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história 
em marcha 

Policiais militares se protegem do 
tiroteio durante Manifestação em 
que PMs e policiais civis tentaram 
invadir a sede do Centro de Opera- 
ções Policiais Militares — 1997 

(Jornal O Tempo/Foto: Omar Freire) 
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TEXTOS DA EXPOSIÇÃO 

A população saiu às ruas no dia 12 de dezembro de 1897, para as 

comemorações de inauguração da nova Capital. Construída sob 

inspiração do positivismo, Belo Horizonte encarnou, em seu 

próprio plano urbanístico, o signo da modernidade em contraste 

com os casarios, as ruas estreitas e a arquitetura barroca de 

Ouro Preto, a antiga Capital. 

De 12 de dezembro de 1897 a 1901, a cidade denominou-se Minas, 

por força de lei adicional à Constituição. Em 1901, porém, o 

Congresso Mineiro restabeleceu o nome de Belo Horizonte, que fora 

dado ao arraial de Curral del-Rei, em 1890. Dois anos depois de 

inaugurada, a Capital contava com 18 mil habitantes. 

Uma verdadeira multidão acompanhou o último cortejo do Presidente 

de Minas Gerais, Silviano Brandão. Eleito em 1898, depois de ter 

sido deputado, membro da Constituinte Mineira de 1891 e 

Secretário do Interior, Silviano Brandão faleceu em 1902, pouco 

depois de vencer a eleição para vice-presidente da República. 

Desde o princípio da história de Belo Horizonte, a Rua da Bahia 

teve papel destacado. Imortalizada nos versos do poeta Rõmulo 

Paes "A vida é esta:' subir Bahia, descer Floresta", a rua foi 
palco de inúmeras manifestações, como essa, ocorrida em 1920. 

Lamentavelmente, não há registro mais detalhado sobre o que 
ocorreu. 

Em 1922, o Presidente da República, Epitácio Pessoa, veio a Belo 

Horizonte para inaugurar a Delegacia Fiscal. A repartição pública 
funcionava em prédio localizado na esquina da Avenida Afonso Pena 
com a Avenida Álvares Cabral, em frente ao Parque Municipal. 
Epitácio Pessoa governou o Brasil de 1919 a 1922. No último ano 
de seu governo, comemõrou-se o centenário da Independência do 
Brasil. 



Formada pelos governadores de Minas, Antônio Carlos de Andrada; 

da Paraíba, João Pessoa; e do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, 

a Aliança Liberal lançou os nomes de Getúlio e João Pessoa para 

concorrer à presidência e à vice-presidência da República, nas 

eleições de 1930. O movimento era uma reação à decisão do 

Presidente Washington Luís, que indicou Júlio Prestes, e não o 

governador mineiro, Antônio Carlos de Andrada, como candidato à 

sua sucessão. 

O candidato situacionista, Júlio Prestes, saiu vitorioso das 

eleições de 1930. Derrotada nas urnas, a Aliança Liberal, porém, 

acabou tornando-se vitoriosa: em 3 de outubro de 1930, teve 
início um movimento revolucionário que, em 20 dias, tomaria o 

poder e levaria Getúlio Vargas à presidência da República cargo 

que só deixaria 15 anos depois. Durante a Revolução de 30, muitos 

tiros foram disparados em Belo Horizonte, principalmente na 

região do 12° Regimento de Infantaria, onde se encontrava a maior 
resistência. 

Quarenta e dois bispos e arcebispos brasileiros participaram, em 

Belo Horizonte, da abertura do II Congresso Eucarístico Nacional. 

Autoridades civis, militares e religiosas, além de uma grande 

multidão, participaram da procissão e da missa, realizada na 

praça Raul Soares. O Núncio apostólico, Dom Aloisi Masella, abriu 
a cerimõnia, no dia 3 de setembro de 1936. 

Durante todo o século XX, a Praça da Liberdade acolheu multidões, 

ali concentradas por motivos diversos: dos protestos como esse, 

de funcionários reivindicando melhores salários, às manifestações 

de estudantes nos anos 60 e aos comícios pró-diretas, na década 
de 80. 

Iniciada em 1939, a Segunda Guerra ganhou proporções mundiais em 

1942, com os ataques feitos aos Estados Unidos e à União 

Soviética pelos japoneses e pelos alemães que compunham, junto 
com os italianos, o Eixo. O afundamento de navios brasileiros 

provocou a entrada do Brasil no conflito. Os Diários Associados 
promoveram, então, uma campanha para doar aviões às Forças 

Armadas. As contribuições dos mineiros serviriam à compra de um 

avião batizado de "Aníbal Benévolo", denominação de um dos navios 
afundados. 



Em 1944, o Eixo já não tinha condições de continuar a enfrentar 

os aliados. A União Soviética esmagava as divisões alemãs, 

enquanto os norte-americanos recuperavam as ilhas e os 

territórios dominados pelos japoneses. A Itália se retirou da 

guerra, mas foi ocupada por tropas alemãs. Atendendo a uma 

solicitação do governo norte-americano, o Brasil decidiu enviar 

um contingente para lutar na Itália, ao lado do exército dos 

Estados Unidos. Muitos mineiros chegaram a integrar a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) e participar dos combates. Em 

janeiro de 1945, novos recrutas foram convocados, dirigindo-se 

para treinamento em São João del-Rei. 

Em maio de 1945, a Alemanha, finalmente, assinou a rendição. A 

guerra na Europa terminava, restando apenas o Japão, que não 

tinha condições de resistir por muito tempo. No dia 7, tão logo a 

notícia da rendição foi divulgada, multidões saíram às ruas em 

passeatas e comícios para comemorar a derrota do nazi-fascismo. 

Após a participação do Brasil na Segunda Guerra, ajudando a 

derrubar as ditaduras fascistas européias, Getúlio Vargas viu 

aumentar a pressão pela redemocratização do País. Em 3 de outubro 

de 1945, data comemorativa do início da Revolução de 30, houve 

diversas manifestações favoráveis à abertura política e à 

convocação de uma assembléia constituinte. A opinião pública 

dividia-se, então, entre os que defendiam e os que condenavam a 

participação de Vargas no processo. 

Multidões de até 100 mil pessoas, pelo cálculo de jornais da 

época, chegaram a se reunir em praça pública; na capital de 

Minas, para aclamar o.candidato à presidência brigadeiro Eduardo 

Gomes. A candidatura do brigadeiro representava os ideais 

democráticos da época. 

Os motorneiros e condutores de bondes da Cia. Força e Luz 
praticamente pararam todo o transporte da cidade em novembro de 
1946, reivindicando aumento de salário. Como não se chegou a um 
acordo com a Companhia, instaurou-se o dissídio coletivo. Houve 

unanimidade na imprensa da época em noticiar que o movimento foi 
bastante pacífico e ordeiro. 



Terminada a Segunda Guerra, as três maiores potências mundiais —
Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra dividiram o planeta 

em áreas de influência. A criação da OTAN e outras medidas do 
governo norte-americano levaram o dirigente soviético Joseph 
Stalin a assumir, em seguida, o controle sobre os países da 

Europa Oriental, sob sua influência. Na Hungria, a repressão aos 
protestos pela dominação soviética levou o governo a condenar 
personalidades como o Cardeal Mindszenty, atitude que provocou 

muita reação no Ocidente. 

A  reivindicação  por  melhores  salários  levou  os  bancários 
brasileiros a uma grande greve, em 1951. Depois de muitas 

manifestações, chegou-se a uma proposta em torno de 20% de 
aumento, aceita pela categoria em vários Estados. Em Minas, o 

movimento grevista continuou, gerando reação por parte dos 
banqueiros, que autorizaram a contratação de novos funcionários, 

caso os "paredistas" não regressassem ao trabalho até o dia 24 de 
setembro. 

No início da década de 50, o aumento no preço das entradas para 
os cinemas de Belo Horizonte levou os estudantes às ruas. 

Apoiados por alguns vereadores, os estudantes fizeram, no dia 11 
de março de 1952, manifestações em frente aos cinemas Glória, 
Acaiaca, Brasil, Metrópole e Guarani. A Delegacia de Ordem 
Pública proibiu as manifestações, feitas sem a sua licença. 

O preço da carne de boi motivou um confronto entre a população e 

os comerciantes do setor. No dia 22 de fevereiro de 1952, por 
sugestão do governo estadual, representantes da Associação das 
Donas de Casa reuniram-se com alguns produtores, para debater o 
assunto. Nas ruas, o protesto da população foi marcado por 
perseguições policiais e incidentes violentos. 

Em Belo Horizonte, como em todo o País, os anos 50 foram marcados 

por grandes mobilizações populares, ora de caráter corporativo, 
com as diferentes categorias de trabalhadores reivindicando seus 
direitos, ora de caráter político, com o amadurecimento da 
experiência democrática. 



A Praça Sete, pela sua posição no conjunto urbano, tornou-se o 
epicentro de manifestações públicas e campanhas eleitorais. Como 
a que ocorreu em meados da década de 50, quando Juscelino 

Kubitschek, Adhemar de Barros e Plínio Salgado disputaram a 
presidência da República, que, afinal, coube ao mineiro JK. 

As professoras primárias do Estado iniciaram uma greve por 

melhores salários em novembro de 1959. A situação ficou tensa, 
pois o governo não admitia negociar sem que as professoras 

voltassem às salas de aula. Na Assembléia Legislativa, houve 
intensos debates entre deputados governistas e oposicionistas. O 

movimento recebeu o apoio de várias entidades e associações. 

A década de 60 constituiu momento de efervescência política e 
cultural em todo o mundo. Em Belo Horizonte, um jornal chamado 
"Binômio", que pautava sua atuação por críticas virulentas às 
elites, tornou-se alvo de boicotes e até mesmo de atentados. O 
ataque à redação do jornal foi o prenúncio dos cinzentos dias que 
viriam. 

A Avenida Afonso Pena, construída para a ser a mais importante da 
cidade, possuía uma infinidade de árvores do tipo ficus, que eram 
a marca registrada do centro de Belo Horizonte. A plantação dos 
ficus inspirou-se nos planos originais de Aarão Reis, que 
respiravam o clima dos boulevards europeus. Na década de 60, 
porém, apesar dos protestos da população, a Prefeitura mandou 
cortar as árvores, alargando as vias para o tráfego de veículos. 

No início de 1964, João Goulart enfrentava críticas da esquerda, 

que tentava a aprovação das Reformas de Base, e a oposição 
sistemática da direita, que, acusando o governo de levar o Brasil 
para o comunismo, tramava a derrubada do Presidente. Além de 
marchas nas ruas contra Goulart, os opositores do governo 
patrocinaram episódios de invasão a comícios e reuniões dos 
partidos de esquerda, como a que ocorreu em 25 de fevereiro, no 
auditório da Secretaria de Saúde, conhecida como "Noite das 
Cadeiradas". 



As relações do governo militar 'com os estudantes sempre foram 

bastante tensas. Em abril de 1968, a morte de um estudante no Rio 

de Janeiro deflagrou passeatas de protesto em todos os Estados. 

Os estudantes voltaram às ruas em junho, para protestar cóntra o 
projeto de transformar as universidades em fundações. De novo, a 

violência da repressão, com muitos feridos e presos. As 
faculdades constituíam pontos obrigatórios de protesto e 

confronto com a polícia.. Com sede na Rua Tamóios, bem no centro 
da Capital, a Assembléia Legislativa acolheu, muitas vezes, os 
estudantes perseguidos nas ruas. 

Em 1968 o governo militar decretou o AI-5. O Congresso foi 
fechado, a censura prévia à imprensa amordaçou os jornalistas. Os 
trabalhadores e estudantes não puderam mais sair às ruas, 

cerceados que estavam em seus direitos. Novas estratégias de 
participação tiveram que ser pensadas e colocadas em prática. Foi 

um longo período de 10 anos. Somente em 1979 o AI-5 foi revogado. 
Começava o processo de, "abertura lenta, gradual e segura". 

Depois de um longo período de proibição e repressão às greves, a 
abertura "lenta, gradual e segura" do Presidente Ernesto Geisel 
fez multiplicar a eclosão de protestos. Em 1979, os professores 
estaduais de Minas Gerais realizaram uma das maiores greves 

protagonizadas pela categoria. Utilizando bombas de efeito moral 

e jatos de água, a polícia dispersou uma concentração de 
professores na Praça da Liberdade. 

Um dos mais violentos movimentos grevistas da história de Minas 

Y: 
sacudiu a Capital em julho de 1979 .: a greve dos operários da 
construção civil. Durante vádos dias, ocorreram manifestações 

Y'''' 
0- marcadas pela intransigência dos patrões, pela incapacidade dos 

representantes dos trabalhadores e pelo pavor da população diante 
do quebralquebra, dos carros incendiados e da invasão de lojas. :-.4e ,.A. ,IL— 
Mais de dm. milhão de pessoas acompanhou a visita do Papa João  ' 
Paulo II a Belo Horizonte, em 1° de julho de 1980. Vivamente 

aclamado, desde o aeroporto, pela multidão que se comprimia ao 

t
jilongo das avenidas Antônio Carlos e Afonso Pena, o Papa realizou 

F' missa histórica na praça ao pé da Serra do Curral que, a partir 
daí, passou a ser conhecida como a Praça do Papa. 



Em 1984, deputados federais e senadores viveram dias agitados no 

Congresso Nacional, com a discussão da Emenda Dante de Oliveira, 

que propunha o restabelecimento das eleições diretas para 
Presidente da República. Inúmeros comícios realizados em todo o 

Brasil,  defendendo  as  "Diretas-já!",  fizeram  coro  a  essa 

." proposição. Em Belo Horizonte, mais de 300 mil pessoas foram à 
praça da Rodoviária, aplaudir os discursos pró-diretas. A derrota 

da Emenda levou a novas manifestações populares no centro da 

cidade. 

1985. Chegava ao fim o regime militar. Na fase de negociações que 
antecederam à transição, o mineiro Tancredo Neves despontou como 

o nome de consenso para a sucessão do general João Figueiredo. 
Eleito Presidente da República por via indireta, Tancredo Neves, 
no entanto, morreu antes de tomar posse. Intensa emoção marcou a 

chegada do corpo a Belo Horizonte. A multidão aglomerou-se na 
Praça da Liberdade durante várias horas, em um imenso cortejo de 
adeus a Tancredo. 

Em 1987, uma série de protestos aconteceram em todo o País, 

mostrando a insatisfação contra a extensão do mandato do 
Presidente José Sarney de quatro para cinco anos. O movimento 
pedia eleições diretas' para a presidência da República em 1988. 

Manifestações populares como a greve geral de trabalhadores, em 

1989, e a greve de motoristas e trocadores de ônibus, no mesmo 

ano, paralisaram parcialmente a cidade. As grandes avenidas 
ficaram congestionadas. Milhares de pessoas não conseguiram 
chegar aos locais de trabalho. Diversos ônibus depredados e 
muitas prisões foram o saldo do movimento. 

As multidões voltaram às ruas para exigir o afastamento do 

Presidente Fernando Collor — o primeiro eleito pelo voto direto 
após o golpe de 1964. Em decisão inédita na história do País, o 
Presidente recebeu a pena do impeachment. Collor deixou o governo 
em setembro de 1992, na esteira de uma série de denúncias sobre 
corrupção, e foi proibido de ocupar cargo público por um período 
de 8 anos. 



Em junho de 1997, soldados, cabos e sargentos da Polícia Militar 

iniciaram um movimento contra os baixos salários. O protesto saiu 
dos quartéis e chegou às ruas, sendo apoiado pela Polícia Civil. 
No dia 24, em uma das manifestações na Praça da Liberdade, o cabo 

Valério dos Santos de Oliveira recebeu um tiro, o que acirrou os 
ânimos. O governo estadual pediu a intervenção do Exército para 

garantir a segurança do Palácio. Os protestos dos policiais 
continuaram por vários dias, e a mobilização só foi encerrada 
após a concessão, pelo governador, de reajuste do piso salarial. 

A Assembléia Legislativa acolheu, mais uma vez, os funcionários 
públicos em greve. Centenas deles aglomeraram-se na Hall das 
Bandeiras e lotaram as galerias, para discutir a questão 
salarial. 

No dia 7 de abril de 1997, a população de BH assistiu, perplexa, 

ao incêndio no Grande Teatro do Palácio das Artes. Em reforma 
para sediar eventos do Encontro das Américas, o Teatro ficou 
reduzido a um monte de ferros retorcidos. O prédio só não foi 

totalmente destruído graças ao empenho dos funcionários, que 

acionaram manualmente as portas corta-fogo, tomando as 
providências necessárias até a chegada do Corpo de Bombeiros. 

Cerca de 300 sem-terras, entre homens, mulheres e crianças, 

pernoitaram na Assembléia Legislativa nos dias 17 e 18 de março 
de 1998. Em todo o País, o Movimento dos Sem-Terras promoveu a 
ocupação de prédios públicos, para forçar a negociação com o 

governo federal. O objetivo era conseguir a liberação de recursos 

para financiar a produção agrícola e a construção de casas nos 
assentamentos. 
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Listagem das fotos da exposição 

• 

Festa de inauguração da Nova Capital — 1897 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

Procissão cívica — 1898 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

Cortejo fúnebre do Presidente Silviano Brandão — 1902 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

Passeata na Rua da Bahia — 1920 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

População recebe o Presidente da República, Epitácio Pessoa, na sua chegada 

estação de Belo Horizonte — 1922 

(Revista O Cruzeiro / Jornal Estado de Minas) 

Passeata da Aliança Liberal — 1930 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

Casas destruídas na Revolução de 1930 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

Rendição do 12° Regimento de Infantaria — 1930 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

Pavilhão destruído na Revolução de 1930 

(Museu Histórico Abílio Barreto) 

/Procissão do Triunfo do Congresso Eucarístico — 1936 
(Museu Histórico Abílio Barreto) 

'Manifestação dos funcionários públicos diante do Palácio da Liberdade — 1942 
,  (Jornal Estado de Minas) 

Praça Sete — Campanha Aníbal Benévolo — doação de metais para compra de um avião 
para a II Guerra Mundial — 1942 
(Museu Histórico Abílio Barreto) 

Os convocados para a II Guerra Mundial partem para São João del Rei — janeiro de 
1945 

(Jornal Estado de Minas) 

'Comício da Vitória na II Guerra Mundial — maio de 1945 
(Jornal Estado de Minas) 

'4. 



i- 

Expedicionários são recebidos pelos familiares após a II Guerra Mundial —

outubro de 1945 
(Jornal Estado de Minas) 

' 0 povo, na Praça da Liberdade, em frente ao Palácio do Governo, exige a 

Constituinte — outubro de 1945 

(Jornal Estado de Minas) 

-Comício político em frente à Feira Permanente de Amostras, onde hoje é a Estação 

Rodoviária, na Praça Rio Branco — julho de 1945 

(Jornal Estado de Minas) 

-Grevistas da Companhia Força e Luz em passeata no Viaduto de Santa Tereza —

novembro de 1946 

(Jornal Estado de Minas) 

Comício em protesto pela condenação do Cardeal Mindszenty — fevereiro de 1949 
(Jornal Estado de Minas) 

\I\  

Greve de bancários, em frente ao prédio da Rua Tamóios, que a partir de 1959 
viria se tornar sede da Assembléia Legislativa — 1951 
(Jornal Estado de Minas) 

'Movimento estudantil contra a majoração dos preços dos cinemas — 1952 
(Jornal Diário da Tarde/Jornal Estado de Minas) 

- Policial persegue um manifestante durante a Rebelião da Carne — fevereiro de 
1952 

(Revista O Cruzeiro/Estado de Minas) 

.Estabelecimento comercial depredado durante a Rebelião da Carne — fevereiro de 
1952 

(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas/foto: Eugênio Silva) 

Bonde depredado e incendiado durante a Rebelião da Carne — fevereiro de 1952 
(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas/foto: Eugênio Silva) 

Greve dos operários da prefeitura — 1954 

(Jornal Diário da Tarde/Jornal Estado de Minas) 

•Campanha presidencial — Praça Sete — 1955 
' (Jornal Estado de Minas) 

• Greve de professores — novembro de 1959 
(Jornal Estado de Minas) 

. O jornalista Guy de Almeida entre os escombros do semanário "Binômio", após 

atentado de praças do Exército e da Aeronáutica, em 21 de dezembro de 1961 
(Revista 0 Cruzeiro/Jornal Estado de Minas) 



Avenida Afonso Pena e suas fileiras de ficus — 1964 

(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas/Foto: José Nicolau) 

•Árvores da Avenida Afonso Pena são cortadas e arrancadas — outubro de 1964 

(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas/foto: Eugênio Silva) 

t ,Cruzada da Família com Deus pela Liberdade — 1964 

(Jornal Estado de Minas) 

Multidão comemora a deposição do Pres. João Goulart, em frente à Igreja de São 

José — abril de 1964 

O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas) 

Noite das Cadeiradas, na Secretaria de Saúde, atual Minascentro — 1964 

(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas) 

.Manifestação estudantil — 1966 

(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas) 

.Manifestação estudantil na Assembléia Legislativa, na rua Tamoios — 1966 

(Jornal Estado de Minas) 

'Manifestação de estudantes universitários sendo dispersada por jatos d'água em 
frente ao Cine-Teatro Brasil — março de 1966 

(Revista O Cruzeiro/Jornal Estado de Minas) 

•Reunião de estudantes no Plenário da Assembléia Legislativa — 1968 
(Jornal Estado de Minas) 

'Tropas da PM ocupam o prédio da Fafich — 1968 
(Jornal Estado de Minas) 

•Protesto de estudantes universitários contra a morte do estudante Edson Luís de 
Lima Souto, assassinado no Estado da Guanabara por um oficial da Polícia Militar 
— abril de 1968 

(Jornal Estado de Minas) 

Manifestação estudantil na Faculdade de Direito, Praça Afonso Arinos, no Dia 
Nacional do Protesto — março de 1978 
(Jornal Estado de Minas) 

Manifestação de professores em greve, na Praça da Liberdade — junho de 1979 
(Jornal Estado de Minas) 

Greve de operários da construção civil — manifestação na Praça da Estação — 1979 
(Jornal Estado de Minas) 

'Manifestação de operários da construção civil, em greve, em frente ao Campo do 
Atlético, na Avenida Olegário Maciel — 1979 
(Jornal Estado de Minas) 



Policiais militares se protegem do tiroteio durante manifestação em que PMs e 

policiais civis tentaram invadir a sede do Centro de Operações Policiais 
Militares — 1997 

(Jornal O Tempo/Foto: Omar Freire) 

iCabo é baleado no Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) durante 
2 manifestação de policiais militares e civis em greve — 1997 

(O Tempo/Foto: Isa Nigri) 

.PMs queimam contracheques na Praça da Liberdade — 1997 
(Jornal O Tempo/Foto: Marcos Michelin) 

• Saída de tanques do Exército para intervenção no movimento grevista das polícias 

militar e civil — 1997 

(Jornal O Tempo/Foto: Gualter Loureiro) 

.\ Manifestação do funcionalismo público, na Assembléia Legislativa — 1997 

(Jornal Hoje em Dia/Foto: Eugênio Novaes) 

• Representantes do Movimento dos Sem-Terra em manifestação na Tribuna Popular da 

Assembléia Legislativa — março de 1998 

(ALEMG/Foto: Marcelo Metzker) 


