do menor com a Justiça, que o Tribunal de Justiça fez em São Paulo, e falei com os Juízes, com 
os Desembargadores, numa determinada época, comunicando a nossa experiência. Se formos 
comparar o problema, desde a sua origem, nós temos que ver que ela surgiu mesmo por causa do 
problema da Polícia. Quando na primeira Mensagem do Governo de Milton Campos. 

Marco: Em que ano foi isso?

Manoel: 47 para 48, 48 mesmo. Ele colocou na Mensagem dele um apelo para que as 
pessoas, os bons sentimentos, as pessoas se sensibilizassem pelo sofrimento por essa proble-
mática tão triste, o abandono do cidadão, ainda na fase em que ele mal se inicia para a vida. 
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Ele fazia um apelo. Eu, por minha vez, havia colocado no frontispício, logo no começo da 
mensagem, preocupado como estava com a tese da educação. Eu tinha colocado assim: 

– A Polícia Militar, no seu tríplice papel policial, militar e educativo. Pela primeira vez, 
surgia o educativo, sempre [que] se falava Polícia Militar pensava em policial e militar e in-
cluía então educativo, sempre [que] se falava em Polícia Militar pensava em policial e militar e 
incluía então educativo. [repete enfatizando a ideia] Então, aí, um companheiro – a isca caiu, 
uma semente que caiu em terra fértil, era boa –  e um companheiro que era meu amigo [e] es-
tava na fazenda, criava lá uns potrinhos para a nossa cavalaria. Quando tinha ido para aquele 
lugar, tinha sido conduzido para aquele lugar, eu era como chefe de gabinete, tomava conta 
da área, tomava conta dos serviços auxiliares que a Polícia estava fazendo, que era lá nessa fa-
zenda de remonta, que criava lá uns potrinhos para a nossa cavalaria e eu tinha passado umas 
férias lá, e nessa preocupação [Este longo trecho de difícil audição estava fora de ordem e só foi 
transcrito integralmente em 2011 com a conversão das fitas K7 em CD]. 

Manoel: Nós tínhamos lá na Fazenda Santa Tereza um rapaz de boa mentalidade, tinha fei-
to um bom curso de Escola Normal e tinha afinidade conosco, com esse problema. Quem sabe, 
nós estávamos à procura de uma melhor utilização da fazenda. Melhor pelo seguinte, vamos 
abrir parênteses aqui, um cavalo criado na Fazenda Santa Tereza ficava, naquela ocasião, em 
mais de 1.000 cruzeiros, e se a gente encontrasse um cavalo na mão de um fazendeiro, ficava em 
500, 600 cruzeiros, três vezes [menos]. Então nós estávamos procurando. Já havia comunicado 
isso ao comandante oficial da Corporação, nós estávamos procurando uma melhor utilização 
para a fazenda. Muitas foram as sugestões, a maioria queria transformar aquilo numa sede, num 
lugar de lazer para os Oficiais da Polícia etc., e essas coisas que não eram assim, muito assim, 
sociais, no sentido de utilização melhor de um patrimônio público, nós fomos encostando de 
lado. Enquanto isso eu meditava, meditava, porque era um problema muito sério, uma corpora-
ção policial e militar, principalmente, pelo lado policial, universalmente conhecido como o mais 
inconveniente para o contato com jovens, a gente enfrentava isso, era desafio muito sério que 
nós aceitávamos naquele momento. E finalmente redigi uma informação ao Comandante Geral 
e resolvi a ideia, disse que o Governador estava interessado naquilo. E nós tínhamos condições 
de fazer. Tínhamos os oficiais de certa cultura, tínhamos dentro dos quadros pessoas capazes de 
lidar com o problema do Serviço Social, tínhamos médicos, psiquiatras, tínhamos um conjunto, 
um acervo cultural que nos permitia entrar na questão, não como charlatões, mas com o caráter 
mais técnico, com o caráter... 

Marco: [...] muita gente procurando uma oportunidade para fazer esse trabalho.

Manoel: É muita gente pensando, o próprio...

[interrupções]

Manoel: [...] o próprio Departamento de Instrução receberia nessa iniciativa uma opor-
tunidade de magnífica atuação, uma motivação para os alunos. Os alunos vendo aqueles me-
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ninos [que] seriam semente do crime transformada em homens de bens, futuros cidadãos da 
pátria, isso sob os cuidados de elementos da própria Polícia Militar, essas visitas de alunos 
do Departamento de Instrução teriam naturalmente vantagens muito grandes na formação 
dos quadros da corporação. Dentro dessa tese desenvolvida em duas páginas no máximo, o 
assunto foi exposto e o comandante levou [a proposta] ao Dr. Pedro Aleixo... [Longo trecho 
inaudível] que era o Secretário do Interior, e ele levou ao Governador do Estado [Milton Cam-
pos] e, quando viu a coisa, disse que deu pulos de alegria, porque viu a ideia dele, viu o apelo 
dele ter encontrado repercussão, numa corporação donde ele nunca esperava receber uma 
colaboração dessa natureza. 

Governador de Minas Gerais Milton Campos presente na  
inauguração da Escola Caio Martins de Esmeraldas à direita.

Manoel: Então mandou o Secretário me dizer que me incumbisse de fazer o plano. E re-
cebi com certa reserva e até surpresa o convite para fazer o plano e ponderei mesmo ao Secre-
tário que ele já tinha fundado junto à Secretaria a Associação Mineira de Proteção à Criança e 
que ali já tinha pessoas ilustradas, como tinha Helena Antipoff, tinha Floriano de Paula, tinha 
dois ou três [inaudível], tinha Sousa Lima, tinham  pessoas de muito gabarito, professores, 
técnicos, e que eu tinha feito cursos militares e apenas um curso de Educação Física, onde eu 
tinha tido noções assim ligeiras de práticas de ensino, de Educação, de Psicologia e não era 
nunca para [assistir] a criança o tempo todo e transformar essa criança. Ele olhou disse: 

– Mas o Governador [Milton Campos] quer que o senhor faça o plano.

Então eu disse assim:

– Bem, já que o Governador quer, eu farei o plano, mas espero que haja compreensão para 
deficiências que decorrerão das minhas falhas, dos meus parcos conhecimentos sobre a matéria.

Nesse dia mesmo, eu fui para casa e pegando livros que havia recolhido, inclusive o rela-
tório do antigo, famigerado SAM, Serviço de Assistência do Menor, uma obra tão malsinada. 
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Trabalhos muitos interessantes. Tinha o trabalho de Glória Quintela, tinha o trabalho de José 
Nava, tinha o trabalho de Nelson Alencar, assim por diante, tinham muitos trabalhos, obras 
muito interessantes existentes em outros países, principalmente na Europa e nos Estados Uni-
dos. Eu lendo aquilo até às duas horas da madrugada, lendo, leitura dinâmica, não se falava 
nisso, nessa época, mas eu tinha leitura dinâmica, para ler assim, para entender o problema. E, 
a partir das duas horas, botando as coisas na máquina, eu escrevi o plano até às seis da manhã. 
Às 6 horas da manhã, o Plano estava feito, eu coloquei apenas em cima o nome Plano e deixei 
lugar, umas 10 linhas, 12 linhas em branco, para o nome. Porque numa conversa que tive entre 
o Comandante Geral da Polícia e o Secretário do Interior não me entusiasmaram as sugestões 
que eles faziam. O Comandante sugeria o nome de um grande jurista, naturalmente, uma ho-
menagem ao próprio [Secretário da Justiça] Pedro Aleixo e ao [Governador] Milton Campos, 
e ao pai de Milton Campos, que era um Desembargador, já falecido. E Pedro Aleixo dizia: 

– O senhor podia colocar o nome de um velho servidor da própria corporação, pessoa 
mesmo que tenha lutado pela criança, mas uma lembrança, ser uma legenda, no trabalho. 

Eu não me entusiasmei, para ser franco, com nenhuma das ideias. Voltei aqui para casa, 
mais ou menos, em brancas nuvens a respeito do nome. Mas, quando [eram] seis horas que eu 
terminei o trabalho, a Márcia foi fazer o café e eu fiquei assim recostado assim na cama, pensan-
do, quando me veio à lembrança aquele menino que, na Serra da Mantiqueira, depois daquele 
pavoroso desastre, teve aquela expressão, foi o choque [a colisão de dois trens], duas composi-
ções que estavam em posições contrárias, e aquele menino, quando levaram a padiola, ele disse: 

“– Não, há pessoas mais machucadas do que eu, um escoteiro caminha com as próprias 
pernas”.

O escoteiro  Caio Martins – Herói da Mantiqueira 
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Aí travei relações com essa coisa toda, com essa ideia, com essa atitude de uma criança 
que ia morrer poucas horas depois, quando eu era Presidente da Federação Mineira de Esco-
teiros, quando eu também reuni uma certa experiência de educação, porque não tive profes-
sores para desempenhar o papel da Psicologia Aplicada ao Escotismo, eu tive que estudar o 
assunto e abarcar esse professor improvisado quando fui Presidente da Associação.

Marco: O senhor também trabalhou com escotismo? Em Belo Horizonte?

Manoel: Em Belo Horizonte, fui presidente da Federação Mineira de Escotismo.

Marco: Eu também fui escoteiro.

Manoel: Você também! Mais um ponto de contato. 

Aí, eu lembrei, gritei para Márcia assim: 

– Márcia! Eureca! (Ainda não tinha a Lavanderia Eureka) [comenta em tom de brinca-
deira] 

– O que é? [Manoel representa a fala de Márcia]

– Achei o nome: Caio Martins!

– Oh! Beleza! [exclama Márcia] 

Então sai dali depressa e fui ao Jornal “Minas Gerais”. Acabava de chegar e [barulhos de 
avião] na frente do “Minas Gerais” mesmo, eu rabisquei a justificativa [som do avião passando 
no céu, alguém recomenda suspender a fala]

Manoel: [...] Não. O avião está longe! [mas volta a repetir] Então, vamos dizer que peguei 
a ideia, passei um ligeiro rascunho, utilizando o próprio “Minas Gerais”, e dali coloquei no 
espaço vago que havia reservado ao nome.

Marco: 1947?

Manoel: Isso em 10 de setembro de 1947. Então levei o plano. Aí o comandante levou ao 
Secretário e o Secretário levou-o ao Governador e depois trouxe o Plano para o Conselho da 
Associação Mineira de Proteção à Criança e me chamaram lá para ouvir. 

Pedro Aleixo disse:

–“ Para que o senhor ouvisse a viva voz a impressão que causou o seu Plano. Eu não 
queria transmitir, eu queria que o senhor ouvisse os próprios membros. Eles admiram, prin-
cipalmente, dizia ele, como o senhor agiu, como o senhor andou nos mesmos caminhos, pelas 
mesmas veredas, que nós temos trilhado aqui procurando dar uma orientação, dar uma dou-
trina para o problema do menor”. 
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Eu disse para ele que as fontes são geralmente as mesmas, embora eu tenha feito isto 
muito depressa, um trabalho de uma noite de leitura e uma noite para escrever, geralmente, e 
tive a felicidade de selecionar o que era melhor, que era a escola no tipo de lar. Nessa... [talvez 
fosse começar a falar do plano, propriamente, mas resolveu retomar o fio] Aí, recebi os comen-
tários muito elogiosos de todos os membros dali da Associação e o Pedro [Aleixo] logo me 
pôs a faca no queijo. 

– Como é? Que dia você vai começar a obra?

– O senhor espera um pouquinho, Dr. Pedro. Eu fiz isso muito depressa e preciso ama-
durecer em mim mesmo a ideia da Caio Martins [...] [Longo trecho inaudível]

Manoel: Mas tem coisas que, se a gente faz assim, precisam ter assim certa sedimentação, 
um amadurecimento para atacar, e agora o plano de saída, o Comandante Geral está me in-
cumbindo de uma missão em várias Polícias Militares para ver o que há de melhor, o que há 
de progresso para trazer para a nossa corporação. Eu gostaria de fazer, de iniciar o trabalho 
do menor depois que eu fizer essa viagem e [coloquei] no bolso aquele papel datilografado, 
mimeografado, e andei por aí. Em todos os lugares por onde eu passei, eu tocava no assunto 
e não encontrei receptividade nenhuma, olhava assim, achava graça, interessante, mas nem o 
Peracli Barcelos, que era o Comandante da Polícia do Rio Grande do Sul, nem mesmo ele, um 
Coronel até muito ilustrado, esqueci o nome dele, o Comandante de Polícia de Santa Catari-
na, São Paulo, em todos os lugares por onde eu passei, eu visitei as Polícias do Rio de Janeiro, 
não encontrei assim maior sensibilidade para o problema. Pois bem, já que iniciamos, vamos 
experimentar! E, no dia 3 de janeiro de 1948, pedi ao Pedro Aleixo permissão para levar para 
a Escola os primeiros alunos. Levei no dia 3 de janeiro. Fomos buscar na cidade de Ozanan, 
uma cidade pobre, e ainda eles não gostavam dos meninos, apanhados na rua, peguei lá 18 
meninos14.

Marco: Cidade Ozanan?

Manoel: Cidade Ozanan fica perto de Belo Horizonte. Peguei lá 18 meninos, tiramos 
fotografias no parque e, dali, partimos para a Escola, para a experiência.

Marco: Tem essa fotografia ainda?

14 Segundo Márcia Almeida, antes as crianças tomaram banho e lanche na residência do casal, só então foram para a Fazenda Santa Teresa 
iniciar a primeira experiência de criação das Escolas Caio Martins.
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Quadro do grupo das dezoito crianças vindas de Ozanan para a primeira experiência  
da Escola Caio Martins na Fazenda de Santa Tereza, município de Esmeraldas.  

Este quadro encontra-se no escritório da Fucam em Belo Horizonte.

Manoel: Tem lá em casa e tem na Escola [Caio Martins de Esmeraldas]. Tem os nomes 
dos meninos todos, com todas as pessoas também presentes ali, um soldado, o cozinheiro, 
o sargento, o chofer Edson Azalins, que foi o primeiro Chefe de Lar, Tenente Raul [Chaves 
Mendes, o primeiro diretor da Escola Caio Martins]. Assim começou, no dia 3 de janeiro de 
1948, a funcionar a Escola Caio Martins. [Governador] Milton Campos no dia 5 [...] baixava 
um decreto-lei criando a Escola. Naquele tempo, vigoravam os decretos-leis, o que não tinha 
ainda, com prazo, parece que não tinha a Constituição mineira, estava sendo elaborada ou, se 
elaborada, o Governador tinha um prazo ainda para baixar decretos-lei. Então esse decreto-
-lei foi também um trabalho que fizemos. Estava no gabinete, já escurecendo, quando chegou 
Hélio Linhares, chefe do Departamento de Justiça, e disse: 

– Ô, Almeida!

Eu era chefe do Gabinete do Comandante Maior.

– Doutor Pedro Aleixo mandou que desse os dados, assim, lançasse as ideias, que eu 
fizesse mesmo a lei criando a Escola. 

– Homessa! [exclama preocupado com a grandeza da tarefa]

Eu não tinha, não estava nos meus planos fazer um programa de criar uma escola.

Marco: Tornar-se um legislador...

Manoel: Agora vou legislar sobre a nova escola, eu disse:

 – Ô, Hélio, senta aí.
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Então o Hélio sentou ali, eu meditei um pouco ali e botei uns três ou quatro conside-
rando e, em seguida, eu fiz uns quatro artigos criando a Escola. E no dia seguinte, isso era no 
dia 4. E no dia 5, saía [o Decreto n. 2.565, de 5 de janeiro de 1948, estabelecendo] a criação da 
Granja Escola Caio Martins. Ih! O governador recebeu muitos telegramas de cumprimentos, 
uns pela criação da Escola, outros por ter lembrado o nome do Caio Martins, que era um herói 
do Escotismo Nacional. E nós começamos a trabalhar. Vamos parar um pouquinho agora para 
depois encerrar.

Marco: Já está no fim da fita mesmo.

Manoel desembarcando na Escola Caio Martins de Buritizeiro-MG. Ao seu lado,  
Capitão Pedro Alves da Silva. Na margem oposta, a cidade de Pirapora-MG.
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Lei n. 829, de 14 de dezembro de 1951

Dispõe sobre a organização da Escola Caio Martins, a 
criação de uma Escola Normal Rural e dá outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, 
sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – A Escola Caio Martins, centro de socialização rural criado pelo decreto n. 
2.565, de 5 de janeiro de 1948, destinar-se-á à recuperação de menores desvalidos e ao melho-
ramento do nível sócio-econômico da região em que se encontra localizada.

Parágrafo único – Será a Escola Caio Martins o centro preferencial de observação e ati-
vidades experimentais para o elemento discente, estagiário e docente da Polícia Militar, no 
setor da Ação Social.

Art. 2º – Será objetivo da Escola Caio Martins:
I) estudar os fatos sociais da região onde se acha localizada;
II) estabelecer interrelações entre os habitantes da Escola e os moradores das circunvi-

zinhanças;
III) instituir cooperativas, clubes agrícolas, culturais, esportivos e recreativos, interes-

sando a localidade e a região.
IV) promover intercâmbio com estabelecimentos congêneres e com outros órgãos de 

assistência social, nacionais e estrangeiros;
V) difundir conhecimentos profissionais até onde permitam suas possibilidades, visan-

do prevenir a delinquência e despertar o gosto pelo trabalho honesto e bem orientado;
VI) trabalhar pela obtenção de reajustamentos sociais nas suas diferentes modalidades.
Art. 3º – Para a sua manutenção, disporá o estabelecimento dos seguintes recursos:
I) Dotações Orçamentárias do Estado;
II) subvenções, contribuições e auxílios da União, outros Estados e Municípios;
III) contribuições espontâneas de pessoas físicas e jurídicas;
IV) rendimentos das atividades produtoras do estabelecimento.
Art. 4º – A Escola Caio Martins se constituirá dos seguintes órgãos:
I) O Conselho Diretor (C.D.);
II) Secção de Ensino (S.E.);
III) Secção de Produção Animal (S.P.A.);
IV) Secção de Produção Vegetal (S.P.V.);
V) Secção de Assistência e Saúde (S.A.S.);
VI) Secção Administrativa (S.A.);
Art. 5º – A Escola será supervisionada pelo Conselho Diretor, que se comporá de um 

Presidente, do Diretor da Escola, do Vice-Diretor, do Secretário e do Tesoureiro, incumbindo-
-lhes, dentre outras:
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I) orientar a vida administrativa do estabelecimento;
II) realizar o controle das atividades educativas, sociais e assistenciais da Escola;
III) fazer observar as leis e regulamentos vigentes sobre a espécie;
IV) solicitar às autoridades competentes as providências destinadas a melhorar as con-

dições do estabelecimento;
V) resolver sobre a aplicação dos rendimentos das atividades produtoras da Escola, em-

pregando-os sempre em melhoramentos do próprio serviço e deste prestando contas, para os 
devidos fins, às autoridades competentes;

Parágrafo único – Para orientar internamente as atividades técnicas da Escola será cons-
tituído um Conselho Técnico (C.T.) que funcionará sob a direção do Presidente do Conselho 
Diretor e do qual farão parte os auxiliares que forem especificados no regulamento.

Art. 6º – O Presidente do Conselho Diretor será designado pelo Governador do Estado 
entre os oficiais superiores da Polícia Militar, de ilibada reputação e comprovado tirocínio 
pedagógico.

Parágrafo único – Nos seus impedimentos, o Presidente do Conselho será substituído 
pelo Diretor da Escola.

Art. 7º – Os demais membros do Conselho Diretor serão escolhidos entre Oficiais da 
Polícia Militar, mediante indicação do Presidente, de acordo com o Comando Geral da Cor-
poração, e designações do Governador do Estado.

Parágrafo único – Não serão remuneradas as funções de membros do C. D., sendo que 
a de Vice-Diretor será ocupada por 1º Tenente da Polícia Militar ou, ainda, por 2º tenente ou 
sub-oficial dos quadros normais da corporação.

Art. 8º – Os técnicos de produção animal e produção vegetal serão contratados pelo Go-
vernador do Estado, com salários correspondentes ao posto de 2º Tenente da Polícia Militar.

Art. 9º – O médico, o cirurgião dentista, e o capelão, do S. A. S. serão contratados de for-
ma idêntica à estabelecida para os técnicos de produção animal e vegetal, sendo fixados para 
os primeiros salários que correspondam, respectivamente, aos postos de Capitão, e 1º Tenente 
da Polícia Militar, e, para Capelão, côngruas equivalentes ao posto de 1º Tenente.

Art. 10 – Os auxiliares do S.A.S., os artífices e os especialistas serão tirados dos quadros 
da Polícia Militar, mediante indicações do Presidente do C.D. e designações feitas pelo Co-
mandante Geral, com aprovação do Governador do Estado.

Art. 11 – Os funcionários da Secção Administrativa serão retirados dos quadros normais 
da Polícia Militar ou do funcionalismo civil do Estado, mediante proposta do C.D. aos órgãos 
competentes.

Art. 12 – Os menores internos na Escola Caio Martins residirão em lares e pequenas 
fazendas, dirigidos por casais idôneos.

§ 1º – Serão admitidos como internos menores normais, do sexo masculino, de 7 a 12 
anos de idade.

§ 2º – Quando o permitirem as condições da Escola, poderão ser admitidos menores de 
idade inferior a 7 anos, assim como crianças do sexo feminino e, em percentagem convenien-
te, menores anormais.
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§ 3º – Para admissão na Escola não serão tomadas em considerações particularidades de 
cor, nacionalidade e religião.

Art. 13 – Fica criada, junto à Escola Caio Martins, uma Escola Normal Rural de 1º grau, 
que funcionará inicialmente somente com alunos do sexo masculino.

Parágrafo único – O quadro do pessoal da Escola Normal e as condições de seu funcio-
namento serão estabelecidos em lei.

Art. 14 – Fica o Poder executivo autorizado a realizar operações de crédito para ocorrer 
com o seu produto à despesa resultante desta lei, bem como a abrir o necessário crédito.

Art. 15 – Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua 
publicação.

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Dada no Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1951.

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 
Antônio Pedro Braga

Tristão Ferreira da Cunha
José Maria Alkmim

Lei n. 6.514, de 1974 

Autoriza o Poder Executivo a transformar em fundação as Esco-
las Caio Martins. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a transformar as Escolas Caio Martins, da 
Polícia Militar do Estado, em fundação, que se denominará Fundação Escolas Caio Martins, 
com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, técnica e financeira, sem fins 
lucrativos, tendo sede e foro na cidade de Belo Horizonte e que se regerá por estatuto aprova-
do mediante decreto do Executivo. 

(Vide art. 1º da Lei nº 7.094, de 5/10/1977.) 
(Vide arts. 2º e 5º da Lei nº 10.623, de 16/1/1992.)
(Vide inciso VII do art. 10 da Lei Delegada nº 49, de 2/1/2003.)
(Vide inciso II do art. 7º da Lei Delegada nº 59, de 29/1/2003.)
(Vide Lei Delegada nº 74, de 29/1/2003.)
(Vide Lei nº 15.437, de 11/1/2005.)
(Vide inciso VI do art. 28 da Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007.)
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(Vide inciso III do art. 4º da Lei Delegada nº 121, de 25/1/2007.)
(Vide inciso VIII do art. 12 da Lei Delegada nº 153, de 25/1/2007.)
(Vide inciso VIII do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º/1/2011.)
(Vide inciso II do art. 170 e arts. 174 e 175 da Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011.)
Art. 2º – A Fundação adquirirá personalidade jurídica, mediante a inscrição, no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo, bem como do seu estatuto e do decreto 
que o aprovar. 

Art. 3º – A Fundação Escolas Caio Martins integrará o Sistema Operacional de Trabalho 
e Ação Social a que se refere o artigo 7º, inciso XI, do Decreto nº 14.446, de 13 de abril de 1972. 

Art. 4º – O Governador do Estado designará uma comissão de 5 (cinco) membros para 
elaborar o estatuto da Fundação Escolas Caio Martins e promover os atos necessários à sua 
constituição e registro na forma da lei civil. 

Parágrafo único – O Estado de Minas Gerais será representado por seu Advogado Geral 
nos atos constitutivos da Fundação. 

Art. 5º – O patrimônio da Fundação será, inicialmente, constituído: 
I – pelos imóveis especificados nos artigos 22 e 23, inclusive os bens imóveis, semoventes 

e benfeitorias construídas e ocupadas pelas Escolas Caio Martins; 
II – pela doação dos seguintes veículos inscritos no patrimônio da Polícia Militar do Es-

tado e atualmente a serviço das Escolas Caio Martins: um Volkswagem Sedan, ano 1969; uma 
Rural Willys, ano 1971; um Jeep Willys, ano 1969; uma Pick-up Chevrolet, ano 1964; uma 
Pick-up Willys, ano 1963; dois caminhões Chevrolet, ano 1969 e um caminhão Chevrolet, 
ano 1963; 

III – pela transferência de dotações orçamentárias, de crédito e subvenções destinados 
à manutenção das unidades que compõem o Sistema Caio Martins: Núcleo de Buritizeiro; 
Núcleo do Carinhanha, Núcleo do Urucuia, Centro Integrado de Esmeraldas, Centro de Trei-
namento de São Francisco e Centro de Treinamento de Januária; 

(Inciso com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 7.094, de 5/10/1977.)
IV – pelas doações, subvenções e auxílios que lhe forem concedidos ou destinados pela 

União, Estados, Municípios, por particulares, entidades públicas ou privadas, nacionais, es-
trangeiras ou internacionais; 

V – pelos direitos e vendas de seus bens e serviços; 
VI – pelos bens que vier a adquirir. 
§ 1º – Os bens, rendas e serviços da Fundação são isentos de impostos, nos termos da 

legislação vigente. 
§ 2º – Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser utilizados para a realização 

de seus objetivos. 
§ 3º – Na hipótese de extinguir-se a Fundação, seu patrimônio reverterá ao Estado de 

Minas Gerais. 
Art. 6º – A Fundação Escolas Caio Martins, órgão de colaboração com o Poder Público, 

terá por objetivos: 
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I – cooperar com o Estado a implementação do ensino em seus diversos graus e moda-
lidades; 

(Inciso com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 7.094, de 5/10/1977.)
II – estudar os fatos sociais na sua área de atuação; 
III – contribuir para o ajustamento social nas suas diferentes modalidades; 
IV – colaborar para a integração de áreas subdesenvolvidas, possibilitando a melhoria 

sócio-econômica do homem do campo e a sua fixação na região respectiva; 
V – estabelecer a integração escola-comunidade; 
VI – instituir e incentivar a criação de cooperativas e de quaisquer associações, cujas 

atividades possam contribuir para a integração do homem ao meio; 
VII – difundir conhecimentos, criando condições para a formação profissional com vis-

tas especialmente ao mercado regional de trabalho; 
(Inciso com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 7.094, de 5/10/1977.)
VIII – adestrar equipes para prestação de serviços em áreas pioneiras ou necessitadas; 
IX – promover o bem-estar do menor, na conformidade dos objetivos definidos no ar-

tigo. 
Art. 7º – São receitas da Fundação: 
I – renda patrimonial; 
II – renda de qualquer das suas atividades; 
III – rendas advindas dos direitos e vendas de seus bens e prestação de serviços referidos 

no inciso V do artigo 5º e artigo 8º; 
IV – subvenções e auxílios de entidades públicas e privadas; 
V – dotações, anualmente, consignadas no Orçamento do Estado. 
Art. 8º – A Fundação poderá firmar convênio com entidades públicas ou privadas para 

a realização dos seus objetivos, bem como incumbir-se da prestação de serviços que forem 
pertinentes às suas atividades. 

Art. 9º – Serão órgãos de administração da Fundação Escolas Caio Martins; 
I – a Presidência; 
II – o Conselho Curador; 
III – o Conselho Fiscal; 
IV – a Diretoria Executiva; 
V – as chefias dos Setores de Educação (CSE), Administração (CSA), e Produção (CSP) 

Diretoria do Centro Integrado (CDI) e Diretoria dos Centros e Núcleos (DCN). 
(Inciso com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 7.094, de 5/10/1977.)
Art. 10 – O Presidente da Fundação será um dos membros do Conselho Curador, eleito 

pelos demais, na forma estatutária, com mandato de três (3) anos. 
Parágrafo único – Incumbirá ao Presidente, ou, por delegação deste, a outro membro do 

Conselho Curador, representar a entidade em juízo ou fora dele. 
Art. 11 – O Conselho Curador, que exercerá as atribuições definidas no estatuto, será 

composto de 9 (nove) membros efetivos e 9 (nove) membros suplentes, designados pelo Go-
vernador do Estado, dentre brasileiros de ilibada reputação e reconhecido saber, com manda-
to de 3 (três) anos, permitida a recondução de 1/3 (um terço), dos seus membros. 
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§ 1º – Figurarão, preferencialmente, entre os membros do Conselho Curador um repre-
sentante dos seguintes órgãos e entidades: 

I – Secretaria de Estado da Educação; 
II – Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor – FEBEM; 
III – Associação dos Ex-Alunos das Escolas Caio Martins; 
IV – Fundação Rural Mineira – Colonização e Desenvolvimento Agrário – RURALMINAS; 
V – Polícia Militar do Estado; 
VI – Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG; 
VII – Fundação João Pinheiro; 
VIII – Ministério Público Estadual. 
§ 2º – Integrarão, ainda, o Conselho Curador, com direito a voto, um representante do 

Governador do Estado, e, como membro honorário, vitalício, o fundador das Escolas Caio 
Martins. 

§ 3º – Considerar-se-ão serviços relevantes o exercício das funções de Presidente e de 
membro do Conselho Curador, que não serão remuneradas. 

Art. 12 – O Conselho Fiscal, a que compete a fiscalização contábil e financeira da entida-
de, será constituído por 3 (três) membros, designados pelo Governador do Estado, sendo um 
representante da Secretaria de Estado da Fazenda e outro do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 13 – O Diretor Executivo, cargo em comissão, de recrutamento amplo, será designa-
do pelo Presidente da Fundação, após aprovada a sua escolha pelo Conselho Curador. 

§ 1º – Ao Diretor Executivo, que trabalhará sob o regime de tempo integral e dedicação 
exclusiva, incumbirá secretariar as reuniões do Conselho Curador e exercer as demais atribui-
ções estabelecidas no estatuto. 

§ 2º – A remuneração do Diretor Executivo será fixada pelo Conselho Curador. 
Art. 14 – Serão designados pelo Presidente, mediante proposta do Diretor Executivo: 
(Caput com redação dada pelo art. 3º da Lei nº 7.094, de 5/10/1977.)
I – o Chefe do Setor de Educação (SE); 
II – o Chefe do Setor de Administração (S.A); 
III – o Chefe de Setor de Produção (SP); 
IV – o Diretor do Centro Integrado (CI); 
V – o Diretor de Centros ou Núcleos. 
§ 1º – Incumbirá aos Chefes dos setores e Diretores de Centros e Núcleos cumprir as ins-

truções do Diretor Executivo, a quem ficarão diretamente subordinados, bem como exercer as 
atribuições que lhes forem cometidas no estatuto. 

§ 2º – Competirá ao Setor de Administração (S.A.) a execução dos serviços de secretaria, 
tesouraria e contabilidade. 

Art. 15 – O regime jurídico do pessoal da Fundação será o da legislação trabalhista e os 
atos a ele referentes serão da competência do Presidente, na forma prevista no estatuto. 

Parágrafo único – Mediante solicitação fundamentada do Presidente da Fundação, po-
derão ser colocados à disposição da entidade, nos termos da legislação vigente, servidores 
públicos estaduais. 
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Art. 16 – A Fundação desenvolverá atividades econômicas tendentes a diminuir, pro-
gressivamente, os encargos financeiros do Estado previstos no inciso V, do artigo 7º, pela 
forma que for fixada em decreto do Executivo. 

Art. 17 – A Secretaria de Estado da Educação manterá vinculado à Fundação os cursos 
necessários à realização dos objetivos do sistema estadual de educação e os previstos no artigo 
6º desta Lei, nos termos a serem fixados em convênios. 

(Artigo com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 7.094, de 5/10/1977.)
(Vide inciso II do art. 7º da Lei nº 13.961, de 27/7/2001.)
§ 1º – A Fundação Escolas Caio Martins será representada junto à Secretaria de Estado 

da Educação pelo Diretor Executivo. 
§ 2º – O pessoal do magistério, ou colocado à disposição da Fundação mediante solicita-

ção fundamentada do seu Presidente, ou contratado pelo regime de Consolidação das Leis do 
Trabalho deverá possuir a qualificação legal. 

Art. 18 – A Secretaria de Estado da Saúde e a Polícia Militar prestarão assistência mé-
dico-odontológica aos menores, sob os cuidados da Fundação, na forma que for estabelecida 
em convênio. 

Art. 19 – A Fundação prestará contas, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 20 – A Fundação não poderá aplicar mais de 60% (sessenta por cento) de seus recur-

sos em custeio de despesa de pessoal, qualquer que seja a situação deste. 
Parágrafo único – Até que a Fundação seja regularmente instituída, a Polícia Militar 

continuará com a responsabilidade de custear as despesas gerais das Escolas Caio Martins, 
mediante aplicação de recursos que, para esse fim, são destinados. 

Art. 21 – Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, na forma que for ajustada, me-
diante laudo de avaliação, os imóveis e respectivas benfeitorias, atualmente ocupados pelas 
Escolas Caio Martins, medindo 1.500 alqueires geométricos – Fazenda Conceição e São João 
do Boqueirão, de propriedade do Banco do Estado de Minas Gerais, S/A, Município de São 
Romão, e doá-los à Fundação. 

Art. 22 – Fica a Fundação Rural Mineira-Colonização e Desenvolvimento Agrário – RU-
RALMINAS autorizada a doar à Fundação Escolas Caio Martins 125 alqueires geométricos e 
benfeitorias neles existentes da Fazenda Bom Sucesso, localizada no município de Montalvânia. 

Art. 23 – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação Escolas Caio Martins, 
os seguintes imóveis e respectivas benfeitorias de propriedade do Estado de Minas Gerais e, 
atualmente, ocupados, administrados e utilizados pelas Escolas Caio Martins: 

I – salas de números 1.501, 1.502, 1.503 e 1.504 do Edifício Acaiaca, na Avenida Afonso 
Pena, 867, em Belo Horizonte, havidas conforme escritura de compra e venda, lavrada em 
29.7.953, no livro de notas nº 143-A, folhas 44/49, do Cartório do 4º Ofício de Notas, de Belo 
Horizonte; 

II – lote 4 b, do quarteirão 53, localizado na Av. Amazonas 5.538; 
III – terreno com área aproximada de 100 alqueires, no Município de Esmeraldas, ha-

vido conforme escritura de compra e venda, lavrada aos 4 dias do mês de setembro de 1936, 
no Livro de Notas nº 36, folhas 29/31v, do Cartório do 4º Ofício de Notas de Belo Horizonte; 
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IV – terreno com área aproximada de 18 ha e 6a, no Município de Esmeraldas, havido 
conforme escritura de compra e venda, lavrada aos 5 dias do mês de setembro de 1952, no 
Livro de Registro de Imóveis 3d e 3.491, folhas 10, do Cartório de Registro de Imóveis, da 
Comarca de Esmeraldas; 

V – terreno com área aproximada de 58h e 38a, no Município de Esmeraldas, havido 
conforme escritura de compra e venda, lavrada aos 5 dias do mês de setembro de 1952, no 
Livro de Registro de Imóveis 3-d e 3.491, folhas 10, do Cartório de Registro de Imóveis, da 
Comarca de Esmeraldas; 

VI – terreno com área aproximada de 44 ha e 88a, no município de Esmeraldas, havido 
conforme escritura de compra e venda, lavrada aos 5 dias do mês de setembro de 1952, no 
Livro de Registro de Imóveis 3-d e 3.491, fls. 10, do Cartório de Registro de Imóveis, da Co-
marca de Esmeraldas; 

VII – terreno de área aproximada de 844 alqueires, no Município de Buritizeiros, havido 
conforme escritura pública de desapropriação, lavrada aos 8 dias do mês de janeiro de 1953, 
no livro 180-C, fls. 120 a 127, no Cartório Mendonça em Belo Horizonte; 

VIII – terreno com a área de 1 (um) alqueire geométrico, no Município de Buritizeiros, 
havido conforme escritura pública de permuta de imóveis e benfeitorias, lavrada aos 13 dias 
do mês de janeiro de 1943, no livro 33, folhas 104 a 107, do ex-Cartório Bolivar, da Comarca 
de Belo Horizonte; 

IX – terreno com área aproximada de 9 alqueires, no Município de São Francisco, havido 
conforme escritura pública de doação, lavrada aos 28 dias do mês de setembro de 1956, no 
livro 41, folhas 71 a 72, do Cartório do 2º Ofício, da Comarca de São Francisco. 

Art. 24 – Os servidores públicos de outros órgãos colocação à disposição da Fundação 
Caio Martins terão todos os seus direitos estatutários assegurados. 

§ 1º – A Polícia Militar poderá manter pessoal civil e militar de seus quadros à disposição 
da Fundação Caio Martins, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, a partir da vigência desta Lei. 

§ 2º – Enquanto o Conselho Curador não designar o Diretor Executivo da Fundação, o 
cargo será exercido por um oficial superior da Polícia Militar. 

§ 3º – É permitido aos servidores de outros órgãos públicos, que na data desta Lei esti-
verem servindo na Escola Caio Martins, que façam opção entre a Fundação e o seu órgão de 
origem. 

Art. 25 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 26 – Revogam-se as disposições em contrário. 
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta lei 

pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 1974. 
RONDON PACHECO
Abílio Machado Filho
José Gomes Domingues
Agnelo Corrêa Vianna
Ruy da Costa Val
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Reportagem do Jornal Correio da Manhã sobre as primeiras experiências de implantação das Escolas Caio Martins.
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Visitantes ilustres nas Escolas Caio Martins

Governador de Alagoas Arnon de Melo, Governador de Minas Gerais  
Juscelino Kubitschek, Secretário de Saúde Mario Hugo Ladeira, Manoel de Almeida.

Visita do sociólogo Amaral Fontoura em 1948. Da esquerda para a direita: Saul Martins e  
Julinda, Dora Lelis, Márcia, Ten.Cel.Manoel, o sociólogo, 1ºTen.Adolfo Drubscky, professor da  

cadeira de Serviço Social, Tenente Raul Chaves Mendes, Jofre Lelis, Santa e Bela.
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Ministro da Educação Clovis Salgado no Centro de Treinamento 
de Jovens Líderes Rurais de Caio Martins – Januária – MG

Em diálogo com Dona Eunice Weaver e Orestes Diniz, criadores de centros para tratamento de hanseníase. 

Homenagem da Radio Nacional a Manoel de Almeida. Ministro da Justiça, Hermenegildo de Barros  
entrega medalha de Honra ao Mérito concedida pela Esso Standard do Brasil durante o programa radiofônico  

“Essa é sua vida”, pela obra ruralista que vinha realizando através das Escolas Caio Martins, Rio de Janeiro de 10.06.1953.
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Cenas das Escolas Caio Martins

Observações no verso da fotografia: Manoel e seu tio Antonio Ortiga se deliciam com a canção  
popular “Zabelê” cantada pelo aluno José Alves na Escola Caio Martins de Buritizeiro, Pirapora.

Manoel, na Escola Caio Martins de Carinhanha.

Manoel leva as alunas do Curso Normal de Januária para conhecer Ouro Preto-MG.
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Clube Agrícola de Pirapora.

Observações no verso da fotografia: Os primeiros alunos de Esmeraldas em atividades hortifrutigranjeiras:  
Pedro, Domingos (atualmente professores), Jorge, Elair (alfaiates), Gutemberg (sargento da Polícia Militar),  

Fábio (pintor), Joãozinho (contador), Luciano (funcionário da malária), Francelino, Edgar (falecido).  
Alguns continuaram nas Escolas Caio Martins como funcionários. 

Desfile da Escola Agrotécnica de Januária.
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Time de futebol dos bandeirantes da Escola Caio Martins de Urucuia.
Imagem disponível no blog do ex-aluno e professor João Naves Mello.

O enfermeiro Mauro em aula demonstrativa de primeiros 
socorros  na Escola Caio Martins do Carinhanha

Professor Alcides Pinto foi o primeiro professor rural contratado pelas Escolas  
Caio Martins e também o primeiro chefe de lar do Sítio Novo em Esmeraldas.
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Lar Paulista da Caio Martins de Esmeraldas.

Vista panorâmica da Escola Caio Martins de Esmeraldas.

Coral Catulo da Paixão Cearense sob a regência da professora Márcia Almeida.



91

I – Depoimentos

Santa irmã de Márcia canta e toca na inauguração da Escola Caio Martins de Carinhanha.

Deputado Federal Manoel de Almeida no Centenário de Januária em 1960.

Manoel de Almeida, acompanhado de familiares e meninos escoteiros, recebe a Medalha da  
Inconfidência Mineira na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte – MG, no governo de Helio Garcia.
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Família

Casa construída e concluída pelo casal Manoel de Almeida e Márcia em 1947, Belo Horizonte.

Bodas de Prata do casal em Belo Horizonte. Manoel e Márcia com seus filhos Maria Coeli, Claudio, 
Fernando, Maria Ângela, João Lincoln e Rita Heloísa no 

sítio em Minas Gerais.
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Caio Martins na atualidade

Igreja de Santa Tereza na Caio Martins de Esmeraldas.

O ambiente de um lar para meninas. 

Jubileu de ouro da Escola Caio Martins de São Francisco 
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Casa da Memória na Escola Caio Martins de Esmeraldas

Escola Caio Martins em Esmeraldas.

Equipe de trabalho de Dona Márcia quando foi presidente da Fundação Caio Martins (Fucam) 
 na década de 1990. Alguns funcionários foram alunos da Escola desde criança.
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Padre Mário, ex-aluno da Caio Martins na Igreja de Santa Tereza.

Márcia e as crianças da Escola Caio Martins de Esmeraldas
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2 O Deputado Manoel de Almeida narra os 
primeiros anos da construção de Brasília
Entrevistador: antropólogo Gustavo Lins Ribeiro, 1978

Entrevista de história oral realizada pelo antropólogo Gustavo Lins Ribeiro com o De-
putado Federal pela Arena de Minas Gerais, Manoel José de Almeida, em 11 de abril 

de 1978. Esta entrevista fez parte da pesquisa e elaboração de sua dissertação de mestrado em 
Antropologia Social, intitulada “O Capital da Esperança: Brasília, um estudo sobre uma gran-
de obra da construção civil”, aprovada em 1980 pelo Programa de Pós-Graduação em Antro-
pologia da Universidade de Brasília – UnB. A dissertação foi publicada em 2008 pela Editora 
da Universidade de Brasília, como “O Capital da Esperança. A experiência dos trabalhadores 
na construção de Brasília”. A transcrição das três fitas K7 gravadas foi feita pelo próprio entre-
vistador e constitui a primeira divulgação do texto integral da entrevista. Gustavo Lins Ribeiro 
é, hoje, professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília.

Gustavo: Deputado, então, eu queria iniciar pedindo ao senhor certos dados gerais sobre 
o seu currículo, não é? Que o senhor se identificasse.

Manoel: Sou Manoel José de Almeida, mineiro de Januária, nascido à margem do São 
Francisco. Profissionalmente, eu me integrei à Polícia Militar aos dezesseis anos de idade e ali 
fiz carreira, e aos vinte e dois anos de serviço naquela Corporação eu me integrei à vida polí-
tica. Antes um pouco, já havia me dado aos problemas de educação através das Escolas Caio 
Martins. Continuo na política como deputado federal, já estando no sexto mandato, tendo 
cumprido o primeiro deles na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

Gustavo: Qual foi o seu primeiro cargo político?

Manoel: O primeiro cargo político foi o exercício do mandato estadual na Assembleia de 
Minas Gerais.

Manoel José de Almeida discursando como parlamentar.
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Gustavo: Em qual período?

Manoel: No período de 54 a 58. 

Gustavo: Por que naquela época o senhor escolheu como partido o PSD [Partido Social 
Democrático]?

Manoel: Porque eu me dedicava a obras de comunidade, tendo iniciado o trabalho com 
crianças pobres, crianças abandonadas, eu estava naturalmente ligado ao meio, pelo conhe-
cimento e pelas pesquisas que eu fazia... Aquelas crianças que vinham às minhas mãos eram 
crianças vindas do meio rural e o PSD é que tinha mais assim, muito mais ligação, mais afini-
dade, porque, pela tradição do partido, ele é um partido do ruralismo, um partido, como até 
eles diziam anteriormente, partido das atividades rurais. Até pejorativamente diziam: partido 
dos coronéis. Não dos coronéis de patente, mas dos coronéis, que eram uma versão histórica 
das antigas patentes da Guarda Nacional instituída pelo governo para dar prestígio aos seus 
homens do interior. Então a minha ligação ao PSD vem primeiro dos meus conhecimentos e, 
em consequência, o meu colégio eleitoral estava mais [presente] entre as cidades de interior, 
estava no meio rural. Não era muito natural se eu entrasse pela UDN [União Democrática 
Nacional], partido dos bacharéis, que se organizavam à base de uma reação contra o estado 
de coisas, porque eu era daqueles que, mesmo dentro da própria Polícia Militar, exercendo 
a minha função, estava mais ligado às origens do Partido Social Democrático, que vieram 
com Getúlio, com Benedito Valadares e as autoridades que formavam o contexto federal e 
o contexto estadual de que eu fazia parte como oficial trabalhando naqueles gabinetes, [nas] 
Secretarias de Segurança, Secretaria do Interior...

Gustavo: Em Belo Horizonte?

Manoel: Em Belo Horizonte.

Gustavo: Então antes de ingressar na política como deputado estadual o senhor já tinha 
contatos políticos por força do seu cargo militar.

Manoel: Meu cargo militar, como assistente militar. É, nessas funções, já dessas Secreta-
rias, e com o próprio Governador o Sr. Benedito Valadares, com quem eu tinha ligação. 

Gustavo: O seu primeiro mandato coincidiu com o governo de Juscelino, em Minas?

Manoel: O primeiro mandato coincidiu com o fim do governo de Juscelino em Minas e 
o começo [do meu primeiro mandato como deputado federal] alcançou o começo dele como 
Presidente da República. 
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Manoel de Almeida cumprimenta o presidente Juscelino Kubitschek.

Plano de transferência da Capital conduzido por JK

Gustavo: Na quinta-feira [6 de abril de 1978], quando eu estive aqui, o senhor tinha me 
falado também que se fosse deixar para uma equipe de planejadores e técnicos para planejar 
a mudança da Capital ela não teria sido efetuada. O senhor poderia explanar um pouco essa 
sua opinião?

Manoel: Ela não teria sido planejada, nem realizada, porque o planejamento de Brasília... 
você, como um jovem que veio [para Brasília], deve quase que coincidir com o nascimento de 
Brasília, você devia ter uns... você é de..., você deve ter...

Gustavo: Eu tinha oito anos.

Manoel: Você tinha oito anos e não tinha entendimento na época para ver o que seria. 
Mas hoje você é um estudioso dos problemas sociais, políticos, você vê que planejar isso aqui, 
isso que você vê hoje já concretizado, não é brincadeira. É um planejamento de uma comple-
xidade fora do comum que devia envolver a matéria de ordem política, a matéria de ordem 
econômica e a matéria de ordem social. E, se fosse planejar, o planejamento sairia muito aca-
nhado, muito pequeno, muito insignificante e seria absolutamente irreal, que Brasília foi um 
fenômeno que surgiu depois, que iniciou, depois que [veio] a eclosão. Ela começou pouqui-
nho assim, humilde, modestamente, o afluxo de correntes que vinham à procura de serviço. 
Mas no começo era bem pequeno, era bem insignificante. Mas com o correr do tempo, com 
as notícias que corriam, o Brasil assistiu talvez ao maior espetáculo de toda a existência de 
país, de país que pensava um dia ser emergente para o desenvolvimento. Essas correntes se 
avolumaram de tal forma, e avolumaram, por incrível que pareça, na proporção exata em que 
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era necessária à mão de obra, naquele tempo. Vinham pessoas do Sul, do Centro, desta área 
de Minas e de São Paulo, que eram, vamos dizer, os construtores, os engenheiros, os técnicos 
e, com eles também, dessa mesma área, vinha a produção industrial, que teve a sua grande 
época, pode-se dizer, epopeia, naquele momento. São Paulo, principalmente, aproveitou. São 
Paulo tornou-se grande. E por isso, até eles disseram que Juscelino, sem nunca ter passado 
pela administração de São Paulo, foi o melhor governador que São Paulo teve.  Porque vinha 
de lá vidro, pano vinha todo o tipo de manufatura da nossa pequena indústria, da nossa média 
indústria, da nossa grande indústria, tudo vinha de lá para a construção de Brasília. Mas não 
era só isso. 

Os construtores de Brasília: engenheiros e operários 

Manoel: Para movimentar isso, tinha que ter o braço humano desde o mais qualificado 
ao menos qualificado. E, então, Brasília se transformou numa escola, é, transformou-se numa 
escola, porque o engenheiro tinha a missão não apenas de construir Brasília, mas de preparar 
o elemento médio, aquele que compreendesse a sua linguagem e transmitisse a elementos me-
nos qualificados. E, porventura, esse penúltimo nível estava ligado ao não qualificado. Então, 
aqui, Brasília construiu, em pouco tempo, engenheiros práticos de caráter, de nível médio. 
Homens que faziam a seleção, secundavam os engenheiros na colocação dos ferros, tornaram-
-se armadores, de um dia para outro; carpinteiros que eram apenas carpinteiros modestos 
do interior, aqui, se transformaram em construtores de lajes, imensas lajes que até hoje nós 
admiramos, como essas grandes lajes da Rodoviária. Então houve uma verdadeira interação 
de valores humanos. 

[Pausa para o Deputado atender ao telefone]

Gustavo: O senhor estava falando que Brasília, na época, era uma escola, que havia uma 
grande interação de valores humanos. A que o senhor credita essa interação desses valores? 
Entre, por exemplo, os engenheiros e os operários.

Manoel: É necessidade construir não tendo tido uma escola anterior. Porque nós não éra-
mos, nós não tínhamos um know-how para a construção de uma Brasília. Não tínhamos nem 
mesmo para a construção da Usina da Barragem de Três Marias. Para construir a Barragem 
de Três Marias, nós importamos engenheiros de Portugal, técnicos, especialistas em barragem 
compactada. Ali ao lado, nós víamos fazer o seu laboratório, ao lado da própria barragem e 
fazendo as experiências de terra compactada com maior peso, com menor peso, com maior 
umidade, sem menor umidade. E assim eles fizeram uma tabela. Enquanto eles estavam fazen-
do aquilo para fazer Três Marias, eles estavam ensinando os nossos engenheiros e hoje o Brasil 
tem já o seu know-how exportado. Nós temos firmas brasileiras trabalhando principalmente 
na África. Em vários pontos da África, nós temos nossas companhias realizando obras. Na 
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América do Sul nem se fala. Em vários lugares da América, nós temos os nossos engenheiros,  
as nossas companhias trabalhando. De modo que foi a necessidade. E o Brasil se transfor-
mou numa grande escola. É interessante ver quando um homem se propõe à realização de 
uma obra, e como o seu pensamento é ultrapassado pela sua própria obra. Como ele mesmo 
é superado pela sua própria realização, que ele não pensava nisso, ele pensava era em fazer 
Três Marias, fazer Brasília. Mas a conjuntura dos fatos, as necessidades e as exigências de toda 
ordem envolverem essas construções, permitiram que o Brasil se transformasse numa grande 
escola. Escola para todos. Escola desde o mais alto, que era o engenheiro qualificado, que 
passou a aprender com os que vinham de fora, com os PHDs, os elementos mais instruídos 
vinham de fora; até o pequenino, os que vinham da roça, que não sabiam ensinar, ou manejar 
uma enxada, um machado e uma foice e que se transformaram em operários qualificados para 
a obra que aqui se realizava. 

Gustavo: Os primeiros operários, os primeiros engenheiros, eles eram atraídos para Bra-
sília por qual fator? É... havia um bom salário ou havia além de salário alguma coisa a mais?

Manoel: Isso em primeiro lugar. É que o Brasil não tinha grandes obras, nem em tama-
nho nem em quantidade. E faltava mesmo, havia uma falta de mercado de trabalho. Mas não 
foi só esse fator. Foi também um fator, um fator assim que vem do sentido carismático de 
Brasília. Todo mundo tinha entusiasmo por Brasília. Houve um caso aqui de uma senhora, 
que hoje até é uma líder religiosa que mora aqui perto em Planaltina, a Dona Neiva [mais 
conhecida como Tia Neiva, líder do movimento religioso “Vale do Amanhecer”], que na oca-
sião ela era simplesmente uma chofer de caminhão. Ela veio com os filhos, ficou viúva muito 
cedo, e ganhava a profissão como chofer de caminhão. Viajava de Sergipe até São Paulo aqui 
e tal, quando ouviu falar em Brasília veio pra cá e começou aqui, trouxe seus filhos, arranjou 
um barraco, começou a trabalhar. Até que fosse chamada para sua missão religiosa. Outros 
inúmeros foram os casos das pessoas que estavam em diferentes lugares deste país, e que fo-
ram atraídas, não apenas pelo trabalho, mas por essa coisa assim que bradava ao sentimento, 
bradava na alma. E acorriam para ver o que é que estava acontecendo. Era uma espécie assim, 
comparando mal, do nascimento de alguma coisa sublime, de alguma coisa divina, que faz 
com que todo mundo venha ver o que estava acontecendo em Brasília. Sorte é que eram dois 
fatores muito importantes: o mercado de trabalho e esse fator quase que sobrenatural que 
atraía gente para Brasília e fazia com que o operário trabalhasse – você assistia aqui, naquele 
tempo, que era invulgar, hoje é muito comum, três horários de trabalho. Três vezes oito: vinte 
e quatro. O dia todo tomado, a obra não ficava uma hora sequer sem operário de cima dela. 

Sonho coletivo de construção de Brasília

Gustavo: O senhor tem explicação sobre esse aspecto carismático, quase sobrenatural da 
criação de Brasília? Como é que o senhor vê isso?
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Manoel: Quando eu digo carismático é pelo entusiasmo. Tanto que tudo aquilo que a 
gente faz com a alma supera os fatores e a compreensão puramente material do trabalho. 
E Brasília foi antes de mais nada uma obra da alma, uma obra de fé. É uma obra de fé que 
desafiou todos os obstáculos, venceu todas as resistências, principalmente resistências hu-
manas, que são as piores resistências, e se tornou realidade. Do ponto de vista carismático, 
eu aponto apenas que Brasília nasceu da vontade do homem, do determinismo do homem, 
mas não deixou de ter os seus encontros, as suas conotações com fatos que nós hoje podemos 
considerar tranquilamente como profecias, como foi uma profecia de Dom Bosco. Naqueles 
seus sonhos acordados, ele um dia se viu dentro de uma composição, coisa qualquer. Naquele 
tempo não existia avião, e entrando, marchando, andando na direção de um país muito dis-
tante e muito imenso, passando por entre florestas, atravessando grandes caudais líquidos, 
chegando finalmente ao lugar, em que existia uma cidade à beira de um lago, que não era 
natural e que seria no futuro a sede de uma grande civilização das Américas. E que também 
seria a base de um grande poder de riqueza porque das suas entranhas, segundo aquele dizer 
bíblico, havia de manar o leite e o mel, símbolos de riqueza. De modo que essas coisas estão 
na trajetória anterior da vida de Brasília, está como profecia daquilo que havia de ocorrer 
para o Brasil e para o mundo, essa cidade extraordinária que nós estamos vendo, diferente 
de todas as cidades. 

Gustavo: Como o senhor chegou aqui? A primeira vez que o senhor veio a Brasília foi 
em que data?

Manoel: A primeira vez que eu vim a Brasília, vim pela curiosidade, vinha também tan-
gido desse sentimento de conhecer o que se tinha começado aqui. Brasília não era nem mes-
mo um embrião, ela era apenas um pensamento, era uma ideia. E tanto que eu vindo por Bu-
ritis [Minas Gerais], que era uma vila e era uma vila ligada ao meu interesse político, eu resolvi 
levantar voo de lá e vir aqui, vir na direção de oeste, ver se descobria aonde é que estava sendo 
feita Brasília. E pousei em Formosa, tive conhecimento mais ou menos da direção e saí nessa 
direção que no momento não era indicada ainda em azimute, não tinha direção. E depois de 
muito girar, rodar aqui, sem ver qualquer indício de que estivesse surgindo, isso era come-
cinho de 1957, vi um movimento de terra no lugar, mas não indicava presença de campo de 
pouso, até que descobri o célebre campo do Catetinho, que foi a primeira morada de Juscelino. 
Foi onde ele primeiro esteve, onde ele assinou os primeiros atos legais a respeito da constru-
ção de Brasília, e onde o Dr. Israel Pinheiro, que realmente morava aqui, que ali permaneceu 
mais de dois anos, aonde ele resistia, naquele barraco de madeira construído em dez dias. Foi 
essa a primeira vez que eu vim aqui. Essa primeira vez que eu tomei conhecimento e ali vivi 
momentos de emoção, ouvindo as pessoas que estavam ali. O Montandon que, dias depois 
morria, tragicamente num desastre de avião aqui [em Brasília], o cozinheiro de Juscelino que 
fazia ali a comida dele, um homem parece-me que de Belo Horizonte, é que foi o primeiro a 
inaugurar um restaurante na W3. Ali, naquele lugar, eu fiquei sabendo de muitas coisas a res-
peito da vida de Juscelino, suas primeiras viagens aqui, da própria construção daquele prédio. 
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E, uma dessas pessoas, o Montandon, entrou no avião e me mostrou as áreas de Brasília, que 
na ocasião eu já pensava, já tinha ideia de vir um dia construir escolas ou de implantar aquilo, 
que nós havíamos começado em Minas Gerais, através das Escolas Caio Martins, na área do 
Distrito Federal.  

Gustavo: O senhor retornou a Brasília, antes da inauguração, várias vezes depois?

Manoel: Vim mais uma vez, vim mais algumas vezes. Uma delas foi a Primeira Missa. 
Eu não me lembro bem quando foi essa Primeira Missa, mas ela se deu no Cruzeiro, ali onde 
estão as caixas d’água hoje. Onde até achei lá o Cruzeiro ainda, mas de edificação diferente, 
rodeado de praças e já urbanizado; ali foi armada uma grande barraca, imensa barraca e 
houve a Primeira Missa. Creio que em 1958, por aí, começo de 59 [1959]. Missa que foi ce-
lebrada pelo Dom Carmelo de Vasconcelos, Carlos Carmelo de Vasconcelos, era o Cardeal 
[de São Paulo]. 

Gustavo: Como foi essa cerimônia?

Manoel: Era uma cerimônia religiosa como outra qualquer, toda gente da região veio, 
todo mundo que sabia. De Goiás, principalmente, veio muita gente. De Minas, os mais próxi-
mos vieram. Eu estava em viagem pela região, um aviãozinho, Teco-Teco, e cheguei aqui [em 
Brasília]. E fui eu que bati algumas fotografias e dei os negativos, não tenho esses negativos 
hoje nem mesmo as fotografias, porque dei ao Estado de Minas [Jornal]. Foi com o que o Es-
tado de Minas conseguiu dar o noticiário da Primeira Missa de Brasília. Muito parecida com 
a Primeira Missa [do Brasil] mesmo, no sentido assim de religiosidade, mas muito diferente, 
porque não tinha índios trepados nos paus, não tinha essas manifestações primitivas e a cruz 
já havia sido realmente implantada em outros locais, aqui, pela fé brasileira.  

Israel Pinheiro assiste à Primeira Missa de Brasília.

Índios Karajás convidados a assistir à  
Primeira Missa de Brasília.
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O local da Primeira Missa é hoje o Cruzeiro.

Fotos tiradas por Manoel de Almeida durante o evento, 
posteriormente localizadas pela família.

A transferência do Congresso Nacional para Brasília 

Gustavo: Deputado, e do ponto de vista do Congresso Nacional. O que o senhor acha que 
representou a transferência da Capital do Rio de Janeiro para Brasília? 

Manoel: A transferência do Congresso pode ser apreciada em vários aspectos. Um deles 
foi o ambiente bom para o trabalho. Vamos começar pelo o que é positivo. Nós temos aqui, 
inegavelmente, em Brasília, um bom ambiente para o trabalho. Brasília não é uma cidade 
que oferece tentações que o deputado fica preso a problemas. Brasília tem realmente os seus 
lugares, as suas oportunidades de lazer, mas não é como no Rio. O Rio era uma cidade assim 
intensamente dirigida para o lazer, para os prazeres pessoais. E realmente, às vezes, a gente 
notava a ausência de parlamentares durante o dia dentro da Câmara. E muitas vezes não se 
encontrava esses parlamentares na tarefa, vamos dizer de interesse público, de interesse do 
Legislativo ou mesmo das regiões que representavam. É que o Rio era uma tentação. O Rio era 
um lugar cheio de seduções em todos os sentidos. E, então, veio o Congresso, veio o deputado 
encontrar um ambiente tranquilo, um ambiente de ordem, um ambiente em que também não 
tinha aquelas solicitações tão intensas. Porque o Congresso dentro do Rio era o Rio de Janeiro 
dentro do Congresso. Aquela população imensa e até mesmo um pouco de São Paulo dentro 
do Congresso. Ao passo que aqui não. Aqui é uma população mais rarefeita [ininteligível], o 
Congresso ficou mais numa posição de Washington, onde o parlamento tem uma vida tran-
quila, até hoje, quando os Estados Unidos devem ter mais de duzentos e vinte milhões de 
habitantes. Agora o lado ruim, o lado mau da transferência foi que o Congresso não tinha a 
repercussão que tinha no Rio, porque por mais que se fizesse no começo, e nem mesmo hoje, 
não se pode comparar a imprensa de Brasília com a imprensa do Rio de Janeiro, e a imprensa 
de São Paulo. Naquele tempo, a distância era maior ainda porque os jornais [eram] incipientes 
[em Brasília], não é, não saíam daqui, como não saem até hoje [entrevista ocorre em 1978], 
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praticamente, os jornais de Brasília ficam por aqui mesmo. Ao passo que tudo que se publica-
va, tudo que se dizia no Rio de Janeiro encontrava repercussão em todo o país, por causa da 
potencialidade da imprensa, mesmo do rádio, e já naquela ocasião já iniciando uma TV. Então 
ele perdeu um pouco como caixa de ressonância, como caixa de vibração para o país, ele per-
deu a importância. Ficou, isso, ficou um pouco encostado, ficou de lado. Quer dizer, ganhou 
em ambiente, ganhou em visão dos problemas do interior que jamais poderia ter se estivesse 
lá. E muitos parlamentares se embrenharam aí pelo Goiás, até mesmo por Mato Grosso, por 
Minas Gerais, pela Bahia, partindo daqui, criando fazendas, comprando fazendas aí na região 
e conhecendo os problemas do meio, em que está localizado, está encastoado este brilhante 
que é Brasília. Isso foi vantagem. 

Gustavo: o senhor tinha falado naquela noite sobre algumas dificuldades para a transfe-
rência da Capital. Então, antes da inauguração da cidade, quais eram as polêmicas que havia 
no interior do Congresso? Tanto do ponto de vista da situação quanto da oposição para a 
mudança e transferência da cidade. 

Manoel: De um modo geral, Brasília era considerada, pela maior parte, uma utopia. Nin-
guém acreditava que Juscelino um dia realizasse Brasília. E dizem mesmo que, muitos concor-
davam e votavam às vezes porque sabiam que essas leis se tornariam letras mortas. A oposição 
à Brasília não era só a oposição política, de governo. Era a oposição de quem estava bem, que 
se sentia bem, lá. Eram os senadores, eram os próprios deputados, eram os ministros, eram os 
homens que tinham a sua vida assentada, tranquila, seus filhos estudando lá, seus filhos, suas 
questões mesmo sentimentais, seus problemas de toda natureza, ali assentados. Família, vamos 
dizer, cristalizada naquele progresso e não podia imaginar transpor-se, de uma hora para ou-
tra, para uma região semibárbara ou pelo menos semisselvagem como era a característica de 
Brasília na ocasião. De modo que a pergunta reflete, ela entra por vários segmentos a procurar 
sentido. No sentido da oposição, era uma oposição que deblaterava contra o presidente por ter 
suas ideias faraônicas como diziam, que ele era ousado demais, queria fazer demais. Porque as 
metas do Juscelino eram trinta e duas, parece, e Brasília, por fim, era a meta síntese como ele 
chamava. Então eles combatiam assim no sentido, este homem no governo. Agora havia uma 
resistência fria, tranquila, havia uma resistência passiva que era dos próprios companheiros 
de um modo geral, de pessoas que não queriam sair daquela situação em que se encontravam. 

Gustavo: Mas o senhor acha que só isso aí se misturava é... [mudança de fita]

Gustavo: Sim, Deputado, continuando, o Senhor estava falando para retomar a pergunta 
que nós perdemos, que a situação de certa resistência para mudança era mesclada de um tanto 
de interesse...

Manoel: ...políticos como de interesses de ordem pessoal. E, entretanto, não tinha uma 
definição assim delimitada por uma linha de conduta política. Até se misturavam os fatores 
como resistência comum, como dificuldade comum para o esforço do Presidente. 

Gustavo: Agora, a importância dos jovens...
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Manoel: A importância que eu noto, que eu notei de muito significativa, principalmen-
te, pode não ter tido um valor assim ponderável para uma decisão ou para um estado, mas 
o jovem foi o fator mais importante na consolidação de Brasília. Primeiro que a gente, nós 
viemos para aqui trazendo os nossos filhos e nas festinhas que nós realizávamos nas nossas 
casas ali era o clube. Então todos os meninos se encontravam, brincavam e notável, é observar 
também, era que os pais vinham às vezes, homens que lá no Rio eram ferrenhos adversários 
e se tornaram aqui, pelo menos, homens tolerantes uns com os outros porque os filhos eram 
amigos. Então nessas festas, nestes aniversários, nessas oportunidades que o jovem tinha de 
encontrar, os pais também se encontravam. Os pais iam buscar os filhos, iam buscar as filhas 
etc. e se encontravam ali. E como eu...

Gustavo: Isso logo no início...

Manoel: No início, exatamente na implantação de Brasília, porque não existia clube. Du-
rante os domingos, quando nós queríamos sair, nós, para levar a família, nós íamos aí para o 
mato, nós levávamos era aonde corria a água, um lugar assim pitoresco [como Pedra Alta]. 
Ali a gente passava o dia com a família, porque não tinha ainda o clube. E as festas eram nos 
apartamentos, e quando eu me referia ao jovem como fator de fixação, eu me baseio em fatos 
que eu vi aqui: mães que regressaram ao Rio de Janeiro, os filhos não quiseram acompanhar. 
Os filhos ficaram aqui. Às vezes, os pais iam, no fim de semana, para encontrar com a família, 
os filhos permaneciam aqui. Às vezes, ficavam na casa de um, na casa de outro, comiam na 
casa de um amigo, na casa de outro. Quer dizer, o jovem foi um fator muito importante na 
implantação de Brasília, na fixação de Brasília. Eles entendiam instintivamente muito mais 
o valor de Brasília do que os próprios pais. Hoje muitos que vieram naquela movimentação 
determinada por uma força, por uma lei, voltaram e depois, às vezes forçados pelos filhos, 
voltavam novamente, vinham a se reinstalar em Brasília. Brasília, no começo, teve essa força, 
assim, quer dizer, forças ponderáveis para que não viesse [a ser construída], inclusive dos pró-
prios elementos do governo, aqueles próprios correligionários, havia uma resistência surda 
à transferência de Brasília, que representava a sua transferência, a sua mudança de estado, 
mudança da família, uma coisa diferente que só poderia ser entendida, mesmo pelo idealista, 
pela pessoa que tivesse vivência e um pouco, não é, de sonhos, principalmente, os sonhos que 
deviam viver a pátria para o seu crescimento. Primeiro é a ideia e a ideia às vezes vem em 
sonho, sonho dormindo, sonho acordado, a gente tem que sonhar primeiro para depois con-
cretizar. Esse sonho que marcou, foi a grande compensação para as dificuldades encontradas, 
para a transferência da Capital. Eu devo dizer outras coisas, aduzir outros argumentos, mas é 
melhor que você me pergunte por que vai entremear isso. 

Gustavo: E quais foram as impressões de fatos que o senhor pessoalmente presenciou 
que julga assim mais relevantes a respeito da mudança?

Manoel: A mudança foi uma coisa memorável. A mudança teve o pitoresco e teve o su-
blime. Eu, por exemplo, vim com a minha família, eu vim de avião, em um aviãozinho, num 
Teco-Teco, e veio a minha família numa Rural [veículo utilitário] pela estrada. Eu cheguei com 
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um filho, parece que eu estava com o Fernando, e uma filha comigo [Maria Coeli], no avião. 
Nós [nos] perdemos, não houve meio, embora tivesse o lugar marcado, tivesse um apartamen-
to já previsto, mas nós não encontramos, e ficamos aí procurando onde é que estava a família, 
quando finalmente eu soube que tinha um centro de informações. Eu fui lá, encontrei um 
deputado, Neiva Moreira, e outras pessoas lá, e eles logo me indicaram: a sua família está em 
tal lugar assim, assim, assim. Então eu fui lá; estava muito seguros, embora dormindo no chão, 
sem cama, porque o nosso apartamento foi cedido para uns bispos. Era o único que tinha já 
com os tacos raspados, então prepararam rapidamente para uns bispos que vieram, não sei se 
do Rio ou de São Paulo. E Neiva Moreira glosou a coisa de modo diferente: ele soltou aí que 
eu fiquei durante toda a tarde e a noite e fui encontrar alta noite minha família, mas acontece 
que ela estava em um apartamento ao lado do que eu já havia me instalado. Esse é [o lado] 
do pitoresco, que houve muitos casos assim de pessoas sem saber onde estavam as pessoas. O 
embaixador, a gente encontrava embaixador: 

 – Onde é que eu vou ficar coisa e tal. 

Eu encontrei o embaixador de São Francisco, na Califórnia, eu tinha estado com ele lá 
nos Estados Unidos, é, encontrei-o na rua perdido: 

– ô, mas que sorte, Deus é grande; encontrei com o senhor aqui deputado. 

Então levei lá para o apartamento, lá na duzentos e quatro [SQS 204], cento e quatro 
[SQS 104], trezentos e quatro [SQS 304 – tentando lembrar a localidade]. E outros fatos muito 
interessantes ocorreram. As pessoas que vinham traziam grande quantidade de coisas para 
vender em Brasília porque a afluência de gente era esperada, mas a fartura das medidas foi 
tão grande, a fartura da previsão de alimentação. Verdade que essas pessoas que trouxeram 
quantidade de alimento quase todas tiveram prejuízo porque não venderam, porque havia de 
tudo em todos os lugares e tudo de graça. O governo fez uma despesa tremenda.

Gustavo: Quando isso? 

Manoel: Na inauguração de Brasília, deve ter sido a maior festa do Brasil foi esta, a inau-
guração de Brasília. 

Gustavo: E o senhor veio para cá que dia?

Manoel: Eu mudei, eu vim pra cá no dia dezenove. Dia dezenove. No dia dezenove nós 
chegamos. É, dezenove de abril. Eu falei que houve o interessante, o festivo, o pitoresco e 
houve também o sublime. Sublime foi aquele momento em que acenderam todas as luzes e 
que Juscelino inaugurou a Capital, e o Lúcio Costa, o genial arquiteto autor da concepção de 
Brasília, em um gesto conduzido pela emoção, pelo entusiasmo, beijou a testa do Presidente, 
sob os aplausos da multidão. Quando luziam as primeiras vezes, essas luzes, que hoje já são 
comuns, que todo mundo [está] habituado com elas, mas naquele tempo era uma coisa que 
nenhum lugar do Brasil tinha. Eu mesmo havia passado por Dallas e vendo aquele hotel em 
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cima no avião, quando o avião sobrevoou assim, passavam em torno de Dallas para ver como 
era, com efeito de propaganda para o país, eu vinha triste e triste continuava porque eu pas-
sei pelo Rio de Janeiro e as luzes da cidade estavam também bruxuleantes e vermelhas, era a 
época da economia de luz, é o elevador subia nas horas certas, os restaurantes tinham velas, 
tudo era subordinado a um racionamento terrível. É porque Três Marias não tinha entrado 
ainda para socorrer São Paulo e o Rio de Janeiro. Eu vinha era com aquela tristeza, aquele 
sentimento de inferioridade de ter visitado um país como os Estados Unidos, principalmente 
determinadas cidades. Quando eu assisti a inauguração, assistindo a inauguração para mim 
me tirou de dentro de uma fossa. Eu saí de dentro daquele sentimento de pesar pela inferio-
ridade do nosso país para passar a incorporar em mim o orgulho de ter nascido em um país 
em que havia criaturas capazes de construir Brasília. E quando eu dizia isso, eu não me referia 
ao Juscelino, não me referia aos grandes homens, me referia àquela gama de criaturas desde 
o operário não qualificado vindo do meio rural até os mais qualificados – aqueles que foram 
autores dos projetos e autores da concepção magnífica que deu Brasília. 

Gustavo: Deputado como é que se fazia aqui no começo para se conseguir residência? 

Manoel: Era muito difícil para quem não vinha vinculado a um cargo, a uma função 
dentro do contexto administrativo ou no Legislativo. As pessoas que vinham de fora tinham 
dificuldade, mas logo começaram a aparecer oportunidades, primeiro numas casinhas que 
foram feitas na W3 e naquela parte de cima das casas comerciais. E morava-se de todo jeito. 
Também, por outro lado, já haviam sido criadas as Cidades Satélites. A primeira delas era o 
Núcleo Bandeirante, que não devia ter sido fixada, mas foi fixada em virtude de um erro po-
lítico.  E, depois dessa, veio Taguatinga, Sobradinho, Gama, etc. Esses lugares facilitariam o 
escoamento, a distribuição das pessoas e todos logo arranjaram seus lugares de morar. E, quer 
dizer, houve aquele susto, aquela coisa no começo, mas logo com a construção, aliás, com a 
divisão dessas áreas em lotes, em loteamentos e, ao mesmo tempo, com a facilidade oferecida 
pelos órgãos de repasse de recursos para a construção, casas foram surgindo assim como co-
gumelos e muito depressa as cidades satélites se formaram. E aqui o centro, o Núcleo Piloto, já 
oferecia moradia para aquela quantidade de gente que precisava existir para atender às neces-
sidades mínimas dos ministérios, dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. Com aquele 
mínimo possibilitou essa mudança. E depois com o tempo foi havendo, em hordas sucessivas, 
as construções de novas habitações, e [isso se] tornou quase que uma rotina. 

Gustavo: E para os deputados havia algum problema afora assim, vamos dizer, o aspecto 
pitoresco de alguém se perder e não saber aonde é que se dirigia e tudo. É... havia uma recep-
ção organizada e... 

Manoel: Houve tudo, mas nem tudo podia ser, nem tudo podia ser muito perfeito. Tudo 
tinha que obedecer às circunstâncias, à conjuntura e houve mesmo caso até de grosseria, de 
um deputado do Norte, Nordeste, que não gostou dos móveis que recebeu e não imaginan-
do que aquilo era o máximo de esforço que o Governo fazia para poder dotar uma casa de 
condições mesmo. Pegou os móveis, botou em frente da casa e deitou fogo, fogo nos móveis. 
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Aquilo foi muito ruim para o conceito do Brasil porque aquela notícia saiu para o exterior. 
Mas foi muito pior para o deputado, que eu não quero citar o nome aqui, mas foi muito pior 
porque todo mundo viu a grosseria, a estupidez, a falta de inteligência, a falta de sensibilidade, 
sobretudo para entender, por desconhecer o esforço e a dificuldade, porque o Brasil não era 
o governo. O Brasil como entidade [se] movimentava naquele momento para poder dar, pro-
porcionar os meios mínimos de conforto ao seu povo, aos seus deputados, aos seus ministros, 
às pessoas que vinham para cá. Houve muito dessas coisas assim, muitas grosserias. Mas o que 
houve mais foi o atendimento. Nós mesmos vimos, a gente ia buscar, ninguém ia esperar que 
eles tivessem tempo de entregar todos os móveis a todo mundo, pois era a hora marcada para 
inaugurar, e a coisa, Brasília, foi uma obra assim contingencial porque ela tinha que ser reali-
zada dentro daquele tempo. Brasília, como eu disse, planejada a longo tempo jamais seria Bra-
sília, não se faria nunca Brasília. Tanto é que você vê que marcou vinte e um de abril – tinha 
que ser vinte e um de abril. Não tinham sido tomadas as providências. Foi um fator realmente 
que não se pôde superar, mas as pessoas deviam compreender e procurar completar seus fato-
res negativos, essas coisas, e ir buscar lá sua cadeira, ir buscar seu colchão, buscar como todos 
nós fomos lá, buscar nos depósitos...

Gustavo: Buscava aonde?

Manoel: Ah, tinha um depósito do GTB, Grupo de Trabalho [de Brasília] tinha os de-
pósitos. Então, a gente chegava lá e dizia assim: Preciso disso, isso, isso, para tantas pessoas 
e pronto. Você leva tantos colchões, leva isso, leva tanto. E a gente começou a organizar, a 
mobiliar [os apartamentos].

Crescimento urbano muda plano original de Brasília 

Gustavo: Sim, então, o Senhor tinha se referido anteriormente a que o Núcleo Bandei-
rante não deveria ter sido fixado, que foi um erro político. Como é que foi essa história do 
Núcleo Bandeirante?

Manoel: O Núcleo Bandeirante foi construído ali e até chamava Cidade Livre, porque ela 
era livre de traçado, livre de regras subordinadas ou conotação com o traçado de Brasília, o 
traçado definitivo. De modo que a coisa foi feita lá, traçaram umas ruas, umas coisas assim, 
umas transversais, para atender o comércio, aquele primeiro comércio. O comércio para os 
primeiros, para os construtores de Brasília, para o pessoal, que era muita gente aqui dentro, 
então era preciso que aquilo fosse e existisse de qualquer jeito. Era uma cidade de tábuas, 
entretanto, em que existia, ah, uma quantidade enorme de casas comerciais com depósitos, 
com grandes estoques. E aquilo está claro que ela foi colocada muito perto logo ali, ao lado da 
via que vai para Belo Horizonte, não [havia] intenção, nunca, de fixar um núcleo, uma cidade 
satélite ali. Ali não era lugar de cidade satélite. Mas na época apareceram os líderes populis-
tas e aqueles que tinham colocado as suas casas lá queriam ter direito àqueles lotes e mesmo 
sabendo que tinham outros lugares, tinha Planaltina, tinha a própria Brasília no Plano Piloto 
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com lotes para quem tinha [ininteligível] as construções comerciais, mesmo sabendo disso, 
queriam ficar [onde havia] movimento [urbano, comercial]. Na época do [Presidente] João 
Goulart e dessa movimentação, conseguiram uma deformação no traçado arquitetônico de 
Brasília com a implantação de um núcleo ali de cima da estrada, quase pegando com a ponta 
da Asa Sul. 

Gustavo: O Senhor acredita que isso é um erro, né?

Manoel: Um erro, porque não precisava fazer isso, porque tinha tantos lugares para fazer 
essas cidades. Outro quase erro foi o Guará, porque o Guará não tinha necessidade de ser ali. 
Aquilo começou também com iniciativas de fazer casas em mutirão, movimento muito boni-
to, muito simpático aí que a comunidade recebeu com muita satisfação, mas que veio localizar 
assim, uma localização que não é das mais felizes. Mas em todo caso dá certa distância. Não 
é tão encostado como será talvez no futuro, quando as construções se aproximarem mesmo, 
tiverem mais contiguidade pela densidade e o aparecimento de novos programas de constru-
ção venha a revelar. 

Gustavo: Vamos retornar um pouco no tempo. Qual foi a importância da UDN goiana 
dentro do processo político, das polêmicas no Congresso, da mudança e transferência e con-
solidação da Capital?

Manoel: Naquele momento em que o Presidente encontrava resistência até dentro do seu 
partido, encontrava resistências até por parte do Executivo que devia atender disciplinada-
mente a orientação que vinha de cima numa obra que não era de interesse demagógico, mas 
era uma obra de interesse nacional, foi pensada pelos constituintes de noventa e um [1891], só 
executada em mil novecentos e cinquenta... a partir de cinquenta e seis [1956], setenta, por-
tanto, setenta e tantos anos depois – naquele momento em que havia essas dificuldades, muito 
habilmente o Presidente da República procurou sondar e perscrutar os anseios dos homens de 
Goiás, dos homens de Mato Grosso, dos homens do norte e encontrou além, o que era natural, 
do apoio do PSD de Goiás, do PSD de Mato Grosso, mas encontrou o apoio da UDN na pessoa 
do Senador Coimbra Bueno, que tinha sido já historicamente construtor de Goiânia, um dos 
construtores de Goiânia, e do Deputado Emival Caiado, que, udenista dos mais inflamados, 
resolveu dar o seu apoio, reagir contra os seus companheiros, porque estes, segundo ele, não 
sabiam dos problemas cá do interior e quando defendiam, quando combatiam Brasília não 
sabiam que estavam combatendo uma obra que se destinava à redenção do interior do Brasil. 
Então daí, [ininteligível] por sugestão talvez do próprio Presidente e entendimento apresenta-
do que foi ele o autor do projeto que marcava a data para a inauguração de Brasília. Uma vez 
interferindo assim fortemente um homem da UDN, a UDN em si, a UDN de Carlos Lacerda, 
a UDN de Krieger [Daniel Krieger], a UDN dos grandes homens, de Prado Nelli, do Baleeiro 
[Aliomar Baleeiro] e de Oscar Correia, tantos que constituíam a banda de música da oposi-
ção, eles sentiram muito abatidos, eles se sentiram muito neutralizados na sua ação porque 
saía de dentro como uma ação, um desejo, uma manifestação forte no sentido de que Brasília 
fosse uma realidade e que não se limitava a isso, chegava ao ponto de determinar o dia da  
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inauguração de Brasília. Essa, eu acho, é uma grande contribuição que encontrou em outros, 
às vezes a UDN, no país, o seu apoio. E já Juscelino com habilidade, muito característica do 
seu partido, que era o PSD, tinha colocado como um dos diretores na construção de Brasília, 
quer dizer da Companhia Urbanizadora de Brasília, o Senhor Iris Meimberg, um homem da 
UDN. Esse foi especialmente no sentido fazendário, aliás, no sentido de Tesouraria, no senti-
do financeiro. 

Gustavo: Ô deputado e como era a situação de vida aqui em Brasília antes da inaugura-
ção para os que vinham trabalhar? O Congresso se manifestava sobre isso?

Manoel: Não, porque o Congresso estava lá distante. O Congresso vinha aqui visitar, 
como depois da primeira missa, eu vim aqui uma vez, vim uma vez, para ver apartamento 
que nós devíamos ficar, e vim acho que uma vez acompanhando, como parlamentar ainda da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, já estava eleito para Câmara Federal, mas ainda esta-
va atuando lá na Assembleia, e nessa ocasião nós viemos, até com minha filha, a Maria Coeli, 
ela fez isso que você está fazendo comigo aqui agora, fez com os candangos, perguntou a eles 
donde é que eles vinham, o que é que eles estavam fazendo, se eles estavam satisfeitos, se eles 
estavam gostando daquela música que tocava, isso lá na laje do Congresso, que todas as cons-
truções tinham música. Então, se eles gostavam daquilo, perguntando onde tinha deixado 
os filhos. E nós sentimos então ali a alegria, a satisfação, a integração mesmo do Brasil numa 
obra. O atendimento das necessidades básicas era normal e farto. No começo de Brasília, 
nós tivemos várias cidades satélites feitas de tábua. Eram os acampamentos das companhias. 
Acampamento Rabelo, acampamento Camargo Corrêa, acampamento da Servienge. Então, 
todas as companhias, todas as grandes firmas de construção de todo o país estava aqui dentro. 
Eu me lembro de que o acampamento Rabelo devia ter umas cinco mil pessoas. Quer dizer, 
uma população de uma cidade pequena do interior. Então eram muitos assim. Tanto para 
poder ter esse povo aqui na obra era preciso ter esses acampamentos. Então isso é que explica 
o preço das obras. Então eles diziam assim, lá no Congresso: 

“– A obra está saindo por um preço fabuloso!”

Agora, ninguém respondia naquela ocasião nos devidos termos, só quando a gente veio 
para aqui é que passou a sentir o problema. Como é que se poderia cobrar o mesmo preço por 
uma obra que fazia lá no Rio de Janeiro vindo o empregado de casa e voltando para casa à noi-
te, sendo essa obra não nessas condições, mas tendo que remover essa obra, esse operário, às 
vezes com a família para Brasília, ali manter este grupo familiar, essa comunidade para poder 
trabalhar?  Quer dizer: quanto custou fazer essa cidade? [pausa na gravação] 

Nesses acampamentos tinha tudo, havia de tudo. Havia, naturalmente, sistemas elemen-
tares de higiene – as fossas –, mas não faltava era educação para os filhos, tinha escolas. Ti-
nha também um sistema de saúde, os pequenos hospitais, as policlínicas espalhadas por toda 
Brasília, todas as obras. E o que ocorria aqui ocorria também ao longo da estrada, ocorria ao 
longo da estrada Brasília–Belém. Então, cada lugar em que estava a construção, fosse ali uma 
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construção, estava um acampamento. E esse acampamento, eh, era uma cidade volante, era 
uma cidade que terminada se desmanchava e tinha que passar para outra, perdendo sempre 
material. De modo que isso criava condições de preço, de custos de obra muito superiores. 
De modo que o empresário que tinha que arriscar o seu capital, que tomava emprestado para 
construir, ele tinha que ter uma margem grande, para cobrir os custos que não eram apenas 
da mão de obra, e o lucro, remuneração do capital, mas era da construção da eventual infra-
estrutura movediça que tinha que se ir fazendo em cada lugar que estava a obra. De modo 
que essa era uma das características, mas não faltava nada absolutamente. Havia fartura de 
alimento e fartura de tudo, pois que não faltava nem mesmo educação para os filhos e saúde 
para a família. 

Gustavo: Antes de passarmos para como foi Brasília durante os governos posteriores ao 
de Juscelino, eu queria que o Senhor desenvolvesse rapidamente [por causa do adiantado da 
hora] aquela questão que o Senhor tinha colocado na quinta-feira passada; que o Senhor disse 
que Brasília era realmente uma obra de época, porque nela se encontraram quatro grandes 
homens, e atrás disso havia um coeficiente de fé. 

Brasília – Obra construída por homens especiais

Manoel: É. Brasília é como os grandes fatos da humanidade. Olhe a história, a época da 
Babilônia, como houve os faraós, como houve os gregos. Era focalizar a fase helênica que en-
volve a cultura grega e a cultura do Oriente Médio – dentro do helenismo surgiria uma coisa 
maior do que o helenismo que seria a presença de alguns homens que caracterizavam uma 
civilização, um período. Parece até que brotados, não se sabe como, a figura de Péricles, a figu-
ra de Sócrates, a figura de Platão, de Aristóteles compõem um elenco de valores humanos que 
serviria de base ao aparecimento de outros valores, de outras inteligências. Nas artes, de modo 
geral, na escultura, na pintura que não chegou até nós, mas deve ter havido, e na música tam-
bém. De modo que como é que se explica surgir quatro criaturas extraordinárias, três gênios e 
em torno deles outros gênios, até nas ilhazinhas pequenas, Pitágoras, Tales de Mileto e outras 
criaturas. Como é que se entende isso? Se a humanidade é tão velha... Mas nessa ocasião foi 
que surgiu nesse século de Péricles principalmente é que se amontoaram esses valores extra-
ordinários. Eu comparo Brasília, a época de Brasília, com uma dessas fases da humanidade. 
O aparecimento de um homem entusiasta, clamante de desejo de realizar, que foi Juscelino...

Gustavo: Vamos parar antes que pare [a fita]?

Manoel: Já parou. [mudança de fita]

Manoel: Eu comparo Brasília com essa época. O surgimento de Juscelino, menino pobre 
que construiu uma personalidade como as grandes árvores que estendem suas copas acima das 
demais, resistentes e crescem mais [ininteligível]. Devido à dificuldade da vida que viveu, às 
vezes, Juscelino nasceu [ininteligível] e se criou para ser o instrumento dessa grande realização.  
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E Juscelino não estaria só. Juscelino viria como as figuras de um drama, como as figuras de um 
drama, de uma realização. Você sente assim porque surgiu ao lado de Jesus, de Maria, os após-
tolos [ininteligível] e todos se tornaram grandiosos, extraordinários para a civilização. Um São 
Paulo, um filósofo [ininteligível] por sinal um convertido. Juscelino não poderia vir sozinho 
também. Tinha perto dele Israel, que era um homem que não foi bem conhecido, filho de um 
grande idealista, de um homem extraordinário que foi o João Pinheiro. Israel, um político até 
de certo modo negativo.

Gustavo: Porque não era muito bom de voto?

Manoel: Não, era um homem agradável, mas [tinha] um coração extraordinário, um co-
ração muito bom. Israel foi aquela figura, aquele traço da retidão e ao mesmo tempo das linhas 
matemáticas do seu trabalho. Ele era um engenheiro, ele era o administrador engenheiro. É, 
entretanto, não era o homem da criatividade, não era o homem da realização, não era o ho-
mem dos poemas de arte que surgiriam em Brasília. Para isso, precisava que houvesse outro. 
Então, vieram Lúcio Costa e Niemeyer, duas criaturas que tendo surgido de lugares diferentes, 
ou, vamos dizer, vindos de talvez até da mesma área, mas não tiveram a formação assim ao 
lado, mas foram irmãos, afins e realizaram essa obra aqui como se tivesse saído de uma cabeça 
só. Desde o traçado até a colocação e o risco dos diferentes prédios, das diferentes manifesta-
ções arquitetônicas aqui de Brasília. Lúcio Costa era um homem humilde diante dos grandes 
arquitetos urbanistas do mundo. No entanto, aqui, o Lúcio tem aquela coisa, aquela inspiração 
e realiza a sua exposição de uma maneira singela, começando num quadro, enquanto os ou-
tros tinham trazido para Brasília caminhões de maquetes, tinham trazido os grandes até em 
navios o material para expor. No dia do julgamento do plano urbanístico de Brasília, Lúcio 
Costa chegou lá com um canudinho de papel na mão e começou com aquela coisa que você 
deve saber; aquela descrição dele a respeito de como começam as coisas: de um ponto, se esse 
ponto prossegue a uma linha quando essa linha se cruza forma um símbolo muito importante 
da nossa civilização, o símbolo da cristandade; e por aí foi. Quando ele acabou de falar todo 
mundo estava assim parado, vendo que tinha saído alguma coisa diferente. Niemeyer vem, 
com aquela capacidade de concepção do desconhecido que o gênio surge exatamente pela dis-
tância, pelo distanciamento da rotina, e faz tudo diferente. Tudo bom. Tudo agradável. Tudo 
num estilo sóbrio, não é, barato, de fazer muito, mas não, sem desprezar o bom gosto, sem des-
prezar aqueles fatores de bem-estar interno. Então, esses três homens são, eu considero, esses 
três homens, ao lado de Juscelino, a grande conquista de Brasília. Porque parece que vieram 
mesmo pelo destino, determinados para a realização dessa obra. Não poderia ser feito, não 
poderia ser uma concepção essa de Juscelino a sair procurando, anunciando no mundo quem 
queria fazer aquilo. Não podia ser um projeto de Lúcio Costa posto à venda e que encontrou 
pessoa que quisesse comprar. Não poderia ser o Niemeyer também a conceber também pro-
jetos em grande quantidade e colocar aí nas prateleiras. Nem poderia ser um Israel que saísse 
pra vender seus serviços de administrador. Era um corpo em quatro criaturas que surgia para 
a realização de uma obra, muito acima da concepção da época. E, hoje, nós entendemos essa 
obra, amamos essa obra e queremos que essa obra seja respeitada para o futuro. Brasília, cada 
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dia que passa mais ela se forma, ela se aformoseia e ela toma marcas daquilo que é gracioso, 
daquilo que é belo, daquilo que foi feito para humanidade de hoje como exemplo para a hu-
manidade do futuro.

Brasília nos governos posteriores

Gustavo: Deputado, como ficou a situação de Brasília depois do final do governo de 
Juscelino?

Manoel: Toda obra tem as suas afeições e as suas desafeições. Tudo que é feito pelo ho-
mem provoca admiração e inveja. Quem estava afinado com a obra queria sempre que a obra 
fosse respeitada e a seguisse. Quem não estava afinado com ela queria que ela fosse destruída. 
[pausa] E entre esses últimos estava o sucessor de Juscelino. O Senhor Jânio Quadros tinha 
verdadeira fobia por tudo que era de Brasília e partia de Brasília. Com referência a estrada 
que ligava Brasília a Belém, o grande sonho, nós que nascemos nas primeiras décadas deste 
século vimos como era difícil uma ligação entre o Centro-Sul e o Norte. Tinha que viajar de 
navio para chegar lá. Juscelino empreende, em função de Brasília, um encontro com a esqui-
na do Brasil lá no Amazonas, na Ilha do Marajó, pelo Tocantins, ao lado do Tocantins. Jânio 
Quadros apelida de estrada das onças. Podia colocar quatro homens emparelhados na estrada 
que era suficiente para conter as onças. Essas coisas deviam aparecer para conter, para mais 
ressaltar a ideia, mais ressaltar o valor de quem lutou por essa causa. De modo que este foi o 
primeiro que dizia mesmo quando esteve aí: “cidade horrível, não tolero esta cidade”. Parece 
mesmo que tinha complexo de Rebeca. Quando ele via aquelas colunas do [Palácio do] Alvo-
rada, que se tornaram marca emblemática de Brasília, ele tinha vontade de colocar bombas 
naquilo e destruir: “nunca mais voltarei nesta cidade, cidade horrível, cidade intragável”. En-
tão, este homem não podia fazer nada por Brasília. Se ele aqui continuasse, Brasília não seria 
uma realidade. Ele mesmo, pela própria mão, pelo próprio gesto, pela própria autodetermi-
nação, limitou seu tempo que era, seria de quatro anos, ou de cinco, limitou seu tempo a um 
período, graças a Deus, de sete meses. 

Veio o Jango, que era companheiro de Juscelino e que devia ter interesse pela obra. Mas, 
também, bom homem, homem estancieiro, homem que seria muito agradável a gente conver-
sar com ele na varanda de um fazendão, não é?!, ouvir o seu pensamento a respeito do gado, 
ouvir o seu pensamento a respeito das plantações e da riqueza das ovelhas, este homem, en-
tretanto, não era um homem preparado para a política, foi engendrado na ordem política do 
[Presidente] Getúlio [Vargas] e conduziu-se bem até que encontrou dificuldades. A primeira 
dificuldade foi mesmo interpretar a função política dele, a missão política dele e a missão 
política do seu antecessor, e quis, pensou um dia, em empanar a obra de Juscelino, é o que se 
atribui. Digo isso com muita tranquilidade porque pessoalmente eu gostava do Jango, mas 
ele não tinha visão, não tinha capacidade de sentir os valores que foram cultuados e que foi 
objeto da realização missionária de Juscelino. Então entrou e paralisou tudo. Talvez o que ele 
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tenha feito mesmo de mais importante do ponto de vista administrativo tenha sido a fixação 
do Núcleo Bandeirante tornando irreversível uma coisa que nunca devia ter existido ali na-
quele lugar. O mais foi um trabalho de marasmo para Brasília em que as verbas foram quase 
que todas tiradas e Brasília sentiu-se, nesse período, quase que ameaçada de retorno ao Rio 
de Janeiro, [o] que os inimigos da realização da Capital do século aproveitavam exatamente 
aquelas antipatias para se incorporar e formar o canto, formar o eco em favor do retorno de 
Brasília ao Rio de Janeiro. Naqueles dias nós tivemos mesmo receio de que Brasília, de uma 
hora para outra, aparecesse um decreto, uma coisa qualquer, suspendendo as obras de Brasília 
até que houvesse recursos para Brasília.

Mas veio a Revolução, em que eu não vejo os méritos que muitos veem, mas vejo, com 
justiça, os méritos de ter sido um movimento que pôs ordem, que conteve certos exageros 
e, principalmente, a anarquia dos campos, a anarquia que lavrava por todos os cantos. Nós 
vimos aí, no início apenas de uma verdadeira, de uma situação caótica em todo o Brasil, prin-
cipalmente no meio rural. E essa Revolução se não acertou os pontos, se não foi muito feliz 
noutros pontos, se cometeu erros noutros pontos, eu me calo diante das críticas para não 
admitir que se critique essa Revolução no tocante a Brasília: foi o fator de salvação de Brasília. 
Desde o primeiro presidente, o Castelo Branco, até o último que está ainda aí, todos eles pres-
tigiaram Brasília através de prefeitos bons, de prefeitos eficientes, capazes, realizadores. Houve 
erros, inclusive de prefeitos. Erros e desacertos mesmo na ordem ética, mas a constante foi de 
trabalho sempre perfeito, sempre de realização. Ninguém pode querer que em três, em quatro 
presidentes, tudo fosse bom. Alguns deles erraram, famílias contribuíram para esses desacer-
tos, mas a constante foi boa: o primeiro, o terceiro e o último. Foram homens de grande serie-
dade, de grande sisudez [primeiro = Castelo Branco; segundo = Costa e Silva; terceiro = Médici; 
último = Geisel]. Incluamos também o próprio segundo, mas não fazemos as nossas restrições 
a ele... familiar e daí Brasília não ter sido sufocada pelos interesses saudosistas daqueles que 
queriam voltar às belezas, às alegrias, às praias de Copacabana.

Gustavo: Mas, Deputado, ao que o Senhor credita este refortalecimento, por parte dos 
governos militares, de Brasília? Haveria alguma noção militar ou...

Manoel: Tinha. Certamente o militar é um homem determinado. O militar tem além dos 
objetivos, dos objetivos, vamos dizer de ordem ética, de ordem relacionada ao progresso mes-
mo econômico, a determinação deles é a segurança da pátria. O militar não pode conceber 
uma Capital, a sede do seu raciocínio, tão exposta como era ali [em] Brasília, principalmente 
com os valores antigos. Hoje é diferente. Hoje de lá de qualquer país da Europa ou da Ásia, eles 
mandam foguete aqui dentro e acabam com Brasília, mas, naquele tempo, não tinha isso ain-
da; não tinham esses mísseis, não tinha essa concepção arrojada de uma guerra moderna. Mas 
além desse motivo, dessa determinação de segurança em que eles viam na ocasião, Brasília, a 
Capital, a cabeça, mais protegida aqui, é que a cabeça, até os animais protegem sua cabeça, nas 
lutas sempre eles protegem a cabeça. Você bate numa cobra você vê que a cobra... é... ela está 
ocultando a cabeça porque ela sabe que a cabeça é vulnerável. Então, assim também a cabeça 
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de um país é vulnerável. Um país sem cabeça acabou, é um país sem direção, é um país sem 
decisão. Agora, tinha outro fator muito importante que eles também olharam também liga-
do à segurança, era a ocupação dos dois terços da nossa área territorial ainda naquela época 
considerados espaço vazio. Muitas vezes houve manifestações, mesmo depois da primeira 
grande guerra, quando se reuniram os homens que ganharam a segunda grande [corrigindo], 
a primeira grande guerra, o Presidente Wilson batendo um lápis assim [imita o gesto] e rece-
bia uma proposta de internacionalização da Amazônia. Outro homem do Oriente, bem mais 
recentemente, o chefe do Oriente, dizia assim: 

“– Não sabemos até onde o Brasil se compraz em conservar como espaço, como coisa 
inútil para humanidade, os grandes [vazios] de terra da Amazônia”. 

Quer dizer que todas essas manifestações eram verdadeiras ameaças que pesavam sobre 
o Brasil. Então, dentro do espírito que move a humanidade no momento que é o homem-
-terra, nossa sociologia é composta desse binômio: o homem e a terra; nós não podemos 
imaginar que Deus tenha nos dado isso, tenha conservado intacto este continente para nós 
deixarmos outros ocuparem, virem aqui, sejam eles os homens mais simpáticos do mundo, 
as criaturas melhores. Nós temos que agir no sentido de que isso fosse respeitado. Então, 
em nome dessa soberania, agiram os homens das Forças Armadas. Talvez com o respeito à 
construção, às ideias de Juscelino – que eles não tinham muita simpatia por Juscelino, até 
pelo contrário – tinham sido marcadas, tinha tido como estofo a preocupação de defesa, de 
defesa nacional. Deter aqui nessa Brasília uma base de partida para ocupar o Brasil. Isto é 
uma linguagem militar: Brasília é uma base de partida, realmente ela hoje está sendo uma 
base de partida. No momento em que a gente já não fala, já não está muito preocupado com 
invasões do ponto de vista militar, mas quando nós estamos mais preocupados com outros 
tipos de invasões – no campo econômico, não é? –, o Japão mesmo mudou os seus objetivos 
que antes era ocupar a Coreia, entrar na China, hoje eles estão entrando no mundo todo com 
os seus capitais. Mesmo numa concepção moderna, nós temos que ver que Brasília é uma 
base de partida mesmo para esses tempos modernos da ideia, da concepção, das realizações, 
de conquista e de aproveitamento dessas terras para uma humanidade que vai viver aqui 
dentro, uma humanidade generosa, hospitaleira, que vai receber gente de todos os lugares e 
que vai conduzir, vai transformar isso numa coletividade sadia e capaz de portar-se como um 
pedaço de um mundo feito para a grandeza da gente aqui situada. Nós temos essa concepção 
de que Brasília será isso e, mesmo que as Forças Armadas não tivessem pensado, teve o seu 
idealismo diferente: é a defesa disso para dar tempo ao pensamento, o pensamento atual. 
Assim como os mosquitos guardaram a Amazônia durante muito tempo, não é?!, foram os 
nossos soldados contra a invasão dos americanos. Hoje nós devemos entrar com os nossos 
projetos, com as nossas ideias, mesmo que esses projetos estejam entrelaçados com dinheiros 
e recursos que vêm de fora, e mesmo que a ocupação não seja legitimamente brasileira, às ve-
zes, mas, afinal, o brasileiro está lá na frente, são as nossas decisões que estão predominando. 
Assim que eu respondo a sua pergunta. 
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Brasília – obra consolidada

Gustavo: Deputado, para encerrar [já eram 23h30 e eu já tinha prometido 45 minutos 
antes que estava acabando]. Como é que o Senhor vê esse processo da história de Brasília, 
olhando para trás, vamos dizer, desde o primeiro dia quando o Senhor pousou aqui com seu 
teco-teco no campo do Catetinho até hoje em 78 [1978]. Como é que o Senhor pensa esse 
processo todo? 

Manoel: Eu penso como um processo em curso de consolidação. É um processo irrever-
sível. Ninguém poderá jamais pensar em retornar Brasília. Brasília tem que lançar satélites, 
não as satélites do tipo que tem aqui em redor, mas centros de civilização aí para o interior. 
Grandes coisas serão feitas nesses vales, nesses grandes vales, porque os afluentes do Amazo-
nas são grandes vales, são centros de grandes civilizações. Brasília é isso e porque irreversível 
vai consolidar essa obra, vai tornar possível. E quando as raízes penetram então a haste não 
tem senão que ficar de pé. O progresso aqui segue no sentido horizontal, mas está de pé uma 
concepção que é Brasília. Brasília está a presidir todo o pensamento em favor de uma huma-
nidade melhor, porque Brasília, a gente sente, não sei por que ninguém nunca me disse isso e 
eu não sou, acho que Brasília é mesmo um ponto de partida para uma civilização nova, vocês 
[me indicando] são os donos dessa civilização, nós assistimos apenas o começo.

Gustavo: Ocorreu uma derradeira pergunta, que está relacionada ainda com a pergunta 
anterior. Haveria alguma correlação, do ponto de vista do fortalecimento de Brasília enquanto 
Capital Federal por parte dos governos militares, com o fato de o Rio de Janeiro ser uma cida-
de propensa a agitações de massa? Ou melhor: os governos da Revolução teriam interesse em 
deslocar o centro político do Rio, aquela caixa de ressonância que o Senhor falou, que muitas 
vezes atrapalhava a própria objetividade da atuação do Poder Legislativo, tendo em vista que 
em Brasília os organismos governamentais estariam afastados dessa pressão? 

Manoel: Talvez. Mas não seria tudo porque o objetivo de toda capital é certa tran-
quilidade. Uma capital não pode transformar. Um Presidente da República não pode se 
transformar em prefeito da cidade em que ele mora. E no Rio de Janeiro, embora existisse 
prefeito, os grandes problemas repercutiram logo em cima do Presidente da República. E o 
Prefeito logo recebia ordem do Presidente da República: “toma a providência e coisa”. Quer 
dizer, o sujeito não tinha nem condições de exercer o poder que lhe estava confiado porque 
a agitação atingia a Presidência da República antes mesmo de ele ter tomado conhecimento 
do fato. De modo que esse primeiro argumento seu, esse primeiro motivo que você relacio-
nou das agitações, das pressões etc. esse é muito importante, mas o mais importante é que 
um homem que deve ter a cabeça fresca, cabeça descansada, vamos dizer livre de fatores 
de pressões próximas, não é?!, se transformar em prefeito de uma capital e quando os pro-
blemas dele são de todo o país. Ele deve estar com a cabeça perfeitamente preparada para 
equacionar e dar solução aos problemas. Para isso, ele tem o Ministério que objetiva e que 
o ajuda nesse equacionamento. Agora, as pressões, também, a gente não pode deixar de ser 
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sensível porque, desde que haja isso está correspondendo à minha primeira pergunta quan-
do eu disse que nós procuramos sair de..., aceitamos mais a ideia de sair de lá, não apenas 
como a ideia estratégica, como era da tradição militar, mas também como uma estratégia 
da própria produção, da própria produtividade do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. 
O Judiciário passou a produzir aqui em Brasília muitíssimo mais, embora não esteja ainda 
reformado, não esteja ainda preparado para a função que as reformas últimas vieram trazer 
muitas vantagens, mas, segundo se ouve falar, não foram completas ainda. Mas mesmo as-
sim, com todas as dificuldades de ordem legal, de organização, aqui em Brasília o Judiciário 
produz muito mais, como o Legislativo produz também, o Executivo. Isso tudo pelo fato de 
estar fora dessas pressões que, queira ou não queira, os homens, eles voltam à atenção. É 
uma questão de contiguidade física material. Antes de ser mesmo em sentido social e sen-
tido de compreensão do fato.

Gustavo: O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?

Manoel: Não. Fiz essa minha exposição para você, apenas dentro de uma tradição da 
humanidade de os mais velhos contarem para os mais novos. 

Gustavo: Certo. 

Manoel: ... e se transmitir.

Gustavo: Tá ok. Muito obrigado então. 

Visita de prefeitos do norte de Minas Gerais, correspondente aos municípios  
abrangidos pelo Polígono das Secas na área de atuação da Sudene.
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1.1 Carta à Márcia e filhos. Rio de Janeiro de 17.10.1947
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Transcrição

Márcia, querida e queridos filhos.

Eis-me em meu primeiro dia de Rio, a sorver com o espírito 
as delicias dessa natureza exuberante, que a todo momento e a 
cada passo proporciona os mais belos espetáculos, gratuitamen-
te. Não podia ser diferente. O Rio é o mesmo que você conheceu: 
durante o dia, aquela paisagem estonteante, e noite, aquele 
incrível drama de luzes! Já estive em alguns dos lugares, onde 
juntos estivemos, em pensamento os laços que consolidados desde 
início da nossa felicidade. Lugares que foram o leito em que 
se embalaram os nossos primeiros sonhos, os primeiros proje-
tos, alguns hoje realidade. Assim é que estive n. 89, Cândido 
Graffré, passei pela amurada da av. [Avenida] de Luiz Alves e 
assentei-me ali em frente à pequena praia onde brincávamos com 
as meninas da Nenen. Tudo me suscitou a mais terna e profun-
da recordação. Lembrei-me ainda dos programas do C. Galhardo 
(boa-noite ... mes amis!) das músicas da Araci (Todo mundo faz 
que vai, mas não vai ...) e até do Grande Hotelo e da Linda 
Batista, as praias, pelos lugares nos quais estavam relaciona-
das essas recordações. A baia forma ainda aquele imenso colar 
dourado, tudo além de outros letreiros luminosos, o que subs-
tituiu. Único da Urca e que consiste nas palavras Radio Zênite, 
os quais se alternam. 

Falei de Da. Nenen e tenho noticias a lhe dar sobre ela. 
Está morando após: na mesma rua, isto é, no final da Av. J. Luiz 
Alves, numa casa de quatro andares e se dedica à mesma ativi-
dade. Ficou satisfeita de me ver e convidou-me para almoçar, 
lá no domingo. Teve mais um filho, que já está com dois anos e 
é o dodoi da casa. A Silvia casou-se no sábado passado e ainda 
está em viagem de núpcias. A velha morreu, há dois anos. As 
duas meninas Zilda e Glorinha estão moças. Bonitas. A Glória 
ficou baixota, mas muito bonita de rosto. Todos me trataram com 
extrema distinção, lamentando, todavia, eu não a haver tra-
zido comigo. Convidei a Zilda para ir às [Minas?] e ela ficou 
bem propensa, estando, porem, comprometida antes, de fazer uma 
viagem a São Paulo. 

Fiz boa viagem de trem: não dormi toda a noite, mas não 
enjoei na viagem. Hoje amanheci com a dor de cabeça, entretan-
to, agora, nada estou sentindo. Espero continuar melhorando. 
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Já estive com o Gal [.....] Segunda-feira faremos a visita à 
Escola de Oficiais da P.M. do Distrito Federal. Se você necessitar  
de alguma cousa que haja esquecido de me falar, pode escrever-
-me para São Paulo, pondo a carta dentro de outra sobrecarta 
destinada: ao Ten. Zoir Piedade Gavião. Batalhão de Guardas 
– São Paulo. Aproveite e dê notícias gerais. 

Estou com muita saudade de você e das crianças; o bota-
-fora de Maria Coeli me comoveu muito. Peço abraçar e beijar 
a todos. Muito cuidado com eles. Beijos a você. Peço abraçar 
a Tia Flor. Por falar nela, peço dizer-lhe que, por mero es-
quecimento, ou melhor, distração lamentável trouxe, no bolso, 
o seu precioso dedal. Que massada!

Bem, recomende-me a todos: Manoel 

Peço dizer o João para não deixar de estudar. Estou pen-
sando uma cousa interessante para ele, todavia, tudo dependerá 
de sua boa vontade levando avante o programa. 

Márcia querida ------

Anteontem eu lhe escrevi. Agora (22 horas do dia 20), após 
ter falado ao telefone com você escrevo novamente, apenas para 
não enviar êste desenho sem uma palavra. A gente quando se en-
contra só começa a fazer criancice. Foi o que fiz, posando para 
um artista da Esc. de Belas Artes, o qual trabalha no Cineac. 
Veja se parece. Tenho tido saudade de vocês. O retrato é para 
os meninos [anotação feita à margem]. 

---------- 

Maria Coeli – filhinha 

Estou sentindo muita falta de você. Ontem quando fui a Pe-
trópolis e vi aquela beleza imensa lembrei de sua mãe e de você, 
que já se mostra, tão cedo, amiga do que é belo e do que é bom. 
Quitandinha, o Hotel mais lindo do mundo, ainda será visitado, 
demoradamente por vocês. Trarei também o Claudio Antonio e o 
Fernando se eles ficarem bonzinhos. Lá há muita canoa bonita: 
lago, repleto de barquinhos de se tocar com os pés (como car-
rinho de criança brincar); jardins floridos encantadores ... No 
Interior do prédio há salas destinadas às crianças, onde existem 
varias espécies de brinquedos. Há também uma linda piscina de 
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água quente que é uma cousa indescritível. O prédio do hotel 
parece um verdadeiro sonho miraculoso. Há nele todo conforto, 
todo luxo e parece incrível, toda discrição. É belo, mas sem 
exagero muito em voga nas obras suntuosas. E ele é realmente 
suntuoso. Não pode existir cousa que possa superar, no gêne-
ro. Ora, esquecia-me que estava conversando com a Maria Coeli 
e entrei a falar novamente com a Márcia. Filhinha, o papai 
vai agora para o sul, bem longe de BHte [Belo Horizonte], mas 
voltará em seguida, para não sair de casa, pois já está com 
muita saudade de todos. Não me esquecerei de levar-lhe o que 
lhe prometi: o vestidinho e a boneca que dorme. Ajude a sua 
mãe tomar conta de seus irmãozinhos, principalmente da Janjinha 
[Maria Ângela]. Dê um beijo na Janjinha, dizendo-lhe que o papai 
está doido de saudade dela. A você, Claudio, Fernando, mamãe 
os beijos do papai. Lembranças à tia Flor e a todos de casa. 
Diga à tia Flor que o seu dedal perdeu. Um abraço do papai. M. 
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1.2 Carta à Márcia e filhos. Porto Alegre, 25.10.1947
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Transcrição

Querida Márcia

Muito saudoso de você e da casa e inesquecíveis filhotes 
estou a lhe dar as primeiras noticias daqui este encantador 
rincão gaucho, tudo passa em bom ritmo a seguir do nosso 
grande Brasil. Fizemos excelente viagem de avião tendo pas-
sado, ligeiramente, em S. Paulo, Curitiba e Florianópolis. O 
tempo nublado não nos deixou, no entanto, ver as belas paisa-
gens pelo caminho a fora. Fomos recebidos por seis oficiais da 
Brigada que levou os cumprimentos do Cmt [Comandante] Geral, 
ficando um deles à nossa disposição. Com ele temos passeado 
e visitado as riquezas deste magnífico Estado. A Brigada é 
muito bem organizada e está nos oferecendo um vasto cabedal 
para os estudos daí. Possui uma excelente escola dotada de um 
Corpo de Oficiais de grande saber e notável amor ao trabalho. 
Estamos sendo tratados como verdadeiros irmãos, tanto assim 
que já sinto a vontade entre eles. Tudo que tenho querido 
tem sido posto à nossa disposição os meios necessários. Hoje 
fomos surpreendidos com um convite para um almoço oferecido 
pelos oficiais. Aposto na certa. Mas não há de ser nada, pois 
tudo passa. Depois teremos de lhes oferecer qualquer cousa 
também. O Ca[caixa?] vai diminuindo bastante, pois com tantas 
amabilidades não podemos deixar que a peteca caia do nosso 
lado. Vamos seguir amanhã, digo, depois de amanhã, cedo, para 
Florianópolis. Continuaremos depois a viagem, revendo por 
dois dias em Curitiba. Em São Paulo ficaremos talvez mais dois 
dias, mas não esperávamos e achei ali a metade do acervo que 
levamos daqui. Muita saudade de todos vocês. De você, mais, 
das crianças muito também. Peço dizer a Tia Flor que tenho me 
lembrado dela também e seu dedal está de cima da minha mesa. 
Ele apareceu novamente. Como lhe disse pelo telefone terei 
de voltar agora ao Rio, por dois motivos: primeiro, por não 
termos terminado o nosso trabalho na Escola, segundo porque 
deixamos ali as nossas malas, pois o avião não aceitou mais 
de 15 quilos. Até o dia 15, porém estaremos de volta. 

Antes de voltar ainda lhe escrevo. Como vai indo a casa? 

Beije as crianças e receba meu abraço. Seu Manoel
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1.3 Carta à filha Maria Ângela. Belo Horizonte, 21.5.1979
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Transcrição

Belo Horizonte, 21.5.1979.

Querida Maria Ângela

Dia 19, sábado, fui para a Caio Martins de Esmeraldas. 
A Escola estava linda. Muita gente, antes e após a mis-
sa, visita do Bispo de Bzte [Belo Horizonte], todo aquele 
colorido dos seus anos de infância, não faltando sequer 
o futebol. Lembrei-me muito de vocês. Sabe, pela memória, 
todos vocês crescendo entre as crianças da entidade, vi-
vendo a natureza vegetal e humana que constitui o quadro, a 
paisagem de nossa família, antes de você nascer, até nossa 
mudança para Brasília. Quanta saudade, minha filha. Acabo 
de telefonar para sua mãe transmitindo essas impressões. 

A escola de Esmeraldas – hoje Centro Integrado de Edu-
cação – com os mesmos princípios e buscando os mesmos ob-
jetivos de formar lideranças entre os mais pobres para, em 
futuro próximo (se houver sensibilidade por parte do gover-
no), lançar sementes no programa social do país. Continua 
fiel ao que traçou. Segue sua estrada e – que cousa maravi-
lhosa – cresce em profundidade e extensão. Cresce também 
em beleza! Beleza global. 

Eu não teria tempo nem condições para o relato comple-
to do que vejo e do que sinto. Sinto brotar em meu intimo 
novas idéias e me emociono pelo que poderá ocorrer no futu-
ro. Toda vez que votar ao contato com a criança. Sinto as 
mesmas sensações, diviso cousas belas e que vejo gratificado 
pela vida que vivi ao lado e pela criança necessitada. 

Desejaria que você o Rodrigo as crianças viessem rever 
Caio Martins. Conheço bem seus sentimentos, Maria Ângela, 
pressinto suas emoções dentro da igreja, ouvindo as crian-
ças. Fica o convite de coração. Venha ver a Escola, sua 
Escola e de seus irmãos. 

Afetuosamente,

Seu pai.





II.2 

Cartas que tratam das  
Escolas Caio Martins
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2.1 D. Eunice Weaver. Belo Horizonte, 5.11.1952
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2.2. Conterrâneo Senador Fernando de Mello Vianna. 5.11.1952
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2.3. Deputado Manoel Novais, Belo Horizonte, 22.11.1952. Cartas com o mesmo texto fo-
ram encaminhadas a outros Deputados Estaduais
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2.4. Deputado Emiliano F. de Castro. Belo Horizonte, 12.9.1953
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2.5. Diretor do INEP – Ministério da Educação, Dr. Anísio Spínola Teixeira. Rio de Janeiro n. 
3/53. Belo Horizonte, 14.1.1953
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2.6 Chefe de escoteiro Sargento Ribeiro. Belo Horizonte, 14.6.1953
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2.7 Mensagem aos formandos de Januária
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Transcrição

Prezados afilhados

Recebi, há cerca de dois meses a honrosa incumbência 
de paraninfá-los no ato solene da conclusão da 8ª. Serie 
do curso fundamental. Durante todo o tempo decorrido, até 
o dia de ontem, alimentei a esperança de poder me dar à 
grande alegria de estar presente, para lhes falar dialo-
gando a última aula, em que devia, em palavras singelas e 
objetivas, indicando-lhes o caminho a seguir, a partir de 
agora, quando se lhes despontam novos horizontes para as 
conquistas que a vida impõe. 

Educar, já disse alguém de grande lucidez, “é a razão 
de ser da vida”. Doar as nossas reservas humanas para a 
realização do sublime mandato, o dever precípuo do pai, do 
mestre, do homem dentro da sociedade. 

Eis que a existência, na integração dos fatores que a 
constituem, está aí, a oferecer imensa gama de oportunida-
des, a ensejarem a aprendizagem e a formação da juventude. 

Pondo de parte aquilo que o aluno recebe, curricularmen-
te, nas falas de aulas, observamos- como Aguayo – que muito 
maior ensejo ele tem de aprender, pelo exemplo edificante ou 
nas praticas de comportamento que deve repelir, através do 
que o grande educador denominou de educação reflexa. 

Esta, realmente, muito antes dos processos convencio-
nais da aprendizagem cognominada “moderna” – que já atua 
com eficiência e durabilidade, de pai para filho, de mestre 
para aluno, transportando a tradição do passado à atuali-
dade contemporânea do aluno, e fazendo do tempo e do espaço 
geográfico a unidade que os povos recolhem e transmitem ao 
futuro como contrato de civilização, sem fronteiras ou li-
mitações cronometricas.

Aí, vamos deparar, objetivamente, as grandes obrigações 
que nos vinculam – nós os homens vindos a terra com certa 
antecedência – ao dever de observarmos conduta que sirva 
de exemplo, conforme postulam os mestres, para a festiva 
e promissora juventude. E esses exemplos, começam no lar; 
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têm seu reinado, organizado, na Escola, mas estão presentes 
em todos os momentos, nos relacionamentos de vida prática 
onde quer que se encontre a criatura humana, em todos os 
acontecimentos sejam os conceitualmente da ordem positiva, 
sejam os da ala negativa. 

Aprende-se, enquanto, se lê uma página em que são re-
latados fatos que promovem o ser humano pela cultura e 
pelo esforço honesto; aprende-se enquanto se testemunham e 
julgam os fatos de um pleito eleitoral, onde controvérsias 
e distúrbios de conduta estão de permeio com os entrecho-
ques do entrevero político, e ressaltando o belo, o ideal 
a ser seguido e, igualmente, aquilo que devemos indicar à 
posteridade como o procedimento que detém o progresso da 
humanidade. Aprende-se, finalmente, em tudo que nos cerca, 
na maneira de agir de um Juiz, numa partida esportiva, e 
muito mais, ainda, pode-se conhecer o homem e saber o que 
dele devemos imitar nas páginas que a imprensa dedica aos 
atos anti-sociais e ao crime.

Meus queridos afilhados: 

Tudo isso – e muito mais, mormente, no que se refere às 
preocupações da vida profissional, que se seguem ao estágio, 
que estão concluindo – eu devia lhes dizer, de viva voz, 
não fora a imperativa determinação médica, que após a cam-
panha eleitoral [1979], o pleito, me obrigou a obrigatório 
recesso, para tratamento de saúde inadiável, considerando 
o excessivo esforço que realizei no último pleito.’ 

Solicitei, entretanto, a um jovem, futuro rebento da 
nova geração, que me representasse, falando por mim aos 
nossos conterrâneos da significação do alicerce que acabam 
de formar, para o edifício futuro de suas existências. 

É o Naylorzinho. Ele dirá por mim. Ele, que conheceu de 
perto o meu esforço do último mês, lhes pedirá perdão por 
essa imperdoável ausência. 

Que o Criador os oriente, para um destino que faça honra 
à tradição da fibra sertaneja e seja resposta às necessida-
des de nossa gente.

Afetuosamente, 





II.3 
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Juscelino Kubistchek
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3.1. Presidente Juscelino Kubistchek. Brasília, 31.12.1966
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Transcrição

Caro Presidente Juscelino

Desde 1960, quando me transferi para Brasília, com a 
família, passo as festas natalinas na Capital da Republica, 
acompanhando cada ano o progresso da encantadora menina do 
Planalto. Todos os anos saímos pelas ruas, contemplando o 
efeito da luz, o único que sobressai no esforço de orna-
mentação da Prefeitura. 

Neste ano, Brasília parece viver uma esperança. Está 
mais bonita. Embora com os Palácios do Planalto e Justi-
ça, incompreensivelmente às escuras, a capital apresenta a 
feição de algo já definitivo, de algo realizado para rele-
gar ao esquecimento, por injustificável, o velho e medonho 
complexo de inferioridade do brasileiro. 

Os prédios dos Ministérios, Congresso, Tribunal de Con-
tas, a armação da Catedral, em prece, iluminando; o Banco 
do Brasil desenhando a grande Cruz, que já se inclui na 
rápida tradição; a Torre indicando para o alto, em ara-
bescos dos simbólicos pinheiros, a W3 ostentando, na Pra-
ça 21 de abril, figuras do nascimento de Jesus, em tamanho 
natural – tudo refletindo precoce maturidade -, leva-nos à 
segura convicção de que jamais será esquecida a criatura 
benfazeja que pôs mão à obra a tão maravilhoso esforço, na 
escala das maiores realizações humanas. 

São 23 h. e vinte e cinco minutos de 31 de dezembro de 
1966. Dentro em pouco estaremos em 1967, o ano que muitos 
brasileiros dizem “o ano da esperança”. Eu e minha família 
voltamos o nosso pensamento para as personalidades tute-
lares da Pátria, vendo, em primeiro plano, a sua presença 
humana. Não é representado maior que os demais. Todavia, 
ressalta-se pela sincera humildade. Não se revela alegre, 
mas há algo em sua fisionomia que traduz fé nos destinos do 
País que ajudou a crescer. 

Foi assim que o vi, Presidente, que o vi, neste passar 
de ano. 
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Uma comunicação nos assalta – a de que o senhor voltará 
a ajudar o Brasil crescer, proporcionando novo combustível 
ao avião do qual cortaram a gasolina, quando começava a 
decolar...

Com estas lembranças e com esses sentimentos, Presiden-
te, eu lhe envio a nossa fraternal mensagem de fé. 

Afetuosamente, 

Manoel de Almeida.
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Discursando em 1953.

Os quatro parlamentares mais votados em 1958: Manoel de Almeida,  
Carlos Murilo à esquerda, Padre Vidigal à direita e Último de Carvalho, de costas.
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Contato com os eleitores em Corinto-MG.

Em palanque de comício.

Manoel de Almeida já afastado da vida política cumprimenta Tancredo Neves
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Parlamentares brasileiros em visita oficial à Índia. À direita,  
encontram-se Manoel de Almeida e Ulisses Guimarães.

Visita oficial de parlamentares ao México.  
Ao centro, Manoel de Almeida e sua esposa.
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Tema: Educação Rural e as Escolas Caio Martins

1.  Roteiro  das lides parlamentares. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 5.3.1955, p. 5-7.
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2.  O problema da criança. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais e publicado no Diário da Assembleia do dia 29.3.1955, p. 4.
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3.  Explicação pessoal – Sobre o fechamento da Escola Média de Agricultura de Pirapora e 
instalação da Escola Caio Martins de Buritizeiro. Discurso pronunciado na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 29.4.1955, p. 4-5.
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4.  Comissão do Vale do São Francisco e juventude ribeirinha de São Francisco, Januária e 
Manga. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado 
no Diário da Assembleia do dia 25.5.1955, p. 3.



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA
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5.  Aparte de Manoel de Almeida ao discurso de Teófilo Pires em que trata das Escolas 
Caio Martins, publicado no Diário da Assembleia do dia 23.7.1955, p. 8.
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6.  Projeto 255/55 – Aquisição de fazendas para as Escolas Caio Martins, Discurso pronun-
ciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia 
do dia 21.12.1955, p. 9-10.
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III – Discursos Parlamentares



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA

192

7.  O 3º Seminário de Educação Rural. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 2.12.1955, p. 3.
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8. Instituto Superior de Educação Rural – ISER. Discurso pronunciado na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 14.12.1955, p. 4.

*Falta texto no documento original.

*

*
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Tema: Por uma Política do Menor

9. Semana da Criança e o Departamento Social do Menor. Discurso pronunciado na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 12.10.1956, p. 8. 
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10. O Leite em pó apodrece nos porões de uma repartição, enquanto a criança mineira morre 
de fome no Diário da Assembleia do dia 9.3.1958, p. 12.



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA

200

Tema: Malária

11. Manifesta-se contrário a transferência do Serviço Nacional de Malária de Pirapora para 
Curvelo ou Diamantina. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais e publicado no Diário da Assembleia do dia 10.5.1956, p. 4.
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12. Propõe a pavimentação de estradas para o combate às endemias rurais. Discurso pro-
nunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assem-
bleia do dia 8.5.1957, p. 5.
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Tema: Energia Elétrica

13. Central Elétrica de Pandeiros. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 1.12.1955, p. 5.
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*Falta texto no documento original.

*



207

III – Discursos Parlamentares



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA

208

14. Três Marias. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publi-
cado no Diário da Assembleia do dia 10.8.1956, p. 1.
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15.  Comissão parlamentar. Requerimento n. 534, publicado no Diário da Assembleia do 
dia 12.9.1956, p. 2.
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16.  Finalmente, Três Marias! Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais e publicado no Diário da Assembleia do dia 20.9.1956, p. 3.
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17.  Três Marias, teste para os homens prestantes da Pátria. Discurso pronunciado na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 11.11.1956.
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18.  Comissão especial de energia elétrica. Requerimento publicado no Diário da Assem-
bleia do dia 18.11.1956, p. 1.
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19. Furnas. Imensa e rica região agropecuária sul mineira ameaçada de inundação maior e 
tão danosa como a que se consumou em Peixotos.  Discurso pronunciado na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 7.3.1956,  
p. 3-4.
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20. Furnas. Lê telegrama da Câmara Municipal de Divisa Nova e carta de comissão incumbida 
de representar pessoas afetadas pelo empreendimento de Furnas. O futuro deputado 
Geraldo Freire da Silva participa desta comissão. Discurso pronunciado na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 21.3.1957, p. 3.
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21.  Deslocados de Furnas. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais e publicado no Diário da Assembleia do dia 27.4.1957, p. 3.
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22.  Ainda em favor de Pandeiros. Acompanha requerimento n. 988. Discurso pronunciado 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
4.10.1957, p. 1-2.
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Tema: Rodovias e Ferrovias

23. Indicação n. 332. Proposições sobre o traçado da estrada do futuro DF incluindo For-
mosa/GO e Pirapora/MG. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 17.7.1955, p. 2.
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24.  O São Francisco e as estradas. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 27.7.1956. Acompanha Indica-
ção n. 813, p. 2-3.
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25. Três Marias à vista e A Estrada Montes Claros-Januária. Discurso pronunciado na As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
4.8.1957, p. 4.
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MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA
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26.  O D.E.R. deve esclarecimento público a respeito da Estrada Montes Claros-Januária. Dis-
curso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da 
Assembleia do dia 7.3.1958, p. 16-17.
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Tema: Transporte Hidroviário

27. O transporte do rio São Francisco. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 5.6.1955. Acompanha Indica-
ção n. 210, p. 5.
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28. Navegação do rio São Francisco. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 3.5.1957, p. 3-4.
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29. A indústria de zinco deve ser sediada em Januária, onde se encontra a matéria prima e já 
não falta energia elétrica. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 11.6.1958, p. 8.
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Tema: Benefícios Diversos aos Municípios

30. Projeto 65/55 – Cria Colégio Estadual na cidade de São Lourenço, publicado no Diário 
da Assembleia do dia 18.3.1955, p. 1-2.
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31. Projeto n. 74/55 – Auxílio financeiro à Maternidade de Boa Esperança, publicado no 
Diário da Assembleia do dia 22.3.1955, p. 59.
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32. Projeto n. 113/55 – Auxílio financeiro ao Ginásio, Escola Normal e Escola Técnica de 
Comércio São João de Januária, publicado no Diário da Assembleia do dia 13.4.1955.
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33. Em favor do pagamento de quota do Imposto de Renda devida aos Municípios. Dis-
curso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário 
da Assembleia do dia 12.7.1956. Acompanha Requerimento n. 441, p. 2.
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34. Proposições para formulação de lei fiscal agrária pelo agrônomo Homero Viana de 
Paula, com preocupações ambientalistas inéditas para a época. Discurso pronunciado 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
22.9.1956, p. 2.
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35. Em defesa do valioso patrimônio. Ponte sobre o São Francisco ligando Pirapora a Buriti-
zeiro. Acompanha Requerimento n. 746. Discurso pronunciado na Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 1.5.1957, p. 5.
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Tema: Direitos Trabalhistas de Servidores Civis e Militares

36. O drama do reformado e do aposentado civil e militar. Discurso pronunciado na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 12.8.1956. 
Acompanha Indicação n. 832 e Projeto, p. 8-9.
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37. Projeto n. 1.280 – Funcionários remanescentes da extinta Companhia de navegação 
do rio São Francisco. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
e publicado no Diário da Assembleia do dia 6.7.1958, p. 27.



261

III – Discursos Parlamentares



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA

262

38. Projeto n. 185/55 – Promoção de oficiais da Polícia Militar. Discurso pronunciado na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
26.5.1955, p. 1-2.
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39. Pensionistas da Caixa Beneficente da PM. Acompanha Requerimento 405. Discurso pro-
nunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assem-
bleia do dia 27.6.1956, p. 2.
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40. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 4.7.1956. Acompanha 
Requerimento, p. 2-3.
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41. Projeto 655/56. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pu-
blicado no Diário da Assembleia do dia 5.7.1956, p. 4.
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42. Em defesa do Projeto 655/55. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 11.7.1957, p. 8-9.
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43. Em defesa do Projeto n. 954/57 que contém os estatutos do pessoal da Polícia Militar. 
Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diá-
rio da Assembleia do dia 19.3.1958, p. 24-25.
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Tema: Homenagens

44.  Bravo e humano, o Ten. Pantaleão. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 17.4.1958, p. 18.
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45.  1º de Maio. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publi-
cado no Diário da Assembleia do dia 3.5.1956, p. 3.
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Tema: Reforma Agrária

1.  Discorre sobre a preparação das populações rurais para a reforma agrária: 
saúde, educação, transporte e crédito rural. Discurso pronunciado no dia 
9.6.1959, Anais da Câmara dos Deputados, volume V, p.871-879. Publicado 
em 1959.
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2.  Reforma Agrária por meio de fazendas escolas e escolas de pesca. Discurso  
pronunciado no dia 14.8.1959, Diário do Congresso Nacional, seção 1, 
p.5219-5223. Publicado em 1959.
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3.  Discorre sobre a preparação para receber a terra - educação fundamental 
e treinamento técnico. Discurso pronunciado no dia 15.10.1959, Anais CD,  
v. 21, p. 540-547. Publicado em 1959.
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Tema: Serviço Social Rural

4.  Informa Irregularidades no uso dos recursos financeiros destinados aos la-
vradores. Discurso pronunciado no dia 7.7.1959, Anais CD, v. X, p.209-210.
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5.  Retoma investigação sobre Irregularidades no Serviço Social Rural. Discurso  
pronunciado no dia 7.8.1959, Anais CD, v. XIII, p.450.
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III – Discursos Parlamentares

Tema: Polígono das Secas – SUDENE

6.  Proposições em favor da inclusão oficial de 22 municípios no Polígono das 
Secas. Discurso pronunciado no dia 18.3.1959, Anais CD, v. 1, p.123-124.



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA

318



319

III – Discursos Parlamentares

7.  Trata da decisão do governo de incluir o Norte Mineiro aos benefícios desti-
nados à área da SUDENE. Discurso pronunciado no dia 26.5.1959, Anais CD, 
v. 5, p.480-482.
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8.   Justificativa para a inclusão.  Discurso pronunciado no dia 2.5.1966, Anais 
CD, 58ª. Sessão, p.502-503.
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III – Discursos Parlamentares

9.  Discorre sobre o fenômeno da migração que atinge todas as regiões de Mi-
nas. Discurso pronunciado em outubro, 1968, Anais CD, v.28, p. 1046-1047.
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III – Discursos Parlamentares

10. Comunica Projeto de Lei 1207 – B, que finalmente inclui municípios de 
Manga, São Francisco e Januária na área do Polígono das Secas. Discurso  
pronunciado no dia 8.8.1975, Diário do Congresso Nacional (Seção I), 
p.5546-5547.
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III – Discursos Parlamentares
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Tema: Crédito Agrícola

11. Propõe levar o crédito ao próprio local de trabalho, criação de agências 
bancárias e carteira agrícola nos municípios do Norte de Minas. Discurso 
pronunciado no dia 8.4.1959, Anais CD, v.II, p.97-100.
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III – Discursos Parlamentares

Tema: Rodovias

12. Propõe construção ou melhoramento de vias que ligam o Norte de Minas 
com o Centro Oeste e o Triangulo Mineiro. Discurso pronunciado no dia 
21.5.1959, Anais CD, v.IV, p.746-747.
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III – Discursos Parlamentares

Tema: Diretrizes e Bases da Educação Nacional

13. Discorre sobre a história da educação pública e pratica pedagógica nas Es-
colas Caio Martins. Discurso pronunciado no dia 29.5.1959, Anais CD, v. V, 
p.819-832.
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Tema: Fundação Nacional de Educação de Base

14. Projeto 3.748/61 – Institui Fundação Nacional de Educação de Base. Discurso  
pronunciado no dia 12.12.1961, Anais CD, 290ª, Sessão, p.186-191. Foi nova-
mente proferido em 2.9.1970 e publicado pelo Departamento da Imprensa 
Nacional, Brasília, 1970.
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Tema: Federalização de Estabelecimentos de Ensino

15. Projeto de Lei que incorpora estabelecimentos de Muzambinho, Uberlân-
dia, Machado, Salinas, São João Evangelista e Tarumirim à rede federal. Dis-
curso pronunciado no dia 24.7.1959, v. XI, p. 692-693.
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Tema: Escola Agrotécnica de Januária 

16. A Escola Agrotécnica de Januária representa a continuidade da alfabetiza-
ção realizada nas escolas Caio Martins no meio rural. Faz apelo ao Ministro 
de Educação para liberação de verbas para melhorias deste estabelecimento 
de ensino. Discurso pronunciado em junho 1967, Anais CD, v. 14, p.857-858.
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Tema: Caio Martins

17. “O menino é realmente o pai do homem”: Sobre a execução de Caryl  
Chessman nos Estados Unidos.  Discurso pronunciado no dia 5.5.1960, ACD, 
v. 6, p.286-287.
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18. Em favor da continuidade das Escolas Caio Martins segundo a concepção 
original de escola integrada ao meio rural. Discurso pronunciado no dia 
1.8.1963, ACD, 120ª. Sessão, p.580-582.
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III – Discursos Parlamentares

19. Mensagem ao Ministro da Educação e Cultura – Caio Martins. Discurso pro-
nunciado em setembro de 1971, v.17, p. 129-131.
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Tema: CPI do Menor

20. Encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito com apresentação do 
Relatório “Realidade Brasileira do Menor”. Discurso pronunciado em abril de 
1976. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.2266-2277.
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Tema: Barragem de Três Marias

21. Discorre sobre a importância do empreendimento para o desenvolvimento 
do Vale do São Francisco. Discurso pronunciado no dia 8.6.1959, Anais CD, 
v. VI, p.634-636.
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III – Discursos Parlamentares

22. Inauguração de Três Marias. Discurso pronunciado no dia 17.1.1961, Anais 
CD, v.1, p.623-624.



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA

386

23. Propõe construção de linha de transmissão para Montes Claros. Discurso 
pronunciado no dia 18.5.1961, Anais CD, v.7, p.159-160.
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III – Discursos Parlamentares



MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA

388

24. Congratula-se com Presidente João Goulart que sanciona lei liberando in-
denização aos lavradores penalizados com a vazão da barragem de Três 
Marias. Discurso pronunciado em 17.1.1964, 7ª. Sessão, p.353-354.



389

III – Discursos Parlamentares

25. Chegada de luz elétrica à Pirapora. Discurso pronunciado no dia 16.2.1965, 
Anais CD, 9ª. Sessão, p.155.
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26. Problemas técnicos da barragem causam vazão e prejuízos aos lavradores. 
Discurso pronunciado em 15.3.1965, Anais CD, 6ª. Sessão, p.502-503. 
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III – Discursos Parlamentares

Tema: Barragem de Sobradinho 

27. Drama do São Francisco. Discurso pronunciado no dia 10.11.1971. Publica-
do pelo Serviço Gráfico do Senado Federal, Brasília, DF, 1971. 
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28. Pronunciamento contrário ao tipo de projeto de construção da barragem 
de Sobradinho. Desperta para a questão ambiental do rio São Francisco. 
Os Alicerces da Obra do São Francisco. Discurso pronunciado em 19.6.1972. 
Anais CD, v. 7, p. 610-619. Publicado pelo Departamento de Imprensa Na-
cional, Brasília, 1972.
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Tema: Furnas

29. Situação dos lavradores que perderam terras para o empreendimento. Pro-
põe reforma agrária em favor dos deslocados de Furnas. Discurso pronun-
ciado no dia 19.4.1961, Anais CD, v. 4, p. 155-156.
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30. Desumanidade na retirada de lavradores prejudicados pelo projeto de Fur-
nas. Discurso pronunciado no dia 26.7.1961, Anais CD, 121ª. Sessão, v.15, 
p.274-276.
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31. Manifesta indignação com situação dos lavradores de Furnas. Discurso pro-
nunciado no dia 26.10.1961, Anais CD, 218ª. Sessão, p.628-629.
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32. Apresenta Projeto n.3.593/1961 que cria coordenação de valorização da re-
gião de Furnas e institui fundo de aquisição de glebas. Discurso pronuncia-
do no dia 10.11.1961, Anais CD, 230ª Sessão, p. 410-415.
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33. Apelo em favor da regularização da Lei 4.176 que criou o Condomínio Ru-
ral de Piuí para colocação de lavradores prejudicados pela construção de 
Furnas. Discurso pronunciado no dia 2.7.1963, ACD, 89ª. Sessão, p.702-703.
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III – Discursos Parlamentares

34. Informa invasão do Condomínio Piuí por especuladores de terra. Discurso 
pronunciado no dia 29.7.1964. ACD, 128ª. Sessão, p. 729-731.
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III – Discursos Parlamentares

35. Exige que as Centrais Elétricas de Furnas restabeleça a salubridade na cidade 
de Boa Esperança. Discurso pronunciado em mar./abr.1968, Anais CD, v. 4,  
p. 141-142.
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III – Discursos Parlamentares

36. Discorre sobre o reflorestamento de áreas adjacentes da barragem. Discurso  
pronunciado em julho 1968, Anais CD, v. 18, p.599-600. 
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III – Discursos Parlamentares

37. Informa que as cidades Alfenas e Boa Esperança que foram penalizadas 
pela perda de terras agricultáveis retomam o desenvolvimento econômico 
com a implantação de indústrias. Discurso pronunciado em outubro 1968, 
p.104-105.
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Tema: Malária e outras doenças endêmicas

38. Recorda programa de erradicação da malária do Governo Dutra com a con-
tribuição do Dr. Pinotti como exemplo bem sucedido. Discurso pronuncia-
do no dia 15.5.1961. Anais CD, v.6, p.501-502.
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III – Discursos Parlamentares
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39. Informa precariedade dos serviços de atendimento a endemias rurais. Dis-
curso pronunciado no dia 23.03.1962, 6ª. Sessão, Anais CD, p.584.
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III – Discursos Parlamentares

40. Apelo ao Ministro da Fazenda para liberação de verbas ao Departamento 
Nacional de Endemias Rurais para socorrer populações do interior de Minas 
Gerais. Discurso pronunciado no dia 11.6.1963, p.751-2.
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41. Apelo ao Ministro da Viação e Diretor de Departamento Nacional de Obras 
contra as Secas – DNOCS, para socorrer epidemia em Januária. Discurso 
pronunciado no dia 26.6.1963, p. 31-32.
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III – Discursos Parlamentares
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42. Campanhas de erradicação da malária não chegam ao vale do Urucuia. Dis-
curso pronunciado no dia 13.4.1966, 40ª Sessão, p.322-323.
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III – Discursos Parlamentares

43. Informa que nas proximidades de Brasília os municípios de Arinos, Buritis 
e Unaí sofrem o flagelo da Malária e da Doença de Chagas sem atenção 
governamental. Discurso pronunciado em março de 1967, Anais CD, v. 2,  
p. 327-328.
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44. Propõe o saneamento como medida efetiva de erradicação de endemias 
rurais. Discurso pronunciado em mai./jun.1967, Anais CD, v.10, p.54-55.
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III – Discursos Parlamentares

Tema: Ditadura Militar

45. Lê mensagem de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Discurso pronunciado 
no dia 31.3.1964, Anais CD, 12ª. Sessão, p.258-259.
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46. Cassação de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Discurso pronunciado em se-
tembro de 1967, Anais CD, v.20, 699-701.
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III – Discursos Parlamentares
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Tema: Violência no Campo

47. Violência contra lavrador por latifundiário. Discurso pronunciado no dia 
16.06.1961, 80ª. Sessão, Anais CD, v.10, p.538-539.
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III – Discursos Parlamentares
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48. Informa ocorrência de violência e perseguição política. Discurso pronuncia-
do no dia 19.9.1961, 179ª. Sessão, p.751.
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III – Discursos Parlamentares

49. Arbitrariedades cometidas em Manga por forças policiais. Discurso pronun-
ciado no dia 2.5.1962, 36ª. Sessão, p.643-644.
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50. Informa agressões e injustiças contra pessoas que organizavam um sindica-
to. Discurso pronunciado no dia 8.4.1964, 22ª. Sessão, p.275-276.
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III – Discursos Parlamentares

Tema: Violência nas Universidades

51. Brasil perde talentos: Físico Salmeron é recebido na Universidade de Gene-
bra. Discurso pronunciado em setembro de 1967, ACD, v.20, p. 622-624.
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III – Discursos Parlamentares

52. Critica ausência de diálogo do Ministro da Educação e Cultura com os uni-
versitários. Discurso pronunciado em abril 1968, Anais CD, v. 5, p.326-329.
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53. Lê nota de protesto de estudantes da UnB contra invasão soviética na  
Tchecoslováquia.  Anais, v.21, agosto de 1968, p. 803-805.
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III – Discursos Parlamentares
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54. Violência policial com estudantes. Prisão do filho Cláudio Antonio de Almeida.  
Discurso pronunciado em agosto de 1968, v.22, p. 939-940.
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III – Discursos Parlamentares
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55. Volta a tratar da prisão do filho Cláudio Almeida durante a invasão da UnB. 
Discurso pronunciado em setembro de 1968, v.23, p.576-578.
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III – Discursos Parlamentares
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56. Invasão da UnB, tortura, estudante baleado entre a vida e a morte no Hos-
pital Distrital. Discurso pronunciado em setembro de 1968, v.23, p.688-689.
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III – Discursos Parlamentares

Tema: Homenagens

57. Projeto de Lei concede auxílio financeiro para o centenário de Januária. Dis-
curso pronunciado no dia 02.06.1959. Anais CD, VI, p185-186.
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58. Primeiro centenário da cidade de Januária. Discurso pronunciado no dia 
21.10. 1960, Anais CD, v.18, p.716-717. 
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59. Os 94 anos de Boa Esperança. Discurso pronunciado em 15.10.1963, Anais 
CD, 204ª Sessão, p.145-146.
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III – Discursos Parlamentares
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60. Os 92 anos da cidade de São Francisco. Discurso pronunciado em out./
nov1969. Anais CD, v. 1, p. 626-627.
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III – Discursos Parlamentares
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61. Centenário de São Francisco. Discurso pronunciado em novembro de 1977.  
Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.12054.
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III – Discursos Parlamentares
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62. Os 56 anos de Pirapora.  Discurso pronunciado em mai./jun. 1967, Anais CD, 
v.10, p.847.
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63. Alfenas. Discurso pronunciado em outubro de1967, Anais CD, v.25, p.286-
287.
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64. Os 67 anos de Esmeraldas. Discurso pronunciado em set./out.68, Anais CD, 
v.27, p.446-447.
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65. Falecimento de chefe político de Manga. Discurso pronunciado em Novem-
bro de 1977. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.10734. 
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III – Discursos Parlamentares
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66. Elogio aos construtores de Brasília.  Discurso pronunciado no dia 12.10.1959. 
Anais CD, v.21, p.266-267.
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67. Elogio a Brasília.  Discurso pronunciado no dia 13.2.1962. Anais da Câmara 
dos Deputados, 9ª. Sessão, p. 698-700.
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68. Parabeniza Ulisses Guimarães e Arruda Maia pelo projeto que apresenta-
ram de reorganização das Polícias Militares em todo país.  Discurso pronun-
ciado no dia 6.7.1962. Anais CD, 111ª. Sessão, p. 349-350.
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69. João Rafael - O Navegante de São Francisco. Discurso pronunciado em março 
de 1978. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.0447. 
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III – Discursos Parlamentares

70. Abaixo–assinado de Barranqueiros de São Francisco. Discurso pronunciado 
em agosto de 1978. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.6313.
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71. D. Helena Antipoff e o Menor Excepcional. Discurso pronunciado em Agosto  
de 1975. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.6389.
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72. Roteiro Parlamentar. Discurso de despedida da carreira parlamentar pro-
nunciado no dia 4.12.1978. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.11317-
11321, Câmara dos Deputados, Brasília, 1973. Publicado pelo Centro de Do-
cumentação e Informação, Coordenação de Publicações, Brasília, Imprensa 
Nacional, 1979.
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IV – Projeto de vida: Caio Martins

1.  Do Preparo da Personalidade do Nosso Soldado. Revista do C.F.O. Departa-
mento de Instrução, Belo Horizonte, 1945, ano 1, n. 1, abril de 1945.
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IV – Projeto de vida: Caio Martins

2.  Eu lavo os vidros, pai. Breve relato sobre a personalidade de Caio Martins. 
Belo Horizonte, 1950.
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3.  Escola Caio Martins. Desenvolvimento do seu Programa de Ação. Primeiro 
plano de organização do estabelecimento, publicado em outubro de 1947, 
reimpresso em 1949 e 1980.
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4. As Escolas Caio Martins. Texto publicado no Suplemento Pedagógico, Minas 
Gerais, Fevereiro/74.
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VI – Relação dos Documentos Coligidos

I – Depoimentos

1.  Manoel de Almeida conta sua vida como militar e educador. Entrevistador antropó-
logo Marco Antonio Lazarin, 1981.

2.  O Deputado Manoel de Almeida narra os primeiros anos da construção de Brasília. 
Entrevistador antropólogo Gustavo Lins Ribeiro, 1978.

3.  Lei 829 de 14.12.1951 – Atualiza a Lei 2.565 de 5.1.1948 relativa à criação das Escolas 
Caio Martins.

4.  Lei 6.514, de 10.12. 1974 – Transforma as Escolas Caio Martins em Fundação.
6.  Recortes de jornal.
7.  Acervo de fotografias da familia.

II – Cartas 

II.1. Cartas a familiares

1.1. Carta à Márcia e filhos. Rio de Janeiro de 17.10.1947
1.2. Carta à Márcia e filhos. Porto Alegre, 25.10.1947.
1.3. Carta à filha Maria Ângela. Belo Horizonte, 21.5.1979.

II.2. Cartas que tratam das Escolas Caio Martins. 

2.1.  D. Eunice Weaver. Belo Horizonte, 5.11.1952.
2.2.  Conterrâneo Senador Fernando de Mello Vianna. 5.11.1952.
2.3. Deputado Manoel Novais, Belo Horizonte, 22.11.1952. Cartas de mesmo teor foram 

encaminhadas para alguns Deputados Estaduais. 
2.4. Diretor do INEP – Ministério da Educação, Dr. Anísio Spínola Teixeira. Rio de Ja-

neiro n. 3/53. Belo Horizonte, 14.1.1953.
2.5. Chefe de escoteiro Sargento Ribeiro. Belo Horizonte, 14.6.1953.
2.6. Deputado Emiliano F. de Castro. Belo Horizonte, 12.9.1953.
2.7. Mensagem aos formandos de Januária, s/d.

II. 3. Carta para o Presidente Juscelino Kubistchek. Brasília, 31.12.1966.
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III – Discursos Parlamentares

III.1. Discursos pronunciados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Tema: Educação Rural e as Escolas Caio Martins
1.  Roteiro das lides parlamentares. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 5.3.1955, p. 5-7. 
2.  O problema da criança. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 29.3.1955, p.4. 
3.  Explicação pessoal – Sobre o fechamento da Escola Média de Agricultura de Pirapora 

e instalação da Escola Caio Martins de Buritizeiro. Discurso pronunciado na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 29.4. 
1955, p.4-5.

4.  Comissão do Vale do São Francisco e juventude ribeirinha de São Francisco, Janu-
ária e Manga. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e 
publicado no Diário da Assembleia do dia 25.5.1955, p.3.

5.  Aparte de Manoel de Almeida ao discurso de Teófilo Pires em que trata das Escolas 
Caio Martins, publicado no Diário da Assembleia do dia 23.7.1955, p. 8.

6.  Projeto 255/55 – Aquisição de fazendas para as Escolas Caio Martins, Discurso pro-
nunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da As-
sembleia do dia 21.12.1955, p. 9-10.

7.  O 3.º Seminário de Educação Rural. Discurso pronunciado na Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 2.12. 1955, p.3.

8.  Instituto Superior de Educação Rural – ISER. Discurso pronunciado na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 14.12.1955, p.4.

Tema: Por uma política do menor
9.  Semana da Criança e o Departamento Social do Menor. Discurso pronunciado na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
12.10. 1956, p.8.

10.  O Leite em pó apodrece nos porões de uma repartição, enquanto a criança mineira 
morre de fome no Diário da Assembleia do dia 9.3.1958, p.11.

Tema: Malária 
11.  Manifesta-se contrário a transferência do Serviço Nacional de Malária de Pirapora 

para Curvelo ou Diamantina. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 10.5. 1956, p.4.

12.  Propõe a pavimentação de estradas para o combate às endemias rurais. Discurso 
pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da 
Assembleia do dia 8.5.1957, p.5. 
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Tema: Energia elétrica: Pandeiros, Três Marias e Furnas 
13.  Central Elétrica de Pandeiros. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 1.12. 1955, p.5.
14.  Três Marias. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e 

publicado no Diário da Assembleia do dia 10.8.1956, p.1.
15.  Comissão parlamentar. Requerimento n.534, publicado no Diário da Assembleia do 

dia 12.9.1956, p.2. 
16.  Finalmente, Três Marias! Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 20.9.1956, p.3.
17.  Três Marias, teste para os homens prestantes da Pátria. Discurso pronunciado na As-

sembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
11.11.1956.

18.  Comissão especial de energia elétrica. Requerimento publicado no Diário da As-
sembleia do dia 18.11.1956, p.1.

19.  Furnas. Imensa e rica região agropecuária sul mineira ameaçada de inundação maior 
e tão danosa como a que se consumou em Peixotos. Discurso pronunciado na As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
7.3.1956, p. 3-4.

20.  Furnas. Lê telegrama da Câmara Municipal de Divisa Nova e carta de comissão in-
cumbida de representar pessoas afetadas pelo empreendimento de Furnas. O futuro 
deputado Geraldo Freire da Silva participa desta comissão. Discurso pronunciado 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do 
dia 21.3.1957, p.3.

21.  Deslocados de Furnas. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 27.4.1957, p.3.

22.  Ainda em favor de Pandeiros. Acompanha requerimento n.988. Discurso pronuncia-
do na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia 
do dia 4.10.1957, p.1-2.

Tema: Rodovias e ferrovias
23.  Indicação n.332. Proposições sobre o traçado da estrada do futuro DF incluindo 

Formosa/GO e Pirapora/MG. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 17.7.1955, p.2.

24.  O São Francisco e as estradas. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 27.7. 1956. Acompanha 
Indicação n.813, p. 2-3.

25.  Três Marias à vista e A Estrada Montes Claros-Januária. Discurso pronunciado na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
4.8. 1957, p.4.

26.  O D.E.R. deve esclarecimento público a respeito da Estrada Montes Claros-Januária. 
Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no 
Diário da Assembleia do dia 7.3.1958, p.16-17.
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Tema: Transporte hidroviário
27.  O transporte do rio São Francisco. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 5.6. 1955. Acompanha 
Indicação n. 210, p.5.

28.  Navegação do rio São Francisco. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 3.5. 1957, p.3-4.

Tema: Minérios 
29.  A indústria de zinco deve ser sediada em Januária, onde se encontra a matéria prima 

e já não falta energia elétrica. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 11.6.1958, p.8. 

Temas: Benefícios diversos aos Municípios 
30.  Projeto 65/55 – Cria Colégio Estadual na cidade de São Lourenço, publicado no 

Diário da Assembleia do dia 18.3.1955, p.1-2.
31.  Projeto n. 74/55 – Auxílio financeiro à Maternidade de Boa Esperança, publicado no 

Diário da Assembleia do dia 22.3.1955, p.59.
32.  Projeto n.113/55 – Auxílio financeiro ao Ginásio, Escola Normal e Escola Técni-

ca de Comércio São João de Januária, publicado no Diário da Assembleia do dia 
13.4.1955.

33.  Em favor do pagamento de quota do Imposto de Renda devida aos Municípios. Dis-
curso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário 
da Assembleia do dia 12.7.1956. Acompanha Requerimento n. 441, p.2.

34.  Proposições para formulação de lei fiscal agrária pelo agrônomo Homero Viana de 
Paula, com preocupações ambientalistas inédita na época. Discurso pronunciado na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
22.9.1956, p.2. 

35.  Em defesa do valioso patrimônio. Ponte sobre o São Francisco ligando Pirapora 
a Buritizeiro. Acompanha Requerimento n.746. Discurso pronunciado na As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
1.5.1957, p.5.

Tema: Direitos trabalhistas de servidores civis e militares
36.  O drama do reformado e do aposentado civil e militar. Discurso pronunciado na As-

sembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
12.8.1956. Acompanha Indicação n.832 e Projeto, p.8-9.

37.  Projeto n.1.280 – Funcionários remanescentes da extinta Companhia de navegação 
do rio São Francisco. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 6.7. 1958, p.27.

38.  Projeto n.185/55 – Promoção de oficiais da Polícia Militar. Discurso pronunciado na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 
26.5.1955, p.1-2.
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39.  Pensionistas da Caixa Beneficente da PM. Acompanha Requerimento 405. Discurso 
pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no Diário da 
Assembleia do dia 27.6.1956, p.2.

40.  Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Discurso pronunciado na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 4.7. 1956. Acom-
panha Requerimento, p.2-3.

41.  Projeto 655/56. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e 
publicado no Diário da Assembleia do dia 5.7.1956, p.4.

42.  Em defesa do Projeto 655/55.  Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 11.7.1957, p.8-9.

43.  Em defesa do Projeto n.954/57 que contem os estatutos do pessoal da Polícia Militar. 
Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e publicado no 
Diário da Assembleia do dia 19.3.1958, p.24-25.

Tema: Homenagens 
44.  Bravo e humano, o Ten. Pantaleão. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais e publicado no Diário da Assembleia do dia 17.4. 1958, p.18.
45.  1.º de Maio. Discurso pronunciado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pu-

blicado no Diário da Assembleia do dia 3.5.1956, p.3.

III.2. Discursos pronunciados no Congresso Nacional

Tema: Reforma Agrária 
1.  Discorre sobre a preparação das populações rurais para a reforma agrária: saúde, 

educação, transporte e crédito rural. Discurso pronunciado no dia 9.6.1959, Anais 
da Câmara dos Deputados, volume V, p.871-879. Publicado em 1959.

2.  Reforma Agrária por meio de fazendas escolas e escolas de pesca. Discurso pro-
nunciado no dia 14.8.1959, Diário do Congresso Nacional, seção 1, p.5219-5223. 
Publicado em 1959.

3.  Discorre sobre a preparação para receber a terra – educação fundamental e treina-
mento técnico. Discurso pronunciado no dia 15.10.1959, Anais CD, v. 21, p. 540-
547. Publicado em 1959.

Tema: Serviço Social Rural
4.  Informa Irregularidades no uso dos recursos financeiros destinados aos lavradores. 

Discurso pronunciado no dia 7.7.1959, Anais CD, v. X, p.209-210.
5.  Retoma investigação sobre Irregularidades no Serviço Social Rural. Discurso pro-

nunciado no dia 7.8.1959, Anais CD, v. XIII, p.450.

Tema: Polígono das Secas – SUDENE
6.  Proposições em favor da inclusão oficial de 22 municípios no Polígono das Secas. 

Discurso pronunciado no dia 18.3.1959, Anais CD, v. 1, p.123-124.
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7.  Trata da decisão do governo de incluir o Norte Mineiro aos benefícios destinados à 
área da SUDENE. Discurso pronunciado no dia 26.5.1959, Anais CD, v. 5, p.480-482.

8.   Justificativa para a inclusão.  Discurso pronunciado no dia 2.5.1966, Anais CD, 58ª. 
Sessão, p.502-503.

9.  Discorre sobre o fenômeno da migração que atinge todas as regiões de Minas. Dis-
curso pronunciado em outubro, 1968, Anais CD, v.28, p. 1046-1047.

10.  Comunica Projeto de Lei 1207 – B, que finalmente inclui municípios de Manga, São 
Francisco e Januária na área do Polígono das Secas. Discurso pronunciado no dia 
8.8.1975, Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.5546-5547.

Tema: Crédito Agrícola
11.  Propõe levar o crédito ao próprio local de trabalho, criação de agências bancárias e 

carteira agrícola nos municípios do Norte de Minas. Discurso pronunciado no dia 
8.4.1959, Anais CD, v.II, p.97-100.

Tema: Rodovias
12.  Propõe construção ou melhoramento de vias que ligam o Norte de Minas com o 

Centro Oeste e o Triangulo Mineiro. Discurso pronunciado no dia 21.5.1959, Anais 
CD, v.IV, p.746-747.

Tema: Diretrizes e Bases da Educação Nacional
13.  Discorre sobre a história da educação pública e pratica pedagógica nas Escolas Caio 

Martins. Discurso pronunciado no dia 29.5.1959, Anais CD, v. V, p.819-832.

Tema: Fundação Nacional de Educação de Base
14.  Projeto 3.748/61 – Institui Fundação Nacional de Educação de Base. Discurso pro-

nunciado no dia 12.12.1961, Anais CD, 290ª, Sessão, p.186-191. Foi novamente pro-
ferido em 2.9.1970 e publicado pelo Departamento da Imprensa Nacional, Brasília, 
1970.

Tema: Federalização de Estabelecimentos de Ensino
15.  Projeto de Lei que incorpora estabelecimentos de Muzambinho, Uberlândia, Ma-

chado, Salinas, São João Evangelista e Tarumirim à rede federal. Discurso pronun-
ciado no dia 24.7.1959, v. XI, p. 692-693.

Tema: Escola Agrotécnica de Januária 
16.  A Escola Agrotécnica de Januária representa a continuidade da alfabetização rea-

lizada nas escolas Caio Martins no meio rural. Faz apelo ao Ministro de Educação 
para liberação de verbas para melhorias deste estabelecimento de ensino. Discurso 
pronunciado em junho 1967, Anais CD, v. 14, p.857-858.
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Tema: Caio Martins
17.  “O menino é realmente o pai do homem”: Sobre a execução de Caryl Chessman nos 

Estados Unidos.  Discurso pronunciado no dia 5.5.1960, ACD, v. 6, p.286-287.
18.  Em favor da continuidade das Escolas Caio Martins segundo a concepção origi-

nal de escola integrada ao meio rural. Discurso pronunciado no dia 1.8.1963, ACD, 
120ª. Sessão, p.580-582.

19.  Mensagem ao Ministro da Educação e Cultura – Caio Martins. Discurso pronuncia-
do em setembro de 1971, v.17, p. 129-131.

Tema: CPI do Menor
20.  Encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito com apresentação do Relató-

rio “Realidade Brasileira do Menor”. Discurso pronunciado em abril de 1976. Diário 
do Congresso Nacional (Seção I), p.2266-2277.

Tema: Barragem de Três Marias
21.  Discorre sobre a importância do empreendimento para o desenvolvimento do Vale do 

São Francisco. Discurso pronunciado no dia 8.6.1959, Anais CD, v. VI, p.634-636.
22.  Inauguração de Três Marias. Discurso pronunciado no dia 17.1.1961, Anais CD, v.1, 

p.623-624.
23.  Propõe construção de linha de transmissão para Montes Claros. Discurso pronun-

ciado no dia 18.5.1961, Anais CD, v.7, p.159-160.
24.  Congratula-se com Presidente João Goulart que sanciona lei liberando indenização 

aos lavradores penalizados com a vazão da barragem de Três Marias. Discurso pro-
nunciado em 17.1.1964, 7ª. Sessão, p.353-354.

25.  Chegada de luz elétrica à Pirapora. Discurso pronunciado no dia 16.2.1965, Anais 
CD, 9ª. Sessão, p.155.

26.  Problemas técnicos da barragem causam vazão e prejuízos aos lavradores. Discurso 
pronunciado em 15.3.1965, Anais CD, 6ª. Sessão, p.502-503. 

Tema: Barragem de Sobradinho 
27.  Drama do São Francisco. Discurso pronunciado no dia 10.11.1971. Publicado pelo 

Serviço Gráfico do Senado Federal, Brasília, DF, 1971. 
28.  Pronunciamento contrário ao tipo de projeto de construção da barragem de Sobra-

dinho. Desperta para a questão ambiental do rio São Francisco. Os Alicerces da Obra 
do São Francisco. Discurso pronunciado em 19.6.1972. Anais CD, v. 7, p. 610-619. 
Publicado pelo Departamento de Imprensa Nacional, Brasília, 1972.

Tema: Furnas
29.  Situação dos lavradores que perderam terras para o empreendimento. Propõe re-

forma agrária em favor dos deslocados de Furnas. Discurso pronunciado no dia 
19.4.1961, Anais CD, v. 4, p. 155-156.
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30.  Desumanidade na retirada de lavradores prejudicados pelo projeto de Furnas. Dis-
curso pronunciado no dia 26.7.1961, Anais CD, 121ª. Sessão, v.15, p.274-276.

31.  Manifesta indignação com situação dos lavradores de Furnas. Discurso pronuncia-
do no dia 26.10.1961, Anais CD, 218ª. Sessão, p.628-629.

32.  Apresenta Projeto n.3.593/1961 que cria coordenação de valorização da região 
de Furnas e institui fundo de aquisição de glebas. Discurso pronunciado no dia 
10.11.1961, Anais CD, 230ª Sessão, p. 410-415.

33.  Apelo em favor da regularização da Lei 4.176 que criou o Condomínio Rural de 
Piuí para colocação de lavradores prejudicados pela construção de Furnas. Discurso 
pronunciado no dia 2.7.1963, ACD, 89ª. Sessão, p.702-703.

34.  Informa invasão do Condomínio Piuí por especuladores de terra. Discurso pronun-
ciado no dia 29.7.1964. ACD, 128ª. Sessão, p. 729-731.

35.  Exige que as Centrais Elétricas de Furnas restabeleça a salubridade na cidade de Boa 
Esperança. Discurso pronunciado em mar./abr.1968, Anais CD, v. 4, p. 141-142.

36.  Discorre sobre o reflorestamento de áreas adjacentes da barragem. Discurso pro-
nunciado em julho 1968, Anais CD, v. 18, p.599-600. 

37.  Informa que as cidades Alfenas e Boa Esperança que foram penalizadas pela perda 
de terras agricultáveis retomam o desenvolvimento econômico com a implantação 
de indústrias. Discurso pronunciado em outubro 1968, p.104-105.

Tema: Malária e outras doenças endêmicas
38.  Recorda programa de erradicação da malária do Governo Dutra com a contribuição 

do Dr. Pinotti como exemplo bem sucedido. Discurso pronunciado no dia 15.5.1961. 
Anais CD, v.6, p.501-502.

39.  Informa precariedade dos serviços de atendimento a endemias rurais.   Discurso 
pronunciado no dia 23.03.1962, 6ª. Sessão, Anais CD, p.584.

40.  Apelo ao Ministro da Fazenda para liberação de verbas ao Departamento Nacional 
de Endemias Rurais para socorrer populações do interior de Minas Gerais. Discurso 
pronunciado no dia 11.6.1963, p.751-2.

41.  Apelo ao Ministro da Viação e Diretor de Departamento Nacional de Obras contra 
as Secas – DNOCS, para socorrer epidemia em Januária. Discurso pronunciado no 
dia 26.6.1963, p. 31-32.

42.  Campanhas de erradicação da malária não chegam ao vale do Urucuia. Discurso 
pronunciado no dia 13.4.1966, 40ª Sessão, p.322-323.

43.  Informa que nas proximidades de Brasília os municípios de Arinos, Buritis e Unaí 
sofrem o flagelo da Malária e da Doença de Chagas sem atenção governamental. 
Discurso pronunciado em março de 1967, Anais CD, v. 2, p. 327-328.

44.  Propõe o saneamento como medida efetiva de erradicação de endemias rurais. Dis-
curso pronunciado em mai./jun.1967, Anais CD, v.10, p.54-55.
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VI – Relação dos Documentos Coligidos

Tema: Ditadura Militar
45.  Lê mensagem de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Discurso pronunciado no dia 

31.3.1964, Anais CD, 12ª. Sessão, p.258-259.
46.  Cassação de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Discurso pronunciado em setembro 

de 1967, Anais CD, v.20, 699-701.

Tema: Violência no Campo
47.  Violência contra lavrador por latifundiário. Discurso pronunciado no dia 16.06.1961, 

80ª. Sessão, Anais CD, v.10, p.538-539.
48.  Informa ocorrência de violência e perseguição política. Discurso pronunciado no 

dia 19.9.1961, 179ª. Sessão, p.751.
49.  Arbitrariedades cometidas em Manga por forças policiais. Discurso pronunciado no 

dia 2.5.1962, 36ª. Sessão, p.643-644.
50.  Informa agressões e injustiças contra pessoas que organizavam um sindicato. Dis-

curso pronunciado no dia 8.4.1964, 22ª. Sessão, p.275-276.

Tema: Violência nas Universidades
51.  Brasil perde talentos: Físico Salmeron é recebido na Universidade de Genebra. Dis-

curso pronunciado em setembro de 1967, ACD, v.20, p. 622-624.
52.  Critica ausência de diálogo do Ministro da Educação e Cultura com os universitá-

rios. Discurso pronunciado em abril 1968, Anais CD, v. 5, p.326-329.
53.  Lê nota de protesto de estudantes da UnB contra invasão soviética na Tchecoslová-

quia.  Anais, v.21, agosto de 1968, p. 803-805.
54.  Violência policial com estudantes. Prisão do filho Cláudio Antonio de Almeida. Dis-

curso pronunciado em agosto de 1968, v.22, p. 939-940.
55.  Volta a tratar da prisão do filho Cláudio Almeida durante a invasão da UnB. Discur-

so pronunciado em setembro de 1968, v.23, p.576-578.
56.  Invasão da UnB, tortura, estudante baleado entre a vida e a morte no Hospital Dis-

trital. Discurso pronunciado em setembro de 1968, v.23, p.688-689.

Tema: Homenagens
57.  Projeto de Lei concede auxílio financeiro para o centenário de Januária. Discurso 

pronunciado no dia 02.06.1959. Anais CD, VI, p185-186.
58.  Primeiro centenário da cidade de Januária. Discurso pronunciado no dia 21.10. 

1960, Anais CD, v.18, p.716-717. 
59.  Os 94 anos de Boa Esperança. Discurso pronunciado em 15.10.1963, Anais CD, 204ª 

Sessão, p.145-146.
60.  Os 92 anos da cidade de São Francisco. Discurso pronunciado em out./nov1969. 

Anais CD, v. 1, p. 626-627.
61.  Centenário de São Francisco. Discurso pronunciado em novembro de 1977.  Diário 

do Congresso Nacional (Seção I), p.12054.
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62.  Os 56 anos de Pirapora.  Discurso pronunciado em mai./jun. 1967, Anais CD, v.10, 
p.847.

63.  Alfenas. Discurso pronunciado em outubro de1967, Anais CD, v.25, p.286-287.
64.  Os 67 anos de Esmeraldas. Discurso pronunciado em set./out.68, Anais CD, v.27, 

p.446-447.
65.  Falecimento de chefe político de Manga. Discurso pronunciado em Novembro de 

1977. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.10734. 
66.  Elogio aos construtores de Brasília.  Discurso pronunciado no dia 12.10.1959. Anais 

CD, v.21, p.266-267.
67.  Elogio a Brasília.  Discurso pronunciado no dia 13.2.1962. Anais CD, 9ª. Sessão,  

p. 698-700.
68.  Parabeniza Ulisses Guimarães e Arruda Maia pelo projeto que apresentaram de 

reorganização das Polícias Militares em todo país.  Discurso pronunciado no dia 
6.7.1962. Anais CD, 111ª. Sessão, p.349-350.

69.  João Rafael – O Navegante de São Francisco. Discurso pronunciado em março de 
1978. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.0447. 

70.  Abaixo–assinado de Barranqueiros de São Francisco. Discurso pronunciado em 
agosto de 1978. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.6313.

71.  D. Helena Antipoff e o Menor Excepcional. Discurso pronunciado em Agosto de 
1975. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.6389.

72.  Roteiro Parlamentar. Discurso de despedida da carreira parlamentar pronunciado 
no dia 4.12.1978. Diário do Congresso Nacional (Seção I), p.11317-11321, Câmara 
dos Deputados, Brasília, 1973. Publicado pelo Centro de Documentação e Informa-
ção, Coordenação de Publicações, Brasília, Imprensa Nacional, 1979.

IV – Projeto de vida: Caio Martins

1.  Do Preparo da Personalidade do Nosso Soldado. Revista do C.F.O. Departamento de 
Instrução, Belo Horizonte, 1945, ano 1, n. 1, abril de 1945.

2.  Eu lavo os vidros, pai. Breve relato sobre a personalidade de Caio Martins. Texto 
datilografado. Belo Horizonte, 1950.

3.  Escola Caio Martins. Desenvolvimento do seu Programa de Ação. Primeiro plano 
de organização do estabelecimento. Publicado em outubro de 1947, reimpresso em 
1949 e 1980.

4.  As Escolas Caio Martins. Suplemento Pedagógico, Minas Gerais, Fevereiro de 1974.
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Posfácio 

Fernando José de Almeida

Nada melhor que sejamos nós mesmos convocados para contarmos nossa própria 
história! Possivelmente não sejamos nem tão críticos e nem condescendentes em 

demasia... especialmente ao nos manifestarmos pelo pensamento condensado na palavra es-
crita ou falada, quando já são estabelecidos filtros intuitivos e naturais que tornam nossa pró-
pria avaliação próxima do que efetivamente sejamos ... e, assim, esse fidedigno livro, concebi-
do e organizado pela minha dedicada irmã, a antropóloga Rita Heloísa de Almeida, consegue 
trazer fielmente a natureza do pensamento de Manoel de Almeida, a partir de seus próprios 
escritos em cartas, discursos, planos, projetos e entrevistas dadas. 

Um homem difícil de sintetizar, pois singular no sentido de sua formação humana ge-
nuinamente particularizada e diferenciada e ao mesmo tempo plural no sentido do alcance 
diversificado de suas múltiplas facetas. 

Filho e seu seguidor dileto, aprendi a admirá-lo como a um extraordinário superpai. 
Pródigo e capaz de dividir seu inquebrantável amor entre centenas de crianças com as quais 
convivi lado a lado, muitas vezes, ombro a ombro, ouvindo-o atentamente e sorvendo cada 
palavra de suas muitas histórias fantasiosas ou tiradas próprias de um criativo contador de 
histórias: quando nos conduzia a viajar envoltos em miríades de peixes em rios cristalinos, no 
além São Francisco ou no Carinhanha, antecipando convidativamente para os ouvidos infan-
tis a variedade de cores dos cardumes que povoavam aquelas águas tépidas (e ainda hoje nos-
sas mais cálidas recordações) e a coragem para seguir com ele em novas Bandeiras na criação 
de Núcleos Coloniais ... assim como nos arrepiavam as histórias como daquela enorme onça 
pintada que nos grotões andava como boxeador no encalço de caçadores improvisados com 
azagaias e espingardas de carregar pela boca e ao final mais que dramático levada a estertorar 
exangue sobre as vítimas, tentando alcançar a carapinha do seu negro caçador... ficávamos 
arrebatados e eletrizados com a veemência vivaz das narrativas ... tantas histórias sem fim... 

Eu o ouvi contar histórias também para adultos em seus discursos inflamados e sempre 
emotivos ... não importa se na região metropolitana de Belo Horizonte ou nos subúrbios de  
Pirapora ao som do marulhar das corredeiras do São Chico ... se nos rincões da Serra das Araras  
ou em Arinos ... ou na linda Serra da Boa Esperança... Citava, como educador futurista,  
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político mineiro e militar idealista, os livros que lia constante e avidamente, que vinham po-
voar suas falas... Édouard Claparède, Johann Pestalozzi, John Dewey, Helena Antipoff, Eunice 
Weaver, Afro Amaral Fontoura, Sócrates, Péricles, Aristóteles, Teófilo Ottoni, Afonso Arinos, 
Abrahão Lincoln, Pietro Ubaldi, Auguste de Saint-Hilaire, Alexander von Humboldt, Karl 
von Martius, Jaques Maritain, Euclides da Cunha, Padre Vieira, Graciliano Ramos, Guimarães 
Rosa, Ruy Barbosa, Cândido Rondon... falava da peripatética como se os ouvintes pudessem 
perceber todo o alcance de seu pensamento filosófico, sempre a ensinar, a postular, a contem-
porizar, a conciliar, harmonizar e a conviver com todas as gentes compartilhando seu pensa-
mento e coração incondicionalmente. Sorvia clássicos sofisticados, mas seu pensamento era 
despojadamente franciscano. 

Assentava-se, sem empáfia, à mesa com seus servidores e desfrutava da refeição como 
numa Santa Ceia ... Por força da atitude sempre generosa e cristã, acabou por atrair pessoas 
de todos os naipes e, mesmo sendo muitas vezes prejudicado pessoalmente, a todas acatava, 
ensinava a Boa Nova, a atitude mais digna possível própria de um escoteiro de brava estirpe 
como o jovem Caio Martins. 

Pilotei seu avião Cessna 170-A, registro PT-AGU e, acima do som mântrico do motor, 
falávamos de seus projetos da Universidade da Criança e de reforma compreensiva e integrativa 
para a área rural – bem mais que um acanhado assentamento de pessoas nas terras devolutas 
e desapropriadas, mas abrangendo o que ele chamava de complexo cultural e bio vital inerente 
à requerida máxima qualidade de vida humana. No silêncio, percebia o quanto estava sempre 
atento a tudo, aos relevos, aos meandros da topografia, indicando rumos no sobrevoo de rios, 
quando a bússola era ineficaz, diante das tormentas... era corajoso, destemido, inventor de es-
colas que se anteciparam ao tempo e de tantas outras formas de engrandecer o homem.

Referindo-se às Escolas Caio Martins postulou um dia que “....se pudesse ela própria 
contaria sua história “... e parafraseando-lhe... se não pudermos contar sua linda e edificante 
história... ele próprio está, aqui e agora, entre nós, a relatá-la, na primeira pessoa, para nosso 
desfrute, aprendizado e, se possível, dispor de oportunidade única para a materialização de 
seus sonhos que ainda não foram de todo entendidos e cabalmente absorvidos nas políticas 
públicas desse querido mas ainda inacabado país!...

E para contar essa linda história, ele teve ao seu lado a dedicada esposa, minha mãe, Már-
cia de Sousa Almeida, sua musa inspiradora que o mobilizou positivamente, deixando muito 
da história conjunta registrada no admirável livro “Semeando e Colhendo”, editado em 2005. 
Num dos capítulos, conta-se que meu pai, à época Tenente, foi designado a desvendar um 
crime, no Sul de Minas, em que degolaram um cidadão e sumiram com sua cabeça... comenta-
-se que ele solucionou o enigma, mas ao procurar uma cabeça acabou por perder a própria, 
quando embevecido ficou ao ouvir, na pracinha onde lia um livro, a linda voz de soprano da 
professorinha... que, depois, veio a acompanhar-lhe ao longo da vida de educador... sugerindo 
leituras, arranjos e composições educativas, oportunas e prestimosas a cada meio... regendo 
o coral regional orfeônico de muitas vozes que, à feição de Villa-Lobos, colocava todos num 



585

Posfácio 

caiomartiniano caminhar juntos com as próprias pernas, seguindo uma mesma canção e a 
mesma trilha do dever... que o seguiu pelas estradas empoeiradas dos núcleos coloniais... que 
aceitou, assim como papai, conviver com ambientes muitas vezes hostis, truculentos e insidio-
sos, sem reclamar, em nome do bem maior a se fazer... aos quais ajudaram a pacificar, sensibi-
lizar e harmonizar... sempre o acompanhando em todas as muitas dificuldades para não deixar 
o sonho desvanecer, pois sempre sonhado em conjunto... e que abnegada a tudo absorveu e 
harmonizou com seu reconhecido bom senso... acolhendo tantos desvalidos como Grande 
Mãe que tem sido ao abraçar com o Grande Pai a tantas crianças que sempre estiveram sob 
sua guarda... especialmente aos seus filhos que provavelmente mais trabalho lhes demos que 
todas as milhares de crianças que se beneficiaram com suas inúmeras benesses, ensinamentos 
e manifestações infinitas de amorosidade incondicional... 

Uma verdadeira história de guardiões... que deveríamos observar atentamente e repli-
car... se queremos um mundo melhor...

26 de setembro de 2013



Impressão gráfica feita pela família de Manoel José de Almeida.
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