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196141995: A Subversão do Esquecimento

Vários tempos e sentimentos entrecruzam-se no espaço desta
exposição. Muitos dos que passarem nas salas montadas com foto-
grafias e objetos reviverão os tempos de luta, desespero e
esperança.. Verão, nos fragmentos expostos, faíscas que farão acen-
der uma rede de lembranças ainda muito vivas na memória: riqueza
que jamais daríamos conta de retratar em sua inteireza. Outros visi-
tantes percorrerão estes espaços com a surpresa daqueles que têm
a oportunidade de experimentar a força da novidade.

É nesse encontro de vivências, que se unem para recompor cená-
rios abertos sobre cada um dos períodos retratados, que queremos
construir a narrativa desta exposição. A história se apresenta aqui
não como verdade terminada, mas como um texto escrito por várias
mãos solidárias, que convida o leitor-visitante a completar suas várias
lacunas. O objetivo desta exposição é possibilitar memórias - essa
tessitura que traz o passado para o presente e nos permite desejar
um futuro, longe da apatia e da submissão do esquecimento.

1964-1985: A Subversão do Esquecimento' é composta de
quatro ambientes que, por meio de fotos, músicas, jornais, revistas,
discos, charges e objetos diversos, procuram retratar os climas e os
principais acontecimentos políticos de quatro períodos específicos:
Antecedentes ao Golpe (início dos anos 60); O Golpe (1964-1968);
Anos de Chumbo (1969-1974) e Fim da Ditadura (1975-1985).
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inicio. dos anos 60
Antecedentes ao Golpe

O Brasil e o mundo estão em efervescência. É tempo de JK, de
Brasília, de Pelé e Garrincha, de industrialização e urbanização. Re-
volução na música, nos costumes, no comportamento. Dividido em
dois blocos, o mundo vive o auge da Guerra Fria. A corrida espacial
reflete os avanços da tecnologia.

Jânio Quadros é eleito presidente e renuncia, gerando grave crise
política. Setores militares e políticos não aceitam a posse do vice João
Goulart e a saída é a adoção do sistema parlamentarista. Quinze
meses depois, um plebiscito dá vitória ao presidencialismo. O gover-
no anuncia um amplo programa de reformas de base e enfrenta a
oposição no Congresso e a desconfiança do empresariado. Cresce a
agitação política e a propaganda anticomunista. Os conservadores
conspiram para derrubar o governo democraticamente eleito.



Abril - Juscelino Kubitschek inaugura

Brasilia
Julho - Fidel Castro confisca refinarias

americanas em Cuba
Outubro - Jânio Quadros é eleito presidente

do Brasil, tendo como vice João Goulart

Novembro - John Kennedy é eleito

presidente dos Estados Unidos
• Éder Jofre é campeão mundial de boxe na

categoria peso-galo
• Plínio Corrêa de Oliveira funda a
Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição,

Família o Propriedade (TFP)

Janeiro - EUA rompe relações com Cuba
Abril - Cuba resiste à invasão da Baía dos

Porcos
• Yuri Gagarin: "A Terra é azul!"

Agosto - Jânio Quadros renuncia
• Início da construção do Muro de Berlim

Setembro - Ministros militares vetam a posse

do vice, João Goulart
• Acordo instala parlamentarismo no País
• Jango assume a Presidência

• Tancredo Neves é escolhido primeiro-

ministro.

. .sica Popwa' Brasileira sempre marcou épo-

ca, inscreveu-se em momentos importantes da histõ-

ia do Pais e da vida de seus cidadãos. Em 1958, a

musica brasileira dá seu grande passo estético com a

chegada da bossa-nova. Recebe influências do jaz.z e

bebe na fonte da música clássica e da poesia moder-

na com Jobim e Vinícius. João Gilberto, retrabalhando

o samba, cria uma nova batida sincopada ao violão.

O LP Chega de Saudade e- um mulo

O CINEMJ

Em meados dos anos 50, com JK, o País começa a

respirar ares de desenvolvimentismo, de liberdade, de

otimismo. Porém, o Brasil é muito maior que o sonho

de Brasília e precisa dar conta de seus vastos espaços

e de suas diferenças. Na literatura, Guimarães Rosa e

João Cabral ampliam a imagem do Brasil, utilizando-

se de uma linguagem inovadora, com seus livros fa-

ando do sertão e do agreste. No cinema, surge um

movimento que propõe desconstruir a imagem de

dependência aos padrões norte-americanos que a

estética cinematográfica assumira até então: o Cine-

ma Novo. Seu exemplo mais forte é, inicialmente, "Rio,

0 Graus", de Nelson Pereira dos Santos, que intro-

duz o neo-realismo no Brasil, em 1955. Em 1963,

Glauber Rocha aparece em cena com "Barravento".

Vidas Secas", de Nelson Pereira dos Santos, que tra-

duz para o cinema o livro de Graciliano Ramos, é for-

te marco do Cinema Novo. Baseado na peça de Dias

Gomes, "O Pagador de Promessas", de Anselmo

Duarte, não se alinha à estética do Cinema Novo, mas

apresenta, com talento, conflitos da diversidade cul-

tural brasileira, como a dialética da malandragem, a

te cega e o sincretismo religioso. Ganha a Palma de

Ouro no Festival de Cannes.
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O TEÁij.

O teatro no Brasil se consolida, nesse periodo,
como efetivamente brasileiro. Nossos autores, perso
nagens, problemas e histórias entram em cena pala
ficar. A peça "Vestido de Noiva', de Nelson Rod'que,
apresentada em 1943, é um marco dessa fase.

Muitos grupos de teatro, preocupados com urna
estética inovadora, começam a aparecer. Em São Pau-
lo, tendo sua origem no Teatro Brasileiro de Comédia
(TBC), surgem o Teatro de Arena (1953 . 1970), sob o
comando de Augusto Boal, e o Teatro Oficina (1958),
de José Celso Martinez. Em Minas, é fundado o Tea-
tro Universitário (TU) e entra em atividade o grupo
Teatro Experimental (1959-1973).

Em 1958, o Teatro de Arena, com 'E es Não
Black T,'e", de Gianfraricesco Guarnieri, apresenta a
temática da luta de classes no teatro brasileiro.

Em Minas, o TU e o Teatro Experimental fazem a
primeira montagem brasileira de Beckett, encena-
do, em 1959, o espetáculo "Fim de Jogo".

O Teatro Oficina apresenta, em 196, ' Pende..
nos Burgueses", de Górki. O espetáculo, primeira
grande realização do grupo, narra os conflitos de uma
família de classe média na Rússia. Muitos críticos a
apontam como um dos melhores espetáculos rea'
tas do teatro brasileiro

Junho - Tancredo Neves renuncia para se

candidatar a deputado federal

• Brasil é bicampeão mundial de futebol

Julho - Criado o Comando Geral dos

Trabalhadores (CGT)

Setembro - Greve geral contra o regime
parlamentarista

Outubro - Crise dos mísseis em Cuba

ameaça transformar a Guerra Fria em guerra
atômica

Dezembro - Celso Furtado apresenta o
Plano Trienal

Janeiro - Plebiscito restabelece o regime
presidencialista

Março - Golpe militar no Equador
Maio - Greve nacional dos aeroviários,

ferroviários, portuários, marítimos e

operadores navais

Junho - Morre o papa João XXIII

Agosto - Câmara dos Deputados rejeita
Estatuto da Terra

Setembro - Golpe militar na República
Dominicana

• Carlos Lacerda defende um golpe militar
contra Jango

• Humberto de Alencar Castelo Branco

assume o comando do Estado-Maior do
Exército

Outubro - Golpe militar em Honduras
• 4" Exército ocupa Recife para conter

manifestação de 30 mil camponeses
• "Massacre de Ipatinga"
Novembro - John Kennedy é assassinado
• China rompe com União Soviética
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O Golpe

O golpe militar praticamente não encontra resistência. Goulart
é deposto e políticos têm os mandatos cassados. Apoiado por seto-
res conservadores da sociedade, o novo regime suspende as liber-
dades democráticas, fecha sindicatos urbanos e rurais e entidades
estudantis. As lideranças são perseguidas e presas. Os partidos são
extintos e instala-se o bipartidarismo forçado. Artistas, intelectuais
e jornalistas protestam contra a censura.

Mas é também a era da juventude contestadora, dos hippies,
dos festivais de música, do tropicalismo e da jovem guarda. Os es-
tudantes querem liberdade, denunciam o imperialismo e pedem o
fim da Guerra do Vietnã. Momento maior dos anos rebeldes, em
1968 a revolta da juventude ganha o mundo. Em toda parte, um só
grito: " É proibido proibir".

O ano termina com o Al-5, um verdadeiro "golpe dentro do
golpe". Há novas cassações e o Congresso é fechado pela segunda
vez, agora por mais de dez meses.
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Janeiro - Jango decide realizar, por decreto,
as reformas de base
Março - 13 - Jango faz comício na Central
do Brasil, no Rio de Janeiro
19 - Adversários reagem com a Marcha da
Família com Deus pela Liberdade, em São
Paulo
20 - O general Castelo Branco faz críticas ao
governo de Jango
24 - O ministro da Marinha, Sílvio Mota.
ordena a prisão de dirigentes da Associação
dos Marinheiros
26 - Praças da Marinha e fuzileiros navais
reúnem-se no Sindicato dos Metalúrgicos
27 - Mota afasta-se do governo e Jango
nomeia novo ministro com o apoio do CGT
• Novo ministro ordena ampla anistia aos
marinheiros rebelados
30 - Jango faz discurso radical em reunião
de sargentos no Automóvel Clube, no Rio
• Magalhães Pinto divulga manifesto
convocando os mineiros para "restauração da
ordem constitucional comprometida'
31 - Com o apoio de Minas e de São Paulo,
forças militares marcham em direção ao Rio

Abril - 1 - Jango tenta articular resistência,
mas não leva à frente o movimento
• Jango é deposto pelas Forças Armadas
• Presidente do Senado declara vago o cargo
e empossa como presidente em exercício o
presidente da Câmara dos Deputados,
Ranieri Mazzili
• Incendiada a sede da UNE, no Rio de
Janeiro
4 - Jango pede asilo político ao Uruguai
8 - Assembléia Legislativa cassa mandatos
dos deputados Clodsmidt Riani, José Gomes
Pimenta (Dazinho) e Sinval Bambirra
9 - Ministros militares editam o Ato
Institucional n° 1 (Al-1), dando novos poderes
ao Executivo, entre eles cassar mandatos e
suspender direitos políticos de parlamentares
• Marcada eleição do novo presidente para o
dia ii de abril
11 - O general Castelo Branco, coordenador
da conspiração militar, é escolhido
presidente, tendo como vice José Maria
Alkmim
Outubro - Congresso aprova Lei Suplicy.
extinguindo UNE e UEEs
Novembro - Golpe na Bolívia
• Começa escalada militar dos EUA no Vietnã
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Entre 1964e 1968, nota-se a rica divei siodde que
irá marcar para sempre a história da música popui
no Brasil. O apuro estético, herança dos anos J<,
mostra sua face ao lado de músicas com forte tonaH
dade político-ideológica, que, por sua vez, dividem

espaço entre os jovens com o estilo que traz inflij'n
cias do iê,iê,iê para o Brasil: a Jovem Guarda. É a épo-
ca dos grandes festivais. No teatro, Nara e Betháni
firmam o lugar da mulher na luta política. Tropicalistas,
com "Alegria, Alegria", fazem uma geléia geral com

fragmentos poéticos de Brasil e criam polémica ao
introduzirem a guitarra elétrica na MPB. Em meio a
roda-viva, muitos enfrentam com coragem a traves-
o,i, caminham e cantam pela liberdade.

- ESTADO DE MINAS
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Março - Manifesto de intelectuais pede

liberdade, democracia e direitos individuais
Abril - Inauguração da TV Globo

Julho - Governo militar tenta inibir ação da

oposição, editando a 'lei de inelegibilidade"
Agosto - Estréia na TV Record o musical
"Jovem Guarda"

Outubro - Oposição vence em importantes

Estados: Guanabara e Minas Gerais

• Governo militar edita o Ato Institucional n°

2, que dissolve todos os partidos políticos e
institui o bipartidarismo (Arena e MDB)

• Milton Campos deixa Ministério da Justiça
por discordar do Al-2

• Polícia invade a UnB

Fevereiro - O Ato Institucional n' 3

estabelece eleições indiretas para governador
Maio - Arena homologa candidatura do

general Artur da Costa e Silva para a

sucessão de Castelo Branco

Junho - MDB decide não participar da
eleição indireta para presidente

• Golpe militar na Argentina

Julho - Mesmo na ilegalidade, UNE realiza

28' Congresso, em Belo Horizonte
Setembro - UNE estabelece Dia Nacional
de Luta contra a Ditadura
Outubro - Fechamento do Congresso por
32 dias e novas cassações

• Carlos Lacerda procura Juscelino e Jango e

forma a Frente Ampla, para enfrentar militares

Novembro - Congresso aprova nova

Constituição brasileira, consolidando atos

institucionais, uma Lei de Imprensa restritiva

e uma Lei de Segurança Nacional que

restringe as liberdades civis



Janeiro - É promulgada a nova Constituição

Federal

Março - Costa e Silva toma posse, tendo

como vice o mineiro Pedro Aleixo

Abril - Americanos manifestam-se contra a

Guerra do Vietnã

Guerrilha do Caparaó (MG e ES). Oito são

presos

Agosto - Realiza-se, na clandestinidade, o

29 Congresso da UNE, em São Paulo

Julho - Castelo Branco morre em acidente

de avião

Setembro - Encontro de Lacerda com

Jango reafirma Frente Ampla

Outubro - Morre Che Guevara, um dos

líderes da Revolução Cubana

Novembro - Grupos armados de oposição

iniciam ações contra o governo militar

Dezembro - Primeiro transplante de

coração, na África do Sul

ESTADO DE MINAS

COSTA PROMETE SER INFIEXIVEL NA AUO
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O TEIÀTRO

Uma das primeiras manifestações teatrais de pro-
testo contra a ditadura é o "Show Opinião", encena-
do em 1964 no Rio de Janeiro. Assistir ao espetáculo,
com músicas de João do Vale e direção de Oduvaldo
vana Filho, era quase uma obrigação para a Juventu-
de carioca engajada.

O conteudo político ganha destaque, em 1965,
em peças como "Andorra" e "Arena Conta Zumbi",
com texto de Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal
e música de Edu Lobo. "Morte e Vida Severina", de
João Cabral de Meio Neto e música de Chico Buarque,

encenada pelo Tuca (Teatro da Universidade Católi-
de São Paulo), em 1966.

O ano seguinte,1967, é o ano de "O Rei da Vela",
com texto de Oswald de Andrade. O espetáculo traz
o espírito tropicalista para os palcos. No mesmo ano,

Oh!Oh!Oh! Minas Gerais", de Jota Dãngelo e Jonas
Bloch, faz grande sucesso em Minas. Rio e São Paulo,
tendo sido proibido em todo o território nacional pelo
Al-5.

A peça "Roda-Viva", de Chico Buarque, dirigida
por José Celso Martinez, tem grande repercussão em
1968, tanto pela estética agressiva e tropicalista da
apresentação quanto por ser do vitima de marcantes
episódios de violência. Durante o espetáculo, mem-
bros do Comando de Caça aos Comunistas (CCC),
organização terrorista de extrema direita, invadem o
teatro. Armados de revólveres, cassetetes e socos-in-
gleses, espancam o elenco da peça, despem as atri-
zes e obrigam Manha Pêra e Rodrigo Santiago a irem
nus para rua.

A"' .
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O CINEMA.

No começo dos anos 60, o Cinema Novo subverte
a produção cinematográfica brasileira. Fortemente

fluenciados pelo pioneiro diretor Humberto Mauro -

mineiro de Cataguases, considerado por Glauber Ro-

cha o pai do Cinema Novo -, jovens talentosos, dividi-
dos entre a poesia e a política e preocupados com a
questão social do Brasil, saem às ruas com suas câmeras,

abandonam o tripé, trabalham com pouca luz e intro-
duzem novos atores na sétima arte. Criam o principal
movimento cinematográfico já existente no Pais ate

hoje. Glauber, com uma câmera na mão e mil idéias
geniais na cabeça, reconstrói o Brasil pelo avesso, colo-

cando em foco a terra e as personagens esquecidas

por muitas narrativas nacionais. Com "Deus e o Diabo
na Terra do Sol", o cineasta baiano cria um novo

paradigma para o cinema brasileiro. Devido às circuns-

tâncias políticas, o filme torna-se, no âmbito cultural,
forte marca de resistência à ditadura que se inicia. A
poesia, a forma e as condições de produção dos cor-

déis nordestinos servem de fundamentação político-

estética para o trabalho do cineasta, que traz a capaci

dade de improvisação e a sabedoria popular presentes
nas cantorias para a confecção de seus filmes. Em 1967,

Glauber nos apresenta "Terra em Transe", outra gran-
de alegoria cinematográfica sobre o Brasil. Já em 1968,

Rogério Sgarzerla filma "O Bandido da Luz Vermelha".
Os que vivem em terceiras margens passam a estrelar
o chamado Cinema Marginal, que tem como lema o
sioqan: "Quem não podo fa:'er nada, avacalha".

--
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Março - Estudante Edson Luís de Lima

Souto é morto pela PM durante protesto no

Rio de Janeiro

• Massacre da aldeia de My Lay, no Vietnã,

por tropas norte-americanas

Abril —68 municípios são decretados áreas de

segurança nacional, com prefeitos nomeados

e Proibida a Frente Ampla; censura a livros e

jornais

• Greve na Siderúrgica Beígo-Mineira, em

Contagem

Maio - Manifestações de estudantes em

Paris, na França, repercutem em todo o

mundo

Junho "6a-feira sangrenta" no Rio de

Janeiro: 28 mortos

• Com apoio da Igreja, estudantes e artistas

organizam a Passeata dos Cem Mil, no Rio

Julho - Estouram greves operárias em

Contagem (MG) e Osasco (SP)

• Grupos armados iniciam ofensiva contra o

regime militar

• Direita reage com atentados contra teatros

e outros espaços culturais. CCC invade

Teatro Ruth Escobar, em São Paulo

Agosto - Tropas do Pacto de Varsóvia

entram na Tchecoslováquia e põem fim à

Primavera de Praga

Setembro - Deputado Márcio Moreira Alves

faz discurso na Câmara contra regime militar

Outubro - Presos 1.240 estudantes em

lbiúna (SP), onde se realizava o 30°

Congresso da UNE

• Golpe militar no Peru

Novembro - Nixon eleito presidente dos

Estados Unidos

• Golpe no Panamá

Dezembro - Presidente decreta o Ato

Institucional n° 5 (AI-5)
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1^969~1974
Anos de Chumbo

São os "anos de chumbo' da ditadura. Para fazer valera doutri-
na de segurança nacional e eliminar o "inimigo interno", é monta-
do um gigantesco aparato repressivo. O terrorismo de Estado se
instala com toda sorte de atos arbitrários: prisões, torturas, mortes
e desaparecimentos de opositores do regime. A censura é rígida.
Com os sindicatos e movimentos sociais sufocados, a resistência
dá-se quase exclusivamente com a luta clandestina ou
semiclandestina. Organizações de esquerda optam pela luta arma-
da, mas acabam derrotadas.

Ao mesmo tempo, beneficiado pela conjuntura internacional
favorável, o País vive uma euforia deserivolvimentista. É a época do
"milagre econômico", das obras faraônicas. E a máquina de propa-
ganda governamental não pára de repetir: "esse é um pais que vai
pra frente", "ninguém segura esse pais".

Enquanto isso, o homem chega à Lua, o Brasil é tricampeão
mundial de futebol e ditaduras sangrentas são implantadas em pa-
Ises vizinhos,



Fevereiro - Decreto-Lei n° 477 proíbe

estudante "subversivo" de matricular-se por

três anos

Maio - Professores expulsos da USP

fundam o Cebrap

Junho - Guerrilheiros da VPIR assaltam

agências bancárias em São Paulo

Julho - Neil Arrnstrong, da Apoilo Xl, é o

primeiro homem a pisar na Lua

Agosto - Costa e Silva adoece. Assume

uma Junta Militar, impedindo a posse do vice

Pedro Aleixo
• 450 mil jovens participam do Festival de

Woodstock, nos EUA

Setembro - Seqüestro do embaixador norte-

americano no Rio. Ê trocado por 15 presos

políticos

• Nova Lei de Segurança Nacional

Outubro - Fechado desde dezembro de

1968, o Congresso é reaberto e confirma o

general Garrastazu Médici para ocupar a

Presidência
a Decreto-Lei torna inelegíveis 160 mil

cidadãos
• Criação do instituto do decurso de prazo

enfraquece o Legislativo

Novembro - Morre, em uma emboscada

policial, um dos líderes dos grupos armados.

Carlos Marighella

• Pelé faz seu milésimo gol

Dezembro - Caetano, Chico e Edu Lobo

são exilados. O antropólogo Darcy Ribeiro e

preso
• Inaugurado o sistema de Discagem Direta

à Distância (DDD) entre São Paulo e Porto

Alegre

À MÚSICÀ
luanto se ouvem no rádio canções como "Eu

u- _imo, meu Brasil", muitos são calados ou mandam
aquele abraço" ao partirem para duras jornadas no

exilio. Mas, abrindo frestas, a MPB continua a dar o
seu recado. Em "Construção", Chico Buarque traça
um desenho trágico-mágico do cotidiano brasileiro e,
em "Apesar de você", acredita na manhã que renas-
'era esbanjando poesia. "Sinal Fechado", de Paulinho

da Viola, revela um tempo de medo, melindres e dis-
cursos evasivos. O rock abre clareiras no senso co-
mum, inovando, com questionamentos e rebeldias, o
omportamento da juventude: "Faça amor, não faça

querra!". O Clube da Esquina traz, do fundo de Mi-
nas, na esteira da coritracultura, a magistral sonori-
dade de vales, rios, montanhas e catedrais. Prenuncia
muitos encontros e despedidas. "mas resiste na boca
da noite um gosto de sol"

•
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A censura imposta pela ditadura militar proíbe e
mutila várias montagens. Uma delas é "Calabar, o Elo-
gio da Traição", de Ruy Guerra e Chico Buarque, cen-
surada na véspera da estréia, em 1974. A produçao
mineira "Numância: ou Ficara Pátria Livre", uma adap
tação de Cervantes, com direção de Amir Hadad, o
proibida quando preparava uma turnê pelas capitais
do País. As peças "Futebol, a Alegria do Povo, de
Jota Dângelo e Carlos Alberto Ratton; "O Fedor, de
José António de Souza; "Frei Caneca", de Carlos
Queiroz Feiles, entre outras, só podem ser apresenta-
das com cortes feitos pela censura.

1156

Janeiro - Câmara dos Deputados aprova

censura de livros e periódicos

Fevereiro - Notícia de que os candidatos às

eleições de novembro passarão pelo crivo

do Serviço Nacional de Informações (SNI)

Março - Seqüestro do cônsul do Japão em

São Paulo. É trocado por cinco presos

políticos

Maio - Oban vira DOI-Codi

Junho - Seqüestrado o embaixador alemão.
É trocado por 40 presos políticos

• Brasil é tricampeão mundial de futebol

Julho - Comissão Internacional de Juristas

denuncia torturas no Brasil

Setembro - Salvador Allende é eleito

presidente do Chile

Outubro - Golpe militar na Bolívia

Dezembro - É seqüestrado o embaixador

suíço, trocado por 70 presos políticos

Janeiro - Desaparece o ex-deputado federal
Rubens Paiva

Fevereiro - Ulysses Guimarães assume a
presidência do MDB

Março - Tribunal Militar da Bahia condena à
morte Teodomiro dos Santos

Golpe militar na Argentina

Junho - Tribunal Militar volta atrás e aplica

a Teodomiro a pena da prisão perpétua

Agosto - Golpe de direita na Bolívia
Setembro - Carlos Lamarca, ex-capitão do

Exército e líder do MR-8, é morto na Bahia
Novembro - Médici assina decreto que dá

ao presidente o direito de baixar decretos
secretos



Fevereiro - Golpe militar no Equador

Março - Primeira transmissão de TV em

cores no Pais
Abril - Emenda Constitucional torna indireta

eleição de governadores a partir de 1974

Começa a guerrilha do Araguaia. no sul do
Pará
Junho - Bombas Napaim atingem crianças

no Vietnã

Setembro - Polícia Federal proíbe a

publicação de notícias sobre a Anistia

Internacional

Médici inaugura trecho da Transamazônica

Dezembro - Dirigentes do PCdoB são

mortos sob tortura

Janeiro - EUA assinam cessar-fogo com o

Vietnã
Março - Estudante Alexandre Vanucci Leme

é morto por policiais em São Paulo
Abril - Policia Federal proibe 46 revistas

estrangeiras e 14 nacionais
Junho - Golpe militar no Uruguai
Julho - Compositor Geraldo Vandré é preso

Setembro - Golpe militar no Chile derruba o
presidente Salvador Allende
• Arena homologa candidaturas dos generais

Ernesto Geisel e Adalberto dos Santos

Outubro - Estudante mineiro José Carlos da

Mata Machado é morto
Dezembro - Ultima e violenta batalha no

Araguaia
• Crise do petróleo: Opop quadruplica preço

do barril

CuLTIJRÀL
CINEMÃ

Ent re 1 969 e 1974. o Cinema Marginal continua a
dar suas cartas em filmes como 'Matou a Família e Foi
ao Cinema', de Júlio Bressane, cineasta genial e ainda
pouco compreendido. Nessa época, a comédia eróti-
ca, dita pornochanchada, começa a delinear seu cam-
po no cinema nacional. Mas o grande marco desse
período e" Macunaíma", de Joaquim Pedro de
Andrade. Baseado na primorosa narrativa modernista
de Mário de Andrade, trata das espertezas empreendi-
das por um herói preguiçoso e sem nenhum caráter.
Mesmo funcionando como uma grande alegoria da
imprecisão do caráter nacional em tempos de chum-
bo, o anti-herói, que é ao mesmo tempo índio, negro e
branco e que se deixa seduzir pelo canto de sereia de
produtos em vitrine, vence o gigante Piaimá, comedor
de gente, caricatura do capitalismo tupiniquim.

T
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Janeiro - Ernesto Geisel é o primeiro

presidente da República eleito pelo Colégio

Eleitoral composto de membros do

Congresso e delegados das Assembléias

Legislativas estaduais

• Início da censura prévia de rádio e TV
Março - Inaugurada a ponte Rio-Niterói
• Posse do presidente Geisel e do general
João Figueiredo na chefia do SNI

• Caducam as cassações de 1964 (Jânio e
Jango, entre Outros)

Abril Revolução dos Cravos, em Portugal,
derruba o regime salazarista de 46 anos
Junho - D. Eugênio Sales, cardeal do Rio
de Janeiro, e MDB conversam com governo
e levantam o caso dos desaparecidos: 11

casos confirmados
Agosto - Geisel anuncia uma "distensão
lenta, gradual e segura"

• Presidente dos EUA, Richard Nixon,

renuncia em função do escândalo de
Watergate

Setembro - Prisões no Cebrap. Pela
primeira vez o DOI é enquadrado
Outubro - Emerson Fittipaldi é bicampeão
mundial de Fórmula 1
Novembro - MDB sai fortalecido das
eleições
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1975~1995
Fim da Ditadura

O País começa a trilhar um longo caminho rumo ao governo
civil. Ë anunciada a "distensão lenta, gradual e segura". Setores
"linha-dura" reagem com atentados a bomba e outros atos terro-
ristas. Há uma retomada dos movimentos estudantil, popular e sin-
dical. O movimento operário entra em cena com as greves do ABC.
O governo responde com prisões e intervenções nos sindicatos. Os
estudantes reconstroem a UNE e a Ubes. A luta pela anistia ampla,
geral e irrestrita mobiliza o País de norte a sul. A imprensa alterna-
tiva denuncia as atrocidades nos porões da ditadura. O governo é
obrigado a promover mudanças, Os exilados retornam; o
pluripartidarismo é restabelecido; voltam as eleições para governa-
dor.

Na maior manifestação popular da história do Brasil, milhões
saem às ruas na campanha pelas Diretas Já. Mas isso não é suficien-
te para sensibilizar a Câmara dos Deputados, que mantém a elei-
ção indireta para presidente. A chapa Tancredo/Sarney vence e o
regime militar chega ao fim, deixando um saldo de milhares de
presos, exilados e torturados, centenas de condenados e cassados,
257 mortos e 152 desaparecidos políticos. Em 1985, o País começa
outra caminhada, agora rumo à consolidação da democracia.



Fevereiro - Lula é eleito presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo

do Campo
Março - Fusão dos Estados da Guanabara

e do Rio de Janeiro

Abril - EUA é derrotado no Vietnã

Maio - Teatros de São Paulo fecham as

portas em protesto contra a censura da peça

"Abajur Lilás", de Plínio Marcos, a 400 peça

proibida desde 1964

Junho - Assinatura do Acordo Nuclear

Brasil-Alemanha

Agosto - Golpe militar derruba Alvarado, no

Peru

Outubro - Morre o jornalista Wladimir

Herzog, no DOI-Codi de São Paulo

• João Carlos de Oliveira, o "João do Pulo",

bate o recorde mundial do salto triplo

Novembro - Ato pelo jornalista Wladimir

Herzog reúne 10 mil pessoas em São Paulo

Morre, após 36 anos de poder absoluto, o

ditador espanhol Francisco Franco

M.IC

Em meados dos anos 70, nordestinos chegam de
grandes sertões e ampliam, com seus versos, os retra-
tos do Brasil. Em 1978, Chico, brincando com a amar-
ga sonoridade de cálice/cale-se, mostra como é difícil
acordar calado. Caetano aponta para "a força da gra-
na que ergue e destrói coisas belas", e Milton e Brant
enfatizam que "é preciso ter força, é preciso ter raça,
é preciso ter sonho sempre". A canção "O Bêbado e
o Equilibrista", imortalizada na voz de Elis, é um mar-
co na luta pela anistia. Em 1984, os comícios pelas
"Diretas Já" levam o povo às ruas. É tempo de
mobilização, de participação, de lavara alma. Em "Vai
Passar" e "Pelas Tabelas", Chico mostra que um sam-
ba popular, vestido de camisa amarela, desfila pelas
avenidas, anunciando um novo tempo. Já fizemos
muito nesses anos, mas a gente quer mais,

Ç
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O caminho encontrado por
para driblar a censura é a metáfora. Algumas peças
merecem destaque nesse período, como "Gota
D'água", de Chico Buarque e Paulo Pontes, de 1975,
e a criação do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, de
1977, "Trate-me Leão", que inova a linguagem e a
estrutura teatral da época, trazendo para o palco o
retrato dos jovens de então. Também se destacou
"Macunaima", baseada na obra de Mário de Andrade,
com o Grupo Pau Brasil dirigido por Antunes Filho,
que é sucesso no Brasil e no mundo, de 1978 a 1987.

Em Minas, O Grupo (sucessor do Teatro Experirren -
tal) apresenta as peças "Pelos Caminhos de Minas e
"O Interrogatório" que ainda sofrem cortes da cen-
sura, e o espetáculo "Qualé, Brasil?", que, embora
não tenha sido censurado, tem canceladas as suas
reservas no Teatro Manha, por influência de órgãos
do Governo.

Nesse período, sugem, entre Outros, os Grupos
Galpão, Ponto de Partida e O Corpo que, em 1976,
alcança enorme sucesso com "Maria, Maria", espe-
táculo com música de Milton Nascimento e roteiro de
Fernando Brant.

Depois de 1979, com a revogação do AI-5, o tea-
tro brasileiro se reencontra com a liberdade de ex-
pressão, contando com novos caminhos e possibili-
dades.

q 76

Janeiro - Morre, nas dependências do II

Exército, o metalúrgico Manuel Fiel Filho

Março - Jorge Rafael Videla comanda golpe

militar na Argentina

Abril Cassado o mandato do deputado

Lysâneas Maciel, do MDB carioca

Julho - Lei Falcão veta a participação de

políticos da oposição em programas

eleitorais de rádio e TV

Agosto - ABI e OAB sofrem atentados a

bomba

• Morre em acidente de carro o ex-presidente

Juscelino Kubitschek

Setembro - Explode bomba no Centro

Brasileiro de Análise e Planejamento

(Cebrap), A Aliança Anticomunista Brasileira

assume o atentado

• Apreensão do semanário "O Pasquim"

• Morte do líder chinês Mao Tse-tung

Outubro CNBB pede justiça pelo
assassinato de padres

Novembro - Eleições municipais
Dezembro - "Massacre da Lapa": polícia

invade casa onde estava reunida direção do

PCdoB e mata líderes

• Morte de João Goulart, na Argentina
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Fevereiro - 15a assembléia da CNBB
aprova texto contra o regime
Abril - Geisel decreta o recesso do
Congresso Nacional

"Pacote de abril" impõe mandato
presidencial de seis anos e eleição indireta
para 1/3 do Senado
• Trabalhadores distribuem panfleto contra o
governo no ABC paulista
Maio - Em entrevista à imprensa francesa,
Geisel cria a expressão "democracia relativa"
• Estudantes saem às ruas de São Paulo
para protestar contra a prisão de colegas
Junho - Mais de 2.500 jornalistas assinam
manifesto da ABI contra a censura
• Tentativa de realização do III ENE em Belo
Horizonte termina com mais de 400 presos e
centro da Capital é tomado pela PM
Setembro - Polícia invade a PUC-SP e
prende 3.000 alunos e professores
Outubro - Geisel exonera o ministro do
Exército, Sílvio Frota
• Presos políticos denunciam tortura
• Poeta Thiago de Melo volta do exílio e é
preso no aeroporto do Galeão
Novembro - Congresso aprova emenda
constitucional que permite o divórcio
Dezembro - Geisel promete substituir leis
de exceção por salvaguardas constitucionais
• Lançada a candidatura do general João
Baptista Figueiredo para a Presidência da
República
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A década de 70, do ponto de vista comercial, é a
melhor do cinema brasileiro. Cria-se uma legislação

que força os cinemas a transmitirem filmes nacionais

e surge a Embrafilme, empresa estatal que financia

os filmes ditos "de prestígio'. Ao mesmo tempo, os

exibidores financiam as pornochanchadas.

Filmes como "Pixote" de Hector Babenco e "Bye-

bye, Brasil", de Cacá Diegues, retratam um Brasil perdi-

do nas ruas dos grandes centros ou fora do eixo Rio-São
Paulo. Em 1980, "Cabaret Mineiro", de Carlos Alberto
Prates Correia, constrói, com os acordes de Tavinho

Moura, trilhas que cortam e desvendam belezas e mis-

térios ocultos nas Gerais. Helvécio Ratton marca seu es-

paço na cinematografia brasileira, como no belíssimo
curta em que Manuelzão transforma Guimarães Rosa

em seu personagem. Em 1984, "Memórias do Cárce-

re', de Nelson Pereira dos Santos, traz para as telas os

tempos de prisão do alagoano Graciliano Ramos, du-

rante a Era Vargas. As memórias do cárcere se cruzam
com as narrativas dos recentes presos políticos. Busca-
se descobrir um novo País caminhando com liberdade.

O maior sucesso, no entanto, é "Dona Flor e Seus Dois

Maridos", de Bruno Barreto, baseado na obra de Jorge
Amado, com seus 12 milhões de espectadores.

ÍZ

Fevereiro - Delegação do Vaticano vem ao

Brasil apurar denúncias de tortura

Março - 11 professores são presos em

Curitiba, acusados de serem marxistasA

bril - Figueiredo filia-se à Arena

Bombas explodem no DCE-UFMG e no

Movimento Feminino pela Anistia, em Belo

Horizonte

Maio - Greves no ABC paulista são

declaradas ilegais pelo Tribunal Regional do

Trabalho

Julho - MDB lança a candidatura do general

Euler Bentes à Presidência

• Sede do jornal 'Em Tempo", em Belo

Horizonte, é depredada

• Nasce, na Inglaterra, o primeiro bebê de

proveta

Agosto - Milhares de pessoas fazem

manifestação em São Paulo contra o custo

de vida

Outubro - General Hugo Abreu, exchefe do

Gabinete Militar, é preso por distribuir

documento criticando o governo

• Figueiredo é escolhido presidente pelo

Colégio Eleitoral

• Justiça responsabiliza União pela morte do

jornalista Wladimir Herzog

Novembro Congresso aprova nova Lei de

Segurança Nacional

• Suicídio coletivo de 900 fiéis da seita do

reverendo Jim Jones, na Guiana

Dezembro - No último dia do ano, é

revogado o AI-5
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Fevereiro - Revolução no Irã, liderada pelo

aiatolá Khomeini, derruba o xá Reza Pahlevi

Março - Explode nova greve no ABC

paulista, sindicatos sofrem intervenção e

Lula é preso

• Figueiredo é empossado Aureliano Chaves

é o vice
Abril - Brizolistas pedem registro do PTB

• Fim da fidelidade partidária

Maio - General Hugo Abreu é preso por

causa do livro "O outro lado do poder"

• Revogada intervenção nos sindicatos

• Realiza-se, em Salvador, o 31 congresso

da UNE
Julho - Autorizada a reabertura das
investigações sobre o desaparecimento do

deputado Rubens Paiva

• Greve da construção civil em Belo

Horizonte pára 80 mil trabalhadores e deixa

um morto e 50 feridos
• Na Nicarágua, sandinistas derrubam o

ditador Anastacio Somoza

Agosto - No dia 28, Figueiredo sanciona a

Lei de Anistia
• Atentados contra bancas de jornais em

Belo Horizonte

Setembro - Brizola e Arraes retornam ao

País, após 15 anos de exílio

• Retorno de exilados do PCdoB

Outubro - Retorno de Luiz Carlos Prestes,

após 10 anos de exílio
• PM mata, a tiros, o líder sindical Santo Dias

da Silva

Novembro - Congresso aprova emenda que

extingue a Arena e o MDB

Dezembro - Brizola divulga programa do

PTB

• URSS invade o Afeganistão

AS CHARGES
Charge vem do francês e quer dizer "ataque".

Portanto, é critica, não é só humor. Ou melhor, é
um humor que nasce do descontentamento com o
mundo. Conforme Nilson, "o humor é contra a dor,
contra o absurdo do mundo. O humorista vê a con-
dição humana e ri disso como forma de sua supe-
ração".

Os trabalhos dos mineiros Henfil, Lor, Nilson e
Ziraldo vêm representar a produção de uma geração
de chargistas, cartunistas e escritores que fazem um
humor combativo e libertário, nos 15 anos de resis-
tência e luta do povo brasileiro contra a arbitrarieda-
de e a violência da ditadura.

As charges registram o sadismo dos torturadores,
penetrando os porões da ditadura, onde as câmeras
e máquinas fotográficas não podem alcançar. Dessa
forma, procedem ao registro histórico do momento
inominável. Os chargistas fazem uma critica mordaz
as prisões e aos assassinatos políticos e, com seu hu-
mor inteligente, muitas vezes driblam a censura. Seus
desenhos servem à luta pela redemocratização do País,
pela conquista da anistia, pelas Diretas Já. Protesto,
crítica e contestação fazem parte do humor cáustico
dos chargistas que, com lápis em punho, ocupam as
trincheiras subversivas da esperança. Nesses tempos
Tristes, os chargistas são também poéticos, procurari-
do mostrar a humanidade daqueles que são rotula-
dos apenas como perigosos, mostrando seus ideais,

PORFIRMIM ~.
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Janeiro - Censura libera a peça "Calabar",

de Chico Buarque

• Aprovado manifesto de criação do Partido

dos Trabalhadores

Fevereiro - Tancredo Neves lança plano de

ação política do Partido Popular

• Censura libera o filme "Encouraçado

seus sonho',, ua' dores, suas rude', ELJS filhos, seus
amores.

Ao acentuar os traços distintivos da ditadura, os
chargistas mostram a indignação com a repressão, o
horror da tortura e o absurdo da censura. Eles usam a

força expressiva da charge para comunicar o que arti-

gos e matérias jornalísticas não podem publicar.

Fradins e graúnas de guerreiros henfis convivem bra-

vamente com inquisidores e ditadores e, ainda hoje,
habitam o imaginário de uma geração. Compõem o
oásis de reflexão e humor nos tempos sisudos da di-
tad Lira.

Quando é questionado por um jornalista sobre a

longevidade do Pasquim, uma das publicações de

humor de vida mais longa no Brasil, Ziraído afirma:

"Resistimos dez anos e viramos símbolo de resistên-

cia. Nós resistimos a tudo: destruição de originais,

bomba na redação, censura prévia em Brasília, censu-
ra prévia com censor secreto, ameaças por telefone e

por carta, prisões arbitrárias, 16 processos.".

Os chargistas sonham um Pais diferente e não acei-
tam a mordaça da censura. Seus desenhos publica-
dos em jornais e revistas, ao longo do tempo, refle-

tem parte da história do Brasil. Afinal, a história dos

povos também é feita por esses discursos livres, não
oficiais. Como diz Lor, ao final do livro "Retrato Fala-
do", em que narra a história da ditadura, em quadri-

nhos e reproduções de diários de cela: "quaisquer
semelhanças com pessoas vivas ou desaparecidas ou
mortas são meras cicatrizes".

1 Coojornai, janeiro de 1980.

Potenkin"

Março - Protesto estudantil contra ameaça

do governo de demolir sede da UNE

Abril - Lula é preso pelo Dops por

comandar greve no ABC

Maio - Grande passeata de metalúrgicos no

ABC; Lula é libertado

• Brizola funda o Partido Democrata

Trabalhista

Junho - Lula é eleito presidente do PT

Julho - Jurista Dalmo Dalari é seqüestrado

e espancado em SP

• Visita do papa a 13 cidades brasileiras,

inclusive Belo Horizonte

Agosto - "Operação Cristal": bombas

explodem no Rio de Janeiro atingindo as

instalações do jornal alternativo "Tribuna

Operária", a sede da OAB (morre Lyda

Monteiro) e a Câmara Municipal

• Ato em Belo Horizonte contra maridos que

matam mulheres e ficam impunes

• Greve de metalúrgicos na Fiat

Setembro - Prorrogados os mandatos de

prefeitos e vereadores

Dezembro - Assassinato de John Lennon

• Fim da censura ao telejornalismo
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Fevereiro - Lula é condenado a três anos

de prisão

Abril - Duas bombas explodem no

Riocentro durante show do Dia do Trabalho

Maio - Aberto 1PM do caso Riocentro

• Assassinato do presidente do Egito, Anuar

ai Sadat

Junho - Policia Federal divulga lista de

comunistas, que inclui Fernando Henrique

Cardoso

Julho - PT, PMDB, PP e PTB fixam 10

pontos de ação
• Noticiadas as primeiras mortes causadas

pela Aids, inicialmente atribuídas a uma

"estranha doença que ataca gays"
• Casamento do príncipe Charles, herdeiro

do trono britânico, com a lady Diana Spencer

Agosto - Golbery renuncia ao Gabinete Civil

• I 13 lança o primeiro PC, computador de

uso pessoal

Setembro - Figueiredo inaugura, em

Brasília, o Memorial JK

Outubro - STM arquiva o 1PM do Riocentro

após quatro meses de investigações

Novembro - UNE faz seu 33' Congresso

em Cabo Frio

Dezembro - Inviabilizado pela Justiça

Eleitoral, PP de Tancredo é incorporado pelo

PMDB

Muitos já conhecem as obras apresentadas na expo-
sição e as tantas outras produções brilhantes da épo-
ca. Para os que não tiveram ainda a oportunidade de
conhecê-las, organizamos um índice das produções
citadas na exposição, que pode ser um bom guia para
começar uma viagem por esse período tão rico da
cultura e da arte brasileiras.
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1. Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues (1943).
2. Eles Não Usam Black Tie, de Gianfranicesco
Guarnieri, Teatro de Arena (1958).
3. Fim de Jogo, de Beckett, Teatro Experimental (MG)
(1959).
4. Show Opinião, músicas de João do Vale, direção
de Oduvaldo Viana Filho (1964).
5. Andorra, de Max Frich, direção de José Celso
Martinez Correa, Teatro Oficina (1964)
6. Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, Teatro
Oficina (1963 e 1964).
7. Arena Conta Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri
e música de Edu Lobo (1965).
8. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Meio
Neto e música de Chico Buarque Tuca (1966).
9. Rei da Vela, de Oswaid de Andrade, Teatro Ofici-
na (1967).
10. Oh!Oh!Oh! Minas Gerais, de Jota Dângelo e
Jonas Bloch (1967).
11. Roda-Viva, de Chico Buarque, direção de José
Celso Martinez (1968).
12. Calabar - o Elogio da Traição, de Ruy Guerra e
Chico Buarque.
13. Numância: ou Ficar a Pátria Livre, adaptação
da obra de CeR'antes, direção de Amir Hadad (1968).
14. Futebol, a Alegria do Povo, de Jota Dângelo e
Carlos Alberto Ratton (1969).
15. Fedor, texto e direção de José Antônio de Souza
(1970).
16. Frei Caneca, de Carlos Queiroz Felies, direção de
Jota Dángelo (1 972.
17. Gota D'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes,
direção de Gianni Ratto (1975).



18.Trate-me Leão, criação do grupo Asdrúbal Trou-
xe o Trombone (1977).
19. Macunaíma, baseada na obra de Mário de
Andrade, direção de Antunes Filho, Grupo Pau-Brasil
(1978 a 1987).
20. Pelos Caminhos de Minas, de Jota Dângelo, O
Grupo (1976
21.0 Interrogatório, de Peter VVeos, drecao de Jota
Dângelo (1978).
22. Qualé, Brasil?, texto e direção de Jota Dângelo
(1980).
23. Maria, Maria, música de Milton Nascimento e
roteiro de Fernando Brant, Grupo Corpo 1976 a
1982.
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Pelo Telefone, de Donga e Mauro de A)meda (1917).
Canção para Inglês Ver, de Lamartine Babo (1932).
Onde Está a Honestidade, de Noel Rosa e Francisco
Alves (1933).
Filosofia, de Noel Rosa (1933).
Cortada na Censura, de João de Barro, Aldo Taranto
e Maércio Azevedo (1935)
Aquarela do Brasil, de Ary Barroso (1939).
O Bonde de São Januário, de Wilson Batista e Ataul-
fo Alves (1940).
Brasil Pandeiro, de Assis Valente (1940).
Assum Preto, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
(1950).
A Voz do Morro, de Zé Ketti (1956)
Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de
Morais (1958).
Chiclete com Banana, de Gordurinha e Almira
Castilho (1959).
o Nosso Amor, de Tom Jobim e Vinícius de Morais
(1959).
Influência do Jazz, de Carlos Lira (1962).
Canção do Subdesenvolvido, de Carlos Lira e Fran-
cisco de Assis (1962:)
Marcha da Quarta-feira de Cinzas, de Carlos Lira e
Vinícius de Morais (1963).
Opinião, de Zé Ketti (1964).
Pedro Pedreiro, de Chico Buarque (1965).
Carcará, de João do Vale e José Cândido (1965).
Disparada, de Téo de Barros e Geraldo Vandré (1966).
Alegria, Alegria, de Caetano Veloso (1967).

Janeiro - Congresso aprova projeto de

Reforma Eleitoral

Abril - Filme "Pra Frente, Brasil" é proibido

por mostrar tortura nos anos 70

• Guerras das Malvinas, entre Argentina e

Inglaterra

Maio - Dops do Rio Grande do Sul é o
primeiro a ser extinto

Setembro - TSE proíbe debates políticos na
TV

Outubro - Encontrado no RJ corpo do

jornalista Alexandre Von Baumgarten, que

deixa carta acusando o general Newton Cruz

de tramar sua morte

Novembro - Eleições diretas para

governadores, senadores, prefeitos e

deputados federais e estaduais, exceto

prefeitos de capitais e cidades consideradas

áreas de segurança. Tancredo Neves é

eleito governador de Minas e Franco

Montoro, de São Paulo

• Imprensa denuncia Caso Proconsult,

relatando a manipulação da contagem de

votos contra Brizola no Rio de Janeiro

Dezembro - Brizola é confirmado
governador do Rio e Caso Proconsult é
arquivado

ESTADO DE MINAS

LJtímo núme», dãu 'FaHeicdo vit rioso



Janeiro - Dossiê atribuído ao jornalista

Alexandre Bau mgarten responsabiliza

generais do SNI por sua morte

Abril - Desempregados provocam tumulto e

saques em São Paulo e no Rio de Janeiro

Lançado o primeiro CD no País, produto

que viria derrubar o disco de vinil
Junho - Tribunal Federal de Recursos

mantém sentença que responsabiliza a

União pela morte de Wladimir Herzog

Julho - Primeira greve geral da abertura

política

Agosto - Congresso de fundação da Central

Única dos Trabalhadores (CUT) em São

Paulo

Outubro - Democracia volta à Argentina:

Raúl Alfonsín é eleito presidente

• Nelson Piquet é bicampeão na Fórmula-1

Novembro - Primeiro comício pró-Diretas

em SP

ESTADO DEMMAS
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Roda-Viva, de Chico Buarque (1967).
Funeral de um Lavrador, de Chico Buarque e João
Cabral de Meio Neto (1967).
Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Brant
(1967).
Pra Não Dizer que Não Falei das Flores (Caminhan-
cio), Geraldo Vandré (1968).
Cantiga Brava, de Geraldo Vandré (1968).
Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque (1968).
Soy Loca por ti, América, de Gilberto Gil e Capi-
nam (1968).
Divino Maravilhoso, de Gilberto Gil e Caetano
Veloso (1968).
Proibido Proibir, de Caetano Veloso (1968).
Parque Industrial, de Gilberto Gil, Caetano Veloso,
Gal Costa e Tom Zé (1968).
Upa Neguinho, de Edu Lobo e Gianfrancesco
Guarnieri (1968).
Aquele Abraço, de Gilberto Gil (1969).
Hoje, de Taiguara (1969).
Sentinela, de Milton Nascimento e Fernando Brant
(1969).
Sinal Fechado, de Paulinho da Viola (1969).
Apesar de Você, de Chico Buarque (1970).
Quero Voltar pra Bahia, de Paulo Diniz e Odibar
(1970).
Construção, de Chico Buarque (1971)
London, London, de Caetano Veloso (1971).
Dê um Rolê, de Moraes e Galvão (1971).
Cautela, Paulo César Pinheiro (1971).
Mordaça, de Eduardo Godim e Paulo César Pinheiro
(1971).
Nada Será como Antes, de Milton Nascimento e
Ronaldo Bastos (1972).
Canto Brasileiro, de Paulo César Pinheiro / Pesade-
lo, de Mauricio Tapajos e Paulo César Pinheiro (1972).
Comportamento Geral, Gonzaguinha (1972).
Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio
Sampaio (1972).
Ouro de Tolo, de Raul Seixas (1973).
Acorda Amor, de Chico Buarque (sob o pseudônimo
de Julinho da Adelaide) e Leonel Paiva (1973:).
O que Será (À Flor da Pele), de Chico Buarque
(1976).
Meu Caro Amigo, de Chico l3uarque (1976).
Gradas ala Vida, de Violeta PaTrd (1976).
Somos Todos Iguais Nessa Noite, de Ivan Lins e Vitor
Martins (1974).
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Janeiro - Encontro dos sem-terra, em

Cascavel, cria o MST. Comício em Curitiba

reúne 60 mil pessoas e inicia campanha das

Diretas Já

Fevereiro - Comício das Diretas Já reúne

300 mil pessoas em Belo Horizonte

Abril - Comício de 1.3 milhão de pessoas

pelas Diretas Já em São Paulo

• Panelaço pelas Diretas nas principais

cidades brasileiras

• Câmara dos Deputados rejeita a Emenda

Dante de Oliveira. Faltaram 22 votos para a

aprovação das Diretas Já

Maio - Bóias-frias rebelam-se em São Paulo

e Minas Gerais

Junho - Rebelião de garimpeiros em Serra

Pelada
• Primeira greve na história da CSN

Julho - PMDB e PFL assinam aliança

Tancredo-Sarney

Agosto - Homologada a candidatura de

Tancredo Neves

Outubro - Cinco governadores do PDS

aderem à candidatura de Tancredo

• Primeira-ministra da Índia, lndira Ghandi, é

assassinada
Novembro - Eleições gerais põem fim a 11

anos de ditadura no Uruguai

Dezembro * Mesa do Senado opta pelo voto

aberto no Colégio Eleitoral

Pior acidente industrial da história mata

mais de 7 mil e intoxica cerca de 500 mil

habitantes de Bhopal, na Índia, com

vazamento de gás tóxico em fábrica da

multinacional Union Carbide

Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque (1978).
Pedaço de Mim, de Chico Buarque (1978).
Terra, de Caetano Veloso (1978).
Maria, Maria, de Milton Nascimento e Fernando
Brant (1978).
Querelas do Brasil, Maurício Tapajós e Aldir Blanc
(1979).
O Bêbado e o Equilibrista, João Bosco e Aldir Blanc
(1979).
Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho (1980).
Coração de Estudante, de Wagner Tiso e Milton
Nascimento (1983).
Vai Passar, de Chico Buarque (1984).
Inútil, de Roger Moreira (1984).
Geração Coca-Cola, de Renato Russo (1984).
Até Quando Esperar, de Philippe, André e Gutje
1985).

Barravento, de Glauber Rocha (1960-1961).
Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos (1963).
O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte
(1962).
Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha
(1963).
Terra em Transe, de Glauber Rocha (1966).
O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla
(1968).
Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade (1969)
Matou a Família e Foi ao Cinema, de Júlio Bressane
1969).

Bye-Bye Brasil, de Cacá Diegues (1979).
Pixote, a Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco
1980)

Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto
1976).

Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos
1883.,.



Marta Nair Monteiro
Jota Dângelo
Guy de Almeida
Mamélia Dorneles
Frei Betto
Helvécio Ratton
Nilton Borges
Arlindo Ramos
Rondon Pacheco
Ignácio de Loyola Brandão
Mauro Santayanna
Padre José de Souza Nobre

ESTADO DE MINAS
"Vim para mudar"
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DEPOIMENTO:

índice de depoimentos do especia "Mernoria e
Poder", produzido e veiculado pela TV Assembleia

Pedro Paulo Cava
Carlos Heitor Cony
Dimas Perin
Jorge Carone Filho
Álvaro Apocalypse
Affonso Romano de Santana
Jose Mendonça
Villas Bôas Corrêa
Wagner Benevides
Dídimo Paiva
Jarbas Passarinho
Padre João Batista Libânro
João Paulo Pires Vasconcelloc
Carmela Pezzuti
Oscar Dias Corrêa
Silvio Black
Nani
Jose Maria Rabelo
Aluízio Pimenta
Bias Fortes
Elvécio Guimarães
Fernando Brant

Janeiro - Colégio Eleitoral elege Tancredo
Neves (PMDB) presidente do Brasil, por 480
votos contra 180 de Paulo Maluf (PDS)
• PT expulsa três deputados que

participaram do Colégio Eleitoral

• 1" Congresso Nacional do MST, em
Curitiba
Março - Na véspera de tomar posse.
Tancredo Neves é levado para o Hospital de
Base de Brasília, onde se submete a uma
operação abdominal
• Toma posse o vice-presidente José Sarney
Abril - Morre o presidente Tancredo Neves
• Mikhail Gorbatchev assume o poder na
URSS. No ano seguinte, dá início à Glasnost
(transparência política) e à Perestroika
(reestruturação econômica)
Maio - Congresso aprova o Emendão, que
estende o voto aos analfabetos, legaliza
partidos comunistas e retoma eleições
diretas para presidente
Setembro - Chega ao Brasil Theodomiro
dos Santos, último exilado político
Novembro - Congresso aprova emenda que
convoca Assembléia Nacional Constituinte
para 1987



As referências bibliograticas listadas abaixo estao dis-
poníveis na Biblioteca Deputado Camilo Prates da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

ASSIS, Luiz Fernandes de. Documenta: o que pensa-
vam os parlamentares mineiros à vespera do golpe
militar de 1964? Cadernos da Escola do Legislativo,
Belo Horizonte, v. 4, n. 7, p. 149-1175, jan./jun. 1998.

Texto disponível em: http://www.almg.gov.bí/
cadernosescol/.

BRASIL: nunca mais. 21. ed. Petrápolis Vozes, 1988.
312 p.

BUENO, Eduardo. Brasil: uma história: a incrível saga
de um pais São Paulo Ática, 2003. 447 P. il.

Antes do Brasil; O Brasil indígena; O Brasil dos portu-
gueses; O início da colonização; O Brasil dos jesuítas;
Os bandeirantes; O Brasil francês; O Brasil espanhol;
O Brasil holandês; A corrida do ouro; O Brasil dos es-
cravos; A Conjuração Mineira; O Brasil da família real;
O Brasil dos viajantes; A Amazônia; O Brasil indepen-
dente; A regência e as revoluções; O Segundo Reina-
do; A Guerra do Paraguai; A abolição; A Proclamação
da República; A República de 10 anos; Sangue no
pampa e no sertão; O Brasil dos imigrantes; O reina-
do do cafe-com-leite; A Primeira Guerra e os anos 20;
O Brasil dos tenentes; A cultura de Machado ao Pau-
Brasil; A Revolução de 30; O Estado Novo; O fim da
era Vargas; A era JK, Jango e Jánio; O golpe de 64; Os
anos de chumbo; A cultura dos anos 60 e 70; Das
Diretas a Sarriey; De Collor a FHC

CASTELLO BRANCO, Carlos. Os militares no poder.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977. 2 v. Br,i',il s '

-culo 20). vi - Castelo Branco, v.2 - O ato 5

DREIFUSS, René Arrnand 1964: a conquista do Esta-
do: ação política, poder e golpe de classe. Petrôpolis:
Vozes, 1981. 814 p. Titulo original. State, (ia,' 111(1

the organic elite.

FRAGA, Plinio Primeiro comido das diretas uniu Lula
e FHC: ato público em São Paulo, que se tornaria mar-
co inicial do maior movimento de massas do pais, teve
presença do ex e do atual presidente Folha de S. Pau-
lo, Sao Paulo, v. 23 nov. 2003. Brasil, p. A22-A21

"GARIMPO" no Deops vira série de livros: pesquisa
nos arquivos também disponibiliza bancos de dados
e já tem mais três volumes engatilhados. Folha de S.
Paulo. São Paulo, v 18 set. 2002. Brasil, p 4

GASPARI, EIto A ditadura envergonhada. São Pau-
lo: Companhia das Letras. 2002. 417 p. il.

As ilusões armadas. Apêndice: Breve nomenclatura
militar. Cronologia. Relata o golpe militar de 1964 no
Brasil, a luta pelo poder na ditadura militar, a criação
do SNI e os bastidores da elaboração dos primeiros
atos institucionais at( o AI 5

GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002. 507 p. il.

As ilusões armadas. Apêndice: Breve nomenclatura
militar. Cronologia. Reconstitui a ditadura militar no
Brasil do período de 1969, após a edição do AI-5, até
o extermínio da guerrilha do Partido Comunista do
Brasil, nas matas do Araguaia em 1974 e o fim do
governo Médtci

MAAKAROUN, Bertha. Igreja negociou com militares:
durante o governo Médici, com as relações entre a Igreja
Católica e o Estado profundamente comprometidas,
bispos e generais formaram, secretarnente, uma co-
missão, para evitar o rompimento definitivo entre as
duas principais instituições da época. Estado de Mi-
nas, Belo Horizonte. v. 2 jan. 2002. Polltic.a, p 3.

MINAS OERAIS Assembleia Legislativa. Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 90
dias, apurar a destinação dos arquivos do DOPS:
1 ei torto fin,il kc-'l(51 Ioru'onlr', I1)9'1.; .'

MIRANDA, NiImrio, TIBURCIO, Carlos. Dos filhos
deste solo: mortos e desaparecidos político ,> durante



fil
a ditadura militar: a responsabilidade do Estado. São
Paulo: Fundação Perseu .Abramo Boitempo, 1999. 650
P. ii.

PAIM, Gilberto. O papel de Ernesto Geisel na extinção
do Al-5. Carta Mensal, Rio de Janeiro, v. 48, n. 571
p. 71-77, out. 2002.

PF abre arquivos da ditadura: autorização de 'acesso
irrestrito" aos documentos oficiais, até então indis-
poníveis, pode contribuir para esclarecer casos de
desaparecidos políticos brasileiros entre setembro de
1961 e outubro de 1988 e localizar onde estão sepul-
tados os seus corpos. Estado de Minas, Belo Hori-
zonte, v. 24 set. 2002. Política, p. 7.

PINHEIRO, Paulo Sérgio (coord.) et ai. O Estado autori-

Fontes.
COUTO, Ronaldo Costa. História indiscreta da ditadura e da aber-
tura - Brasil: 1964-1985 - Rio de Janeiro: Editora Record, 1999
FAUSTO. Bons. Historia do Brasil- São Paulo: Edusp: Fundação do
Desenvolvimento da Educação, 1995
GASPARI, Elio. A ditadura derrotada - São Paulo: Companhia das
letras, 2003
GRECO, Heloisa Amalia, Resistência e luta contra a ditadura mili-
tar - piano de curso (mimeo), 2001
MIRANDA, Nilmrio e TIBÜRCIO, Carlos. Dos filhos deste solo -
mortos e desaparecidos durante a ditadura militar: a responsabili-
dade do Estado - São Paulo: Fundação Perseu Abramo: Boitempo
Editorial, 1999
PILAGALIO, Oscar. O Brasil em sobressalto - 80 anos de história
contados pela Folha - São Paulo: Publifolha, 2002
REZENDE, José Roberto e BENEDITO, Mouzar. Ousar lutar memo-
rias da guerrilha que vivi - São Paulo, Editora Viramundo, 2000
SKIDMORE, Thomas Brasil: de Getúlio a Castelo - Paz e Terra.
1975
Proj'tn Brasil Nunca Mas Petrópolis, Vozes, 1985
jOiii,iI do Secuio iornal do Brasil, 2000
Páginas na internet:

55,'r h' . uridaao Perseu AOrarnOi
wv-.',.'jb0nhirie terra.com.br/lseculO (Jornal do Brasil)
www.cpdoc.org.br
www.uol.com.br
www.pdt.org.br/personalidades
www.tvcultura.com.br
www. folha. uol .coni.br (Folha de S.Paulo)

tário e os movimentos populares RIO de Janeiro: Paz
e Terra, 1980. 373 p. (Estudos Latino-Americanos, 15).

SILVA, Hélio. 1964: golpe ou contragolpe?. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. 476 p. li. (Docu-
mentos da história contemporânea, 62).

SKIDMORE, Thomas. EUA omitem elo com tortura,
diz Skidmore: para o brasilianista, Washington retém
documentos sobre regimes militares latino-america-
nos que o comprometem. Folha de S. Paulo, São
Paulo, v. 25 ago. 2002. Mundo, p. 12. Entrevista
concedida à Marcelo Starobinas.

TOLEDO, Caio Navarro de. O governo Goulart e o
golpe de 64.4 ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. 123
p . :1 (Tudo e história, 48).
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