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Apresentação
Há dez anos, quando rememorava os 40 anos do Golpe Militar de 1964, a Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais realizou a exposição 1964-1985: a subversão do esquecimento. A iniciativa 
teve grande visibilidade e motivou uma série de solicitações de sua itinerância. Hoje, passados dez 
anos, o Parlamento mineiro se envolve novamente com o tema, que chega ao seu cinquentenário. No 
bojo dos preparativos das atividades institucionais que se destinam a relembrar o fato, foi indicada, 
tanto pelo corpo parlamentar envolvido, quando pela própria sociedade civil organizada, a necessi-
dade de se retomar o projeto de A subversão do esquecimento. E não paramos por aí... Além da ex-
posição, destacam-se, dentre as atividades previstas para 2014 o ciclo de debates 50 anos do Golpe 
de 1964, a agenda conjunta de atividades dos 50 anos do golpe, sessões comentadas de filmes, a 
edição de uma publicação sobre os locais de resistência política em Belo Horizonte, o lançamento da 
cartilha Justiça de Transição, atividades especiais da Comissão de Direitos Humanos da ALMG, entre 
tantas outras ações e projetos. O calendário é amplo, e o envolvimento de todos, parlamentares, 
cidadãos e servidores, de suma importância para seu sucesso.

A ditadura imposta ao País entre 1964 e 1985 deixou marcas profundamente dolorosas em mui-
tos brasileiros que tiveram seus direitos violados pelo Estado. O direito à memória e à verdade, que 
muitos desses cidadãos ainda almejam, prova que esse passado precisa ser esclarecido e publiciza-
do. A forma pela qual ele é narrado e transmitido às atuais gerações, já tão distantes de antanho, é 
essencial tanto para se evitar que isso venha a se repetir, quanto para que as conquistas presentes 
não sejam vistas como condições pacificamente estabelecidas: os direitos em vigor não foram uma 
concessão, mas resultaram de embates muito difíceis, com preços altos pagos por aqueles que se 
empenharam nessa batalha. A luta dessa geração, que teve a coragem de sair às ruas e enfrentar as 
condições impostas, culminou na possibilidade de a verdadeira política, aquela exercida através do 
diálogo, do livre debate de ideias e da igualdade de seus agentes, retornar ao País.

Nesse sentido, lembrar esse acontecimento tem um valor que ultrapassa as fronteiras da histó-
ria e ganha o terreno da política em seu sentido mais genuíno, do qual uma casa legislativa como a 
Assembleia jamais deve se furtar. Ele é político porque tematiza a liberdade, resgata o passado para 
pensar o futuro, se preocupa com todos aqueles que estão por vir e, assim, se propõe a construir um 
mundo de mais liberdade, segurança e paz. A política é isso, uma prática de liberdade que transcende 
a mera existência humana e se preocupa em construir um mundo comum, ao alcance de todos. Em 
50 anos, muitas transformações se impuseram à sociedade brasileira, agora sob a égide da demo-
cracia: chegamos ao número de quatro presidentes eleitos diretamente pelo povo, casas legislativas 
vibrantes, um sistema judiciário em pleno vigor, imprensa e cidadãos livres para criticar os poderes, 
uma Constituição cidadã das mais avanças e bem construídas do mundo.

É importante a compreensão, sobretudo pelas novas gerações, de que a batalha não está ganha, o 
mundo não está pronto: ele é e será uma consequência das ações humanas sobre ele, tanto dos que 
nos precederam, quanto dos que estão por vir. E fazer política é isso: conectar passado, presente e 
futuro. Nossa principal mensagem para os que nos visitam é valorizar a política como o único cami-
nho possível para se fazer um mundo novo, a cada dia, a cada novo nascimento, pois, como nos disse 
Arendt, “fluindo na direção da morte, a vida do homem arrastaria consigo, inevitavelmente, todas as 
coisas humanas para a ruína e a destruição, se não fosse a faculdade humana de interrompê-las e 
iniciar algo novo, faculdade inerente à ação como perene advertência de que os homens, embora 
devam morrer, não nascem para morrer, mas para começar”.

Deputado Dinis Pinheiro
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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A Subversão do Esquecimento
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Vários tempos e sentimentos entrecruzam-se no espaço dessa 
exposição. Muitos dos que passarem nos ambientes montados 
com fotografi as e objetos reviverão os tempos de luta, deses-
pero e esperança. Verão, nos fragmentos expostos, faíscas que 
farão acender uma rede de lembranças ainda muito vivas na 
memória: riqueza que jamais daríamos conta de retratar em sua 
inteireza. Outros visitantes percorrerão esses 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 
cenários abertos sobre cada um dos períodos retratados, que 
queremos construir a narrativa desta exposição. A história se 
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apresenta aqui não como verdade terminada, mas como um tex-
to escrito por várias mãos solidárias, que convida o leitor-visitan-
te 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, por meio de fotos, 
músicas, jornais, revistas, discos, charges e objetos diversos, 
procura retratar os climas e os principais acontecimentos políti-
cos de quatro períodos específi cos: Antecedentes do Golpe (iní-
cio dos anos 60); O Golpe (1964-1968); Anos de Chumbo (1969-
1974) e Fim da Ditadura (1975-1985).
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Antecedentes do Golpe
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O Brasil e o mundo estão em efervescência. É tempo de JK, de Bra-
sília, de Pelé e Garrincha, de industrialização e urbanização. Revolu-
ção na música, nos costumes, no comportamento. Dividido em dois 
blocos, o mundo vive o auge da Guerra Fria. A corrida espacial refl ete 
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. Quin-
ze meses depois, um plebiscito dá vitória ao presidencialismo. O go-
verno anuncia um amplo programa de reformas de base e enfrenta 
a oposição no Congresso e a desconfi ança do empresariado. Cresce 
a agitação política e a propaganda anticomunista. Os conservado-
res conspiram para derrubar o governo democraticamente eleito.

John Kennedy, presidente dos Estados Unidos 
de 1961 a 1963
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Abril .................Juscelino Kubitschek inaugura Brasília
Julho ................Fidel Castro confi sca refi narias 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 
e Propriedade (TFP)

19
61 Janeiro ............EUA rompe relações com Cuba

Abril .................Cuba resiste à invasão da Baía dos Porcos
Yuri Gagarin: “A Terra é azul!”

Agosto .............Che Guevara é condecorado com a ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
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

Manifestação pela Reforma Agrária, 
no início dos anos 60
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19
62 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

19
63 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 º Exército ocupa Recife para conter manifestação de 30 mil camponeses

“Massacre de Ipatinga”

Novembro .......John Kennedy é assassinado

China rompe com União Soviética

Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, de 1958 a 1964
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Panorama cultural
A MÚSICA

A Música Popular Brasileira configura-se como uma das produções mais potentes da arte e da cultura 
nacional. Inscreve sua sonoridade rítmica, sua força lírica e suas reflexões requintadas em momentos 
fundamentais da história do País e da vida de seus cidadãos. Em 1958, a música brasileira dá seu gran-
de passo estético com a chegada da bossa-nova. Recebe influências do jazz, bebe na fonte da música 
clássica e da poesia moderna com Jobim e Vinicius. João Gilberto, retrabalhando o samba, cria uma 
nova batida sincopada ao violão. O LP Chega de Saudade é um marco. Ainda no início dos anos 60, al-
guns músicos ligados à Bossa Nova – como Carlos Lyra e Nara Leão – partem para um projeto musical 
de cunho mais político. Em 1963, Carlos Lyra lança, pelo Centro Popular de Cultura (CPC), da União Na-
cional dos Estudantes (UNE), o disco O povo canta, onde aparece a “Canção do subdesenvolvido”. Em 
1964, o disco foi retirado de circulação pela ditadura recém instaurada no País. 

A POESIA
Nos anos que precedem a instauração do regime militar no Brasil, a literatura brasileira revela rica 
produção. Surgem tanto obras que reafirmam estilos e qualidades de autores já consagrados, quan-
to livros que revelam originalidade no tratamento da linguagem e no modo de observar o País e o coti-
diano de seus cidadãos. Trabalhos de vanguarda compartilham espaços com propostas de releituras 
do passado histórico do País. 

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles é publicado em 1953. O livro reconta, com de-
licada percepção, fatos históricos, vivências e mistérios de Minas Gerais, principalmente de Ouro 
Preto, enfatizando o período da Inconfidência Mineira. Em 1956, Vinicius de Moraes publica, a pedido 
de Jorge Amado, na revista Paratodos – ligada ao Partido Comunista – o longo poema “O operário em 
construção”.

Em 1958, é lançado, no Brasil, o Plano-Piloto para Poesia Concreta. Os autores almejam, entre 
outros aspectos, a ruptura com o verso tradicional e a aproximação com uma poesia de caráter mais 
visual. Entre os principais nomes desse novo projeto poético experimental estão Haroldo de Cam-
pos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Nota-se, no País, entre o final dos anos 50 e início dos 
60, o aumento da mobilização social, fato que contribui para a incidência da perspectiva política no 
plano estético-literário. Mesmo a poesia concreta – de preocupação mais formal – revela interesse 
pelo sentido político da composição poética. Isso pode ser observado nos poemas “Coca-Cola”, de 
Décio Pignatari, e “Petróleo”, de José Lino Grunewald.  Além da Poesia Concreta, o Poema Processo 
e a Poesia Práxis aparecem em cena, com suas propostas de ruptura e inovação estética. Em lugar 
da “palavra-coisa”, típica do concretismo, a Poesia Práxis valoriza mais o contexto extralinguístico, 
visando maior ligação com a realidade político-social. 

A linhagem engajada ganha diversas tonalidades nos anos que antecedem o golpe militar. De 1962 
a 1963, foi publicada, no País, uma série de três livros de poesia intitulada “Violão de rua”, editada 
pela Editora Civilização Brasileira em colaboração com o Centro Popular de Cultura da União Nacional 
dos Estudantes.

A NARRATIVA
No ano de 1953, Graciliano Ramos publica Memórias do cárcere, trazendo à tona sua experiência 
como preso político da época da Ditadura Vargas. O livro revela sofrimentos pessoais e alheios, apre-
sentando lembranças de tempos sombrios que procuram calar ideais utópicos. O romance Subter-
râneos da liberdade, de Jorge Amado, é publicado em 1954, relatando também dilemas da história 
político-social brasileira dos anos 30.
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Em 1956, JK exibe seu plano de metas, cujo maior ícone é a construção de Brasília, João Guima-
rães Rosa lança Grande sertão: veredas e Corpo de baile. No mesmo ano, João Cabral lança Morte e 
vida severina. Rosa e Cabral ampliam as imagens do Brasil, utilizando-se de uma linguagem inovadora, 
com seus livros tratando do sertão e do agreste. Em Encontro marcado, de Fernando Sabino, de 1956, 
Belo Horizonte aparece como personagem. O discurso desestruturante, e o cotidiano banal e insólito de 
pessoas comuns criadas por Clarice Lispector ganham forte expressão com Laços de família, de 1960. 
Neste mesmo ano, a catadora de papel e moradora de favela, Carolina Maria de Jesus, edita Quarto de 
despejo. O escritor mineiro Autran Dourado publica, em 1961, Barca dos homens, tratando da repressão, 
de anseios libertários, de episódios que alteram o cotidiano de pessoas comuns. O texto parece ante-
cipar, por vias tortas, outros acontecimentos prestes a ocorrer no País. Em 1963, é lançado Fábulas 
fabulosas, com os “ensinamentos” divertidos, amorais, imorais de Millôr Fernandes.

O TEATRO
O teatro no Brasil se consolida, nesse período, como efetivamente brasileiro. Nossos autores,  perso-
nagens, problemas e histórias entram em cena para ficar. Muitos grupos de teatro, preocupados com 
uma estética inovadora, começam a aparecer. Em São Paulo, 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), com a direção de José Celso Martinez. Em Minas, é fundado o Teatro Universitário 
(TU) e entra em atividade o grupo Teatro Experimental (1959-1973).

Em 1956, atores negros encenam a tragédia greco-carioca Orfeu da Conceição, de Vinicius de 
Moraes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A peça aproxima Vinicius e Jobim e traz o cenário de 
Oscar Niemeyer. Em 1958, o Teatro de Arena, com Eles não usam black tie, de Gianfrancesco Guar-
nieri, apresenta a temática da luta de classes no teatro brasileiro. Pedreira das almas, de Jorge An-
drade, também de 1958, mescla temática relativa à mitologia grega e o período do esgotamento da 
exploração aurífera, em Minas Gerais, demonstrando relações entre o passado histórico e a época 
de publicação do texto.

Em Minas, o TU e o Teatro Experimental fazem a primeira montagem brasileira de Beckett, ence-
nando, em 1959, o espetáculo Fim de jogo. 

O Teatro Oficina apresenta, em 1963, Os pequenos 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 realistas do teatro brasileiro.

O CINEMA
Em meados dos anos 50, com JK, o País começa a respirar ares de desenvolvimentismo, de liberda-
de, de otimismo. Porém, o Brasil é muito maior que o sonho progressista e precisa dar conta de seus 
vastos espaços e de suas diferenças. No cinema, surge um movimento que propõe desconstruir a 
dependência da estética cinematográfica nacional aos padrões norte-americanos: o Cinema Novo. 
Seu exemplo mais forte é, inicialmente, Rio, 40 graus, de Nelson Pereira dos Santos, que introduz o 
Neorealismo no Brasil, em 1955. 

Em 1958, Marcel Camus dirige Orfeu negro, filme realizado a partir da peça Orfeu da Conceição, de 
Vinicius de Moraes. O trabalho ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1959 e o Oscar de 
Melhor Filme Estrangeiro, em Hollywood, em 1960. 

Em 1963, Glauber Rocha aparece em cena com Barravento. Vidas Secas, de Nelson Pereira dos 
Santos, também de 1963, traduz para o cinema o livro homônimo de Graciliano Ramos, tornando-se 
um ícone do Cinema Novo. Baseado em peça de Dias Gomes, o filme O pagador de promessas, de An-
selmo Duarte, não se alinha à estética do Cinema Novo, mas apresenta, com acuidade técnica e fina 
percepção, conflitos da diversidade cultural brasileira, como a dialética da malandragem, a fé cega e 
o sincretismo religioso. Ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes. 
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Che Guevara é condecorado por Jânio Quadros, em 1961
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O Golpe
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O golpe militar praticamente não encontra resistência. Goulart é de-
posto e políticos têm os mandatos cassados. Apoiado por setores 
conservadores da sociedade, o novo regime suspende as liberda-
des democráticas, fecha sindicatos urbanos e rurais e entidades es-
tudantis. 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 estudan-
tes querem liberdade, denunciam o imperialismo e pedem o fi m 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 AI-5, um verdadeiro “golpe dentro do golpe”. 
Há novas cassações, e o Congresso é fechado pela segunda vez, 
agora por mais de dez meses.

Exército nas ruas, em abril de 1964

Jango faz comício na Central do Brasil, em 
março de 1964
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19
64 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

Marcha da família com Deus pela liberdade, em São Paulo, em março 1964
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19
64 Abril .................1º – 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
2 – Marcha da Vitória reúne milhares de pessoas no Rio de Janeiro
4 – Jango pede asilo político ao Uruguai
8 – Assembleia Legislativa de Minas Gerais cassa mandatos dos deputados 
Clodsmidt Riani, José Gomes Pimenta (Dazinho) e Sinval Bambirra
9 – Ministros militares editam o Ato Institucional n º 1 (AI-1), dando novos poderes 
ao Executivo, entre os quais cassar mandatos e suspender direitos políticos de 
parlamentares

• Marcada eleição do novo presidente para o dia 11 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 a UNE e as UEEs
Novembro .......Golpe na Bolívia

Começa escalada militar dos EUA no Vietnã

19
65 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 .............Estreia, na TV Record, o musical Jovem guarda

Outubro ...........Oposição vence em importantes Estados: Guanabara e Minas Gerais

Governo militar edita o Ato Institucional nº 2 (AI-2), que dissolve todos os partidos 
políticos e institui o bipartidarismo (Arena e MDB) 

Milton Campos deixa Ministério da Justiça por discordar do AI-2

Polícia invade a UnB

19
66 Fevereiro ........O Ato Institucional n º 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 º 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

19
67 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
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67 Agosto .............Realiza-se, na clandestinidade, o 29 º 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

19
68

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
Proibida a Frente Ampla; censura a livros e jornais
Greve na Siderúrgica Belgo-Mineira, em Contagem

Maio .................Manifestações de estudantes em Paris, na França, repercutem em todo o mundo
Junho ...............“Sexta-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. Comando 
de Caça aos Comunistas 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 Ibiúna (SP), onde se realizava o 

30 º Congresso da UNE 
Golpe militar no Peru

Novembro .......Nixon eleito presidente dos Estados Unidos
Golpe no Panamá

Dezembro .......Presidente decreta o Ato Institucional n º 5 (AI-5)

Ministros militares editam o AI-1, em abril de 1964
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Panorama cultural
A MÚSICA

Entre 1964 e 1968, há, no País, uma eclosão da rica diversidade criativa que simboliza a história da 
música popular brasileira. O apuro estético, herança dos anos JK, mostra sua face ao lado de músi-
cas com forte tonalidade político-ideológica, que, por sua vez, dividem espaço entre os jovens com 
um movimento influenciado pelo iê, iê, iê: a jovem guarda. É a época dos grandes festivais. 

Na contramão da música popular ancorada na ideia do “banquinho e violão”, Caetano Veloso cria 
polêmica ao introduzir a guitarra elétrica na MPB. Isso se dá na interpretação da canção “Alegria, 
alegria”, quando o compositor é acompanhado pelo grupo argentino-brasileiro Beat Boys, durante o 
Festival de Música da TV Record, de 1967.  

Em 1968, sob vaias do público presente no auditório do III Festival Internacional da Canção, na fase 
eliminatória de São Paulo, Caetano Veloso tenta cantar a música “É proibido proibir”; não conseguindo, 
faz, de improviso, um histórico discurso – acompanhado ao fundo por sua banda – contra todas as for-
mas de censura. A letra de “É proibido proibir” faz alusão aos acontecimentos de maio de 68 na França 
e assinala o posicionamento do compositor contra o endurecimento das ações do regime militar. Ainda 
1968, Geraldo Vandré, com a música “Pra não dizer que não falei de flores” (“Caminhando”) fica em 
segundo lugar no III Festival Internacional da Canção, ocorrido no Maracanãzinho. O primeiro lugar ficou 
com “Sabiá”, de Tom Jobim e Chico Buarque, interpretada pela dupla Cynara e Cybele. Mas o público, em 
peso, demonstra, com ruidosas vaias, o desejo de ver como vencedora a música engajada de Vandré. 

Na mesma época, no teatro, Nara Leão e Maria Bethânia firmam o lugar da mulher na luta políti-
ca. Os tropicalistas fazem uma releitura da proposta antropofágica de Oswald de Andrade, criando 
canções em que se mesclam imagens e sons do Brasil moderno e do arcaico, sem deixar escapar 
influências culturais estrangeiras. 

A POESIA
Durante o período da ditadura militar, a literatura brasileira produziu tanto obras em que se observa 
um embate mais direto com o sistema político quanto obras em que ecoam, por meio de discursos 
alegóricos, sonhos de uma vivência espacial e corporal mais libertária. Apesar das dificuldades en-
frentadas, o discurso literário revelou-se inovador, dotado de ampla potência criativa.

No poema “Uma mineira em Brasília”, de Educação pela pedra, de 1966, nota-se uma crítica sutil 
de João Cabral de Melo Neto à permanência de tradições seculares da ordem política brasileira na 
paisagem da nova cidade. Percebe-se uma ambiguidade nos versos “No cimento de Brasília se res-
guardam/ maneiras de casa antiga de fazenda”. 

Os acontecimentos políticos do País interferem de diversos modos na produção artístico-intelectual. 
Em 13 de dezembro de 1968, Vinicius de Moraes realiza show em Portugal. Nessa data, havia sido 
decretado o Ato Institucional nº 5. Em certo momento, o poeta denuncia os desmandos do regime 
de exceção brasileiro e lê o poema “Pátria minha”, enquanto Baden dedilha o Hino Nacional ao violão. 
Devido a ações políticas em favor da redemocratização do País, Vinicius enfrenta um processo de 
afastamento do Itamaraty. A aposentadoria compulsória é publicada em 30 de abril de 1969, emba-
sada no artigo 6º, parágrafo 1º, do AI-5. 

A NARRATIVA
O livro de crônicas O ato e o fato, de Carlos Heitor Cony, de 1964, trata, com forte ironia, de situações co-
tidianas relativas ao ano do golpe militar no País. Em 1966, José J. Veiga publica A hora dos ruminantes. 
O romance Pessach: a travessia, de 1967, de Cony, conta a história de Paulo Simões, um escritor que, 
inesperadamente, envolve-se com a luta armada.
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Aguinaldo Silva publica, em 1967, o livro Dez histórias imorais. O texto procura dar voz a atores so-
ciais desfavorecidos, como prostitutas, retirantes, marinheiros do porto. O livro foi censurado mais 
tarde, em 1976, como resposta aos posicionamentos políticos do autor. 

Em de 1968, Dalton Trevisan publica Mistérios de Curitiba, texto que desvela segredos, intimida-
des e desejos de pessoas comuns em choque com as regras e os limites do padrão moral burguês. 

 

O TEATRO
Uma das primeiras manifestações teatrais de protesto contra a ditadura é o Show Opinião, encenado 
em 1964 no Rio de Janeiro. Assistir ao espetáculo, com músicas de João do Vale e direção de Odu-
valdo Viana Filho, era quase uma obrigação para a juventude carioca engajada. 

O conteúdo 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 Melo Neto e música de Chico Buarque, é encenada pelo Tuca (Teatro da Universidade Cató-
lica de São Paulo), em 1966. 

O ano seguinte, 1967, estreia O rei da vela, com texto de Oswald de Andrade e direção de José Cel-
so Martinez Corrêa. O espetáculo traz o espírito tropicalista para os palcos. No mesmo ano, Oh!Oh!Oh! 
Minas Gerais, de Jota Dangelo e Jonas Bloch, faz grande sucesso em Minas, Rio e São Paulo, tendo 
sido proibido em todo o território nacional pelo AI-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 vítima de mar-
cantes episódios de violência. Durante o espetáculo, membros do Comando de Caça aos Comunistas 
(CCC), organização terrorista de extrema direita, invadem o teatro. Armados de revólveres, cassete-
tes e socos-ingleses, espancam o elenco da peça, despem as atrizes e obrigam Marília Pêra e Rodri-
go Santiago a irem nus para a rua. 

O CINEMA
No começo dos anos 60, o Cinema Novo subverte a produção cinematográfica brasileira. Fortemente 
influenciados pelo pioneiro diretor Humberto Mauro – mineiro de Cataguases, considerado por Glau-
ber Rocha o pai do Cinema Novo –, jovens talentosos, divididos entre a poesia e a política e preocupa-
dos com a questão social do Brasil, saem às ruas com suas câmeras, abandonam o tripé, trabalham 
com pouca luz e introduzem novos atores na sétima arte. Criam o principal movimento cinematográ-
fico brasileiro. Glauber, com uma câmera na mão e mil ideias geniais na cabeça, interpreta o Brasil 
pelo avesso, colocando em foco a terra e as personagens esquecidas pelas narrativas hegemônicas 
do País. Com Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, o cineasta baiano cria um novo paradigma para 
o cinema nacional. Devido às circunstâncias políticas, o filme torna-se, no âmbito cultural, forte mar-
ca de resistência à ditadura que se inicia. A poesia, a forma e as condições de produção dos cordéis 
servem de fundamentação político-estética para o trabalho do cineasta, que traz a capacidade de 
improvisação e a sabedoria popular presentes nas cantorias nordestinas para a confecção de seus 
filmes. 

Em 1964, Eduardo Coutinho inicia as filmagens de Cabra marcado para morrer, documentário que 
aborda a morte do líder camponês João Pedro Teixeira e trata das lutas agrárias das Ligas Campone-
sas, no Nordeste brasileiro. Com o golpe militar, o filme foi interrompido. Componentes da equipe fo-
ram presos sob a alegação de serem comunistas e terem relações com Cuba. O trabalho foi retomado 
por Coutinho 17 anos depois e lançado em 1984. 

Em 1967, Glauber apresenta, ao público, Terra em transe, outra grande alegoria cinematográfica 
sobre o Brasil. Já em 1968, Rogério Sgarzerla filma O bandido da luz vermelha. Os que vivem em ter-
ceiras margens passam a estrelar o chamado Cinema Marginal que tem como lema o slogan “Quem 
não pode fazer nada, avacalha”.
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Anos de Chumbo

19
69

-1
97

4

São os “anos de chumbo” da ditadura. Para fazer valer a doutrina de 
segurança nacional e eliminar o “inimigo interno”, é montado um 
gigantesco aparato repressivo. O terrorismo de Estado se instala 
com toda sorte de atos arbitrários: prisões, torturas, mortes e de-
saparecimentos 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 armada, mas acabam 
derrotadas.

Ao mesmo tempo, benefi ciado pela conjuntura internacional fa-
vorável, o País vive uma euforia desenvolvimentista. É a época do 

“milagre econômico”, das obras faraônicas. E a máquina de propa-
ganda governamental não para de repetir: “esse é um país que vai 
pra frente”, “ninguém segura esse país”.

Enquanto isso, o homem chega à Lua, o Brasil é tricampeão mun-
dial de futebol e ditaduras sangrentas são implantadas em países 
vizinhos. 

Embaixador Charles Elbrick, ao centro
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19
69

Fevereiro ........Decreto-Lei nº 477 proíbe estudante “subversivo” de matricular-se por três anos

Maio .................Professores expulsos da USP fundam o Cebrap

Junho ...............Guerrilheiros da VPR assaltam agências bancárias em São Paulo

Julho ................Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins da Apollo XI, são os primeiros homens 

a aterrissarem a 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 ........Sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, no Rio. É trocado por 15 

presos políticos

Nova Lei de Segurança Nacional

Outubro ...........Fechado desde dezembro de 1968, o Congresso é reaberto e confi rma o 

general Garrastazu Médici para ocupar a Presidência

Decreto-Lei torna inelegíveis 160 mil cidadãos

Criação do instituto do decurso de prazo enfraquece o Legislativo

Novembro .......Morre um dos líderes dos grupos armados, Carlos Marighella

Pelé faz seu milésimo gol

General Ernesto Geisel, presidente do Brasil entre 1974 e 1979
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19
69 Dezembro .......Caetano, Chico e Edu Lobo são exilados. O antropólogo Darcy Ribeiro é preso

Inaugurado o sistema de Discagem Direta à Distância (DDD) entre São Paulo e 
Porto Alegre

19
70

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 ..............Sequestro do cônsul do Japão em São Paulo. É trocado por cinco presos políticos

Maio .................Oban vira DOI-Codi

Junho ...............Sequestrado 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 sequestrado o embaixador suíço, trocado por 70 presos políticos

19
71 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

19
72 Fevereiro ........Golpe militar no Equador

Março ..............Primeira transmissão de TV em cores no País

Abril .................Emenda Constitucional torna indireta eleição de governadores a partir de 1974

Começa a guerrilha do Araguaia, no sul do Pará

Junho ...............Bombas Napalm 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

19
73 Janeiro ............EUA assinam cessar-fogo com o Vietnã

Março ..............Estudante Alexandre Vanucci Leme é morto por policiais em São Paulo

Abril .................Polícia Federal proíbe 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

Prisão e desaparecimento do presidente da UNE, Honestino Guimarães

Dezembro .......Última e violenta batalha no Araguaia

Crise do petróleo: Opep quadruplica preço do barril
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19
74 Janeiro ............Ernesto Geisel é o primeiro presidente da República eleito pelo Colégio Eleitoral 

composto de membros do Congresso e delegados das assembleias 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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Panorama cultural
A MÚSICA

Enquanto se ouvem no rádio canções como “Eu te amo, meu Brasil”, muitos são calados ou partem 
para duras jornadas no exílio. Abrindo frestas, a MPB continua a dar o seu recado. Em “Construção”, 
de 1971, Chico Buarque traça um desenho trágico-mágico do cotidiano brasileiro e, em “Apesar de 
você”, de 1970, acredita na manhã que renascerá esbanjando poesia. “Sinal Fechado”, composta 
por Paulinho da Viola, em 1969, revela um tempo de medo, melindres e discursos evasivos. Na 
canção “Terra”, de 1978, Caetano Veloso se lembra do momento em que teve o primeiro contato 
com fotos do planeta Terra, tiradas pelos astronautas, da lua: “Quando eu me encontrava preso/ 
Na cela de uma cadeia/ Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias (...)”. Exilado em Londres, 
junto com Gilberto Gil, Caetano é homenageado nas canções “Quero voltar para a Bahia”, de Paulo 
Diniz, e “Debaixo dos caracóis dos seus cabelos”, de Roberto e Erasmo. O Clube da Esquina traz, 
do fundo de Minas, na esteira da contracultura, a magistral sonoridade de vales, rios, montanhas 
e catedrais. Capitaneados pelo talento ímpar de Milton Nascimento, diversos jovens músicos e 
letristas mineiros criam composições e arranjos extremamente originais, revelando, por meio de 
metáforas, as incertezas e as utopias daquele período histórico. 

Grupos e cantores ligados à cena do rock and roll, como Os Mutantes, Secos e Molhados, Novos 
Baianos, A Bolha, O Terço, Sá, Rodrigues e Guarabira, Raul Seixas, entre outros, incomodam o sistema 
vigente pela postura libertária, pela sonoridade inovadora, pelas letras audaciosas, onde o humor afi-
na-se com uma tonalidade política questionadora de cerceamentos morais. Além de uma revolução 
musical, o rock almejava uma revolução comportamental. 

No ano de 1972, Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro escrevem a precisa canção “Pesadelo”, 
gravada pelo grupo MPB4, um dos retratos mais fieis da relação entre o artista e o fantasma da re-
pressão no Brasil: “Você vem me agarra / Alguém vem me solta / (...) E se a força é tua ela um dia é 
nossa/(...) Você corta um verso, eu escrevo outro/ Você me prende vivo, eu escapo morto./(...).”

Em 1973, Gonzaguinha grava, em seu primeiro LP, a canção “Comportamento geral”, onde apa-
recem os versos: “Você deve aprender a baixar a cabeça/ E dizer sempre “Muito obrigado!”/ São pa-
lavras que ainda te deixam dizer/ Por ser homem bem disciplinado/ Deve pois só fazer pelo bem da 
nação/ Tudo aquilo que for ordenado.” A música criou problemas entre o autor e a repressão política. 
Em sua carreira, Gonzaguinha teve dezenas de músicas censuradas; foi obrigado, inclusive, a dimi-
nuir drasticamente o número de canções apresentadas em show. 

Um outro importante nome do cenário musical considerado símbolo da resistência à ditadura é 
Taiguara. O artista teve inúmeras canções vetadas, exilou-se na Inglaterra, em 1973. Em 1975, volta 
ao País e grava disco com Hermeto Pascoal, mas o show de lançamento foi cancelado e todas as 
cópias recolhidas pela ditadura. 

Em 1973, a canção “Uma vida só” (“Pare de tomar a pílula”), de Fernando Adour e Odair José foi 
censurada por ser “possuidora de uma mensagem negativa e de uma linguagem licenciosa, manifes-
tando prática sexual desviante”. A censura não vinha apenas de órgãos da ditadura, mas de diversos 
setores da sociedade.  

A POESIA
O Decreto-Lei 1077, de 26 de janeiro de 1970, instituiu a censura prévia no Brasil. O texto definia 
como passíveis de censura os livros que ofendiam a moral comum e que podiam “destruir a base 
moral da sociedade”. 

Em 1975, Heloísa Buarque de Hollanda organizou o livro 26 poetas hoje que apresenta trabalhos 
de diversos autores pertencentes à Poesia Marginal ou à Geração Mimeógrafo. Esses poetas publica-
vam e divulgavam sua poesia à margem do grande mercado editorial. Alguns deles escreviam textos 
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mais engajados politicamente – sem descartar a ironia – como Francisco Alvim, Roberto Schwarz e 
Cacaso. Deste último, podemos citar o poema “Jogos Florais I”: 

Minha terra tem palmeiras
onde canta o tico-tico.
Enquanto isso o sabiá
vive comendo o meu fubá.

Ficou moderno o Brasil
ficou moderno o milagre:
a água já não vira vinho,
vira direto vinagre.

De Ricardo Chacal, cumpre lembrar o poema “Rápido e rasteiro”, marca de uma geração que almejava 
intensamente os prazeres do corpo, o desprendimento das amarras socioculturais: 

            vai ter uma festa
                                 que eu vou dançar
     até o sapato pedir pra parar.
                                           aí eu paro, tiro o sapato
e danço o resto da vida.

Nos poemas marginais, percebemos questionamentos políticos, ataques ao cânone, mesclas de re-
gistros, ironia, deboche, humor e linguagem coloquial. Nos anos 70, surgem, em Minas, criações que 
enriquecem a produção literária do período. Como exemplo, podemos citar a instigante poesia de 
Marcelo Dolabela:

abaixo a carestia
chega de comer angu
stia & solidão

A NARRATIVA
Em 1971, Érico Veríssimo publica Incidente em Antares. No enredo, sete cadáveres – que não foram 
sepultados de modo devido – assombram a cidade, denunciando hipocrisias sociais e abusos de 
poder por parte dos governantes.

Em 1971, o dramaturgo Augusto Boal foi preso e torturado em uma delegacia de São Paulo, após 
o ensaio da peça Arena contra Bolivar. No romance Milagre do Brasi, misto de ficção e retratos da 
realidade, Boal apresenta, em forma de indignadas memórias autobiográficas, denúncias relativas 
ao sistema político-militar e carcerário do Brasil.

Em 1974, Chico Buarque publica a novela Fazenda modelo, onde compõe uma alegoria das conjun-
turas históricas do Brasil, no período.

O livro Em câmara lenta, de Renato Tapajós – escritor que participou de ações armadas no País e 
cumpriu pena entre os anos 1969 e 1974 – traz, no enredo, denúncias sobre o sistema de exceção 
imposto no País com o regime militar. 

O TEATRO
Em 1974, a peça Pode ser que seja apenas o leiteiro lá fora, de Caio Fernando Abreu, apresenta 
aguda reflexão sobre formas de repressão, de impedimento da liberdade, ainda que não toque 
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explicitamente na questão do regime militar no País. A censura imposta pela ditadura proíbe e 
mutila várias montagens. Uma delas é Calabar, o elogio da traição, de Ruy Guerra e Chico Buar-
que, censurada na véspera da estreia, em 1974. A produção mineira Numância: ou ficar a pátria 
livre, uma adaptação de Cervantes, com direção de Amir Hadad, é proibida quando preparava 
uma turnê pelas capitais do País. As peças Futebol, a alegria do povo, de Jota Dangelo e Carlos 
Alberto Ratton; O fedor, de José Antônio de Souza; Frei Caneca, de Carlos Queiroz Felles, entre 
outras, só podem ser apresentadas com cortes feitos pela censura.

O CINEMA
Entre 1969 e 1974, o Cinema Marginal continua a dar suas cartas em filmes como Matou a família 
e foi ao cinema, de Júlio Bressane, cineasta de profundo talento, ainda pouco compreendido. Nessa 
época, a comédia erótica, dita pornochanchada, começa a delinear seu campo no cinema nacional. 
Mas o grande marco desse período é Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Baseado na primo-
rosa narrativa modernista de Mário de Andrade, o filme trata das espertezas empreendidas por um 
herói preguiçoso e sem nenhum caráter. Mesmo funcionando como uma grande alegoria da impreci-
são do caráter nacional em tempos de chumbo, o anti-herói, que se deixa seduzir pelo canto de sereia 
de produtos em vitrine, e conhece, na cidade grande, jovens participantes da luta armada, acaba 
vencendo o gigante Piaimã, caricatura do capitalismo tupiniquim.

Astronautas Neil Armstrong, Michael Collins  e Edwin E. Aldrin Jr., tripulantes da Apollo XI
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Honestino Guimarães, presidente da UNE entre 1971 e 1973
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Fim da Ditadura

19
75

-1
98

5

O País começa a trilhar um longo caminho rumo ao governo civil. 
É anunciada a “distensão lenta, gradual e segura”. Setores “linha-

-dura” reagem com atentados a bomba e outros atos terroristas. Há 
uma retomada dos movimentos estudantil, popular e sindical. O mo-
vimento operário entra em cena com as greves do ABC. O governo 
responde com prisões e intervenções nos sindicatos. Os estudan-
tes reconstroem a UNE e a Ubes. A luta pela anistia ampla, geral e 
irrestrita mobiliza o País de norte a sul. A imprensa alternativa de-
nuncia as atrocidades nos porões da ditadura. O governo é obrigado 
a promover mudanças. Os exilados retornam; o pluripartidarismo é 
restabelecido; voltam as eleições para governador. 

Na maior manifestação popular da história do Brasil, milhões 
saem às ruas na campanha pelas Diretas Já. Mas isso não é sufi -
ciente para sensibilizar a Câmara dos Deputados, que mantém a 
eleição indireta para presidente. A chapa Tancredo/Sarney vence, e 
o regime militar chega ao fi m, deixando um saldo de milhares de 
presos, exilados e torturados, centenas de condenados e cassados, 
e mais de 400 mortos e desaparecidos políticos, uma conta ainda 
não fechada pelos que buscam a inadiável verdade sobre o período 
da Ditadura. Em 1985, o País começa outra caminhada, agora rumo 
à consolidação da democracia.

Estudantes presos em Belo Horizonte, 
durante a tentativa de realização do III 
Encontro Nacional de Estudantes (ENE), 
em junho de 1977
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19
75 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 400ª 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

19
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

Manifestação pelas Diretas em BH, em fevereiro de 1984
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19
76 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

19
77 Fevereiro ........15ª assembleia 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

19
78 Fevereiro ........Delegação do Vaticano vem ao Brasil apurar denúncias de tortura

Março ..............11 professores são presos em Curitiba, acusados de serem marxistas

Abril .................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, ex-chefe 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
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19
78 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

19
79 Fevereiro ........Revolução no Irã, liderada pelo aiatolá Khomeini, derruba o xá Reza Pahlavi

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 º 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

19
80

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 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 sequestrado 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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19
81 Fevereiro ........Lula é condenado a três anos de prisão

Abril .................Duas bombas explodem no Riocentro durante show do Dia do Trabalho

Maio .................Aberto IPM do caso Riocentro

Assassinato do presidente do Egito, Anuar al Sadat

Junho ...............Polícia 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

IBM lança o primeiro PC, computador de uso pessoal

Setembro ........Figueiredo inaugura, em Brasília, o Memorial JK

Outubro ...........STM arquiva o IPM do Riocentro após quatro meses de investigações

Novembro .......UNE faz seu 33 º Congresso em Cabo Frio

Dezembro ....... Inviabilizado pela Justiça Eleitoral, PP de Tancredo é incorporado pelo PMDB

19
82 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

19
83 Janeiro ............Dossiê atribuído ao jornalista Alexandre von Baumgarten 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; o produto viria a 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



19
84 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 (fotos 2 e 4)

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, Indira 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

19
85 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 º 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 retorna eleições diretas para presidente

Setembro ........Chega ao Brasil Theodomiro dos Santos, último exilado político

Novembro .......Congresso aprova emenda que convoca Assembleia Nacional 

Constituinte para 1987

Atentados contra bancas de jornais em Belo Horizonte,  
no final dos anos 1970
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Panorama cultural
A MÚSICA

Em meados dos anos 70, cantores e compositores nordestinos chegam de vastos sertões e ampliam, 
com seus versos e ritmos singulares, os retratos do Brasil. No intuito de vencer o controle da censura, 
cria-se, nas letras da MPB, a chamada “linguagem da fresta”, por meio do emprego de alusões, metá-
foras e alegorias. Em 1973, Chico Buarque e Gilberto Gil, brincam com a amarga sonoridade de “cáli-
ce”/”cale-se”, mostrando como era difícil acordar calado naquelas circunstâncias históricas. A música 

“Cálice” foi censurada e liberada apenas em 1978. Nesse mesmo ano, Caetano, em “Sampa”, aponta para 
“a força da grana que ergue e destrói coisas belas”, e Milton e Brant enfatizam, em “Maria, Maria”, que “é 
preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre”. A canção “O bêbado e a equilibrista”, 
também de 1978, imortalizada na voz de Elis, revela-se forte referência na luta pela anistia.

Entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, surgem, em Brasília, grupos que iriam alterar 
profundamente o panorama da música brasileira dos anos 80. Na capital do País, ainda governado 
por generais, começa a ganhar fôlego o novo projeto do rock brasileiro. Bandas como Aborto Elé-
trico (que se transformaria na Legião Urbana), Plebe Rude e Capital Inicial demonstram, com seu 
trabalho, indignação com a situação política do País. Reivindicam direitos sociais e individuais, em 
uma linguagem que apresenta profunda sintonia com os anseios dos jovens brasileiros urbanos. 
A música “Que país é esse?” foi composta por Renato Russo em 1978, na época do grupo Aborto 
Elétrico, e lançada pelo Legião Urbana, em 1987. A letra aponta para o sentimento de revolta e 
indignação dos brasileiros frente ao projeto político-econômico levado adiante pelo regime militar. 

Em 1982, a censura ainda mostrava suas garras no País. O primeiro LP do grupo Blitz, intitula-
do As aventuras da Blitz, marca inaugural do rock dessa década, teve duas músicas censuradas. 
A gravadora inutilizou essas faixas do disco, riscando-as de forma manual.

Em 1984, os comícios pelas Diretas Já levam o povo às ruas. É tempo de mobilização, de 
participação, de lavar a alma. Em “Vai passar” e “Pelas tabelas”, Chico Buarque mostra o samba 
popular, vestido de camisa amarela, desfilando pelas avenidas, anunciando um novo tempo. 
Mas a avenida onde se vê a “evolução da liberdade” exige constantes cuidados para que ocorra 
realmente, no País, a vitória de princípios democráticos e práticas republicanas. 

A POESIA
Em 1975, o poeta maranhense, Ferreira Gullar, publica o livro Dentro da noite veloz. No texto, o autor 
toca, de modo astuto, nas feridas abertas pelos anos de repressão, sem, contudo, cair no discurso 
panfletário. No poema “Maio 64”, Gullar escreve:

Mas quantos amigos presos!
Quantos em cárceres escuros
Onde a tarde fede a urina e terror.
Há muitas famílias sem rumo esta tarde
Nos subúrbios de ferro e gás
Onde brinca irremida a infância da classe operária.

Em 1976, Ferreira Gullar publica o importante livro Poema sujo. Memórias esfaceladas e ácidas 
relativas a um país ao mesmo tempo próximo e distante eclodem no texto escrito em 1975, durante 
o exílio argentino do autor. 

Em “Adeus a sete quedas”, publicado no Jornal do Brasil, em 9 de setembro de 1982, Carlos Drum-
mond coloca-se contra o empreendimento progressista e tecnológico de Itaipu, desenvolvido duran-
te o regime militar brasileiro. Na conclusão do texto, escreve o poeta: 
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Sete quedas por nós passaram,
E não soubemos, ah, não soubemos amá-las,
E todas sete foram mortas,
E todas sete somem no ar,
Sete fantasmas, sete crimes
Dos vivos golpeando a vida
Que nunca mais renascerá.

No ano de 1983, Paulo Leminski publica, no livro Caprichos e relaxos, um irônico poema, que revi-
ra pelo avesso o tão alardeado lema ecoado pelo regime militar: “Brasil: ame-o, ou deixe-o”: 

Ameixas
Ame-as
ou deixe-as.

A NARRATIVA
O livro Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, de 1975, foi proibido no território nacional, mesmo antes 
de ser publicado.  Em 1975, Rubem Fonseca lança Feliz ano novo. O livro, de estilo denso e cru, es-
cancara as desigualdades sociais do País, focando diversas formas de violência cotidiana. A obra foi 
censurada pelo regime militar. No ano de 1976, Antonio Callado publica Reflexos do baile. A trama traz 
como contexto o regime militar no Brasil e gira em torno do sequestro de um embaixador, ocorrido 
em um baile onde se comemorava a visita da rainha da Inglaterra ao País. 

Em Quatro olhos, obra escrita entre 1968 e 1975, e publicada em 1976, Renato Pompeu nos mos-
tra a busca do protagonista por um livro que escrevera e que fora apreendido pelos militares. O se-
questro do livro sugere o rapto de diversas formas de memória e subjetividade.

O fundamental livro Lavoura arcaica, de Raduan Nassar, de 1975, apresenta-se como alegoria da 
tentativa desesperada de fuga das múltiplas formas ditaduras e arbitrariedade presentes em diver-
sas instâncias da vida social e mesmo familiar. Em 1979, Rubem Fonseca publica O cobrador, outro 
livro que incomoda bastante os donos do poder e os guardiões da moral.

O jornalista e escritor Fernando Gabeira publica, em 1979, o importante O que é isso, companhei-
ro? O livro retrata a participação do autor na luta armada e o seu posterior exílio na Europa. Entre ou-
tros pontos, o enredo trata do sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, ocorrido em 1969. 

Como exemplo da rica produção mineira em prosa do período, podemos citar o conto “A casa de 
vidro”, constante no livro A casa de vidro: cinco histórias do Brasil, de Ivan Ângelo, publicado em 
1979. O livro apresenta tensões ocorridas nas relações entre o espaço público e o privado, no Brasil, 
durante o período da ditadura militar. 

O gaúcho João Gilberto Noll lança, em 1980, O cego e a dançarina. O livro revela, em linguagem 
fragmentária, a vida de sujeitos perdidos e desintegrados socialmente, durante o período do chama-
do milagre econômico brasileiro. 

Ainda em 1980, Alfredo Sirkis publica Os carbonários: memórias de uma guerrilha perdida. O livro 
aborda a trajetória de Sirkis – sua oposição ao regime militar, a incursão em movimentos estudantis, 
a entrada na clandestinidade, a relação com a guerrilha urbana e o exílio. 

No ano de 1981, Silviano Santiago publica Em liberdade. O mergulho na memória de ditaduras e 
repressões políticas do passado brasileiro – que levaram à prisão, por exemplo, Graciliano Ramos 

– estabelece fortes diálogos com a época em que o livro foi publicado, período de abertura política. 
Caio Fernando Abreu publica, em 1982, o livro Morangos mofados. O conto “Os sobreviventes” 

aborda o processo de transição do regime autoritário à democracia no Brasil, trazendo a história de 
dois personagens que vivenciaram o período da ditadura militar.
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Em 1982, Frei Beto publica Batismo de sangue. O texto revela as circunstâncias da morte de Car-
los Marighella, que fora líder da Ação Libertadora Nacional (ALN), assassinado no ano de 1969. O livro 
demonstra a instigante relação existente entre frades dominicanos e a ALN e descreve insuspeitos 
métodos de tortura utilizados pela polícia no período do regime militar. 

Após os chamados “anos de chumbo”, vários livros continuam a trazer à tona – sob diversas pers-
pectivas – memórias dos escuros anos da ditadura. Entre eles, podemos ressaltar 1968, o ano que 
não terminou (1989), de Zuenir Ventura, A ditadura envergonhada (2002), de Hélio Gaspari, e Cinzas 
do Norte (2005), de Milton Hatoum.

O TEATRO
O caminho encontrado por alguns dramaturgos 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. A 
peça Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, de 1943, apresenta novos paradigmas dramatúrgicos 
com a montagem de Ziembinski, de 1976. Em 1976, é encenada, em Campinas, a peça A história é 
uma istória, de Millôr Fernandes. O script apresenta irônicas desconfianças sobre os caminhos da 
humanidade.

O grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone cria o espetáculo Trate-me Leão, em 1977, inovando a lingua-
gem, a estrutura teatral e trazendo para o palco o retrato dos jovens daqueles anos. Ainda se desta-
cou, no período, a peça Macunaíma, baseada na obra de Mário de Andrade, com o Grupo Pau-Brasil, 
dirigido por Antunes Filho. A peça é sucesso no Brasil e no mundo, de 1978 a 1987. 

Em Minas, O Grupo (sucessor do Teatro Experimental) apresenta as peças Pelos Caminhos de 
Minas e O Interrogatório, que ainda sofrem cortes da censura, e o espetáculo Qualé, Brasil?, que, 
embora não tenha sido censurado, tem canceladas as suas reservas no Teatro Marília, por influência 
de órgãos do governo. 

Nesse período, surgem, entre outros, os Grupos Galpão, Ponto de Partida e O Corpo que, em 1976, 
alcança enorme sucesso com Maria, Maria, espetáculo com música de Milton Nascimento e roteiro 
de Fernando Brant.

Depois de 1979, com a revogação do AI-5, o teatro brasileiro se reencontra com a liberdade de 
expressão, contando com novos caminhos e possibilidades.

O CINEMA
A década de 70, do ponto de vista comercial, é extremamente importante para o 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 finan-
ciam as pornochanchadas.

Filmes como Pixote, de Hector Babenco, e Bye-bye, Brasil, de Cacá Diegues, retratam um Brasil 
perdido 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 des-
vendam belezas, mistérios e peculiaridades da cultura de Minas Gerais. Helvécio Ratton firma espa-
ço na cinematografia brasileira, como no belo documentário João Rosa, em que Manuelzão trans-
forma Guimarães Rosa em seu personagem. Em 1984, Memórias do cárcere, de Nelson Pereira dos 
Santos, traz para as telas os tempos de prisão do alagoano Graciliano Ramos, durante a Era Vargas. 
As memórias do cárcere e os ideais de liberdade – retratados no filme – se cruzam com as narrati-
vas autobiográficas daqueles que voltavam ao País após vários anos de exílio. 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.
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A SUBVERSAO DO ESOUECIMENTO

"Charge" vem do franc es e quer dizer 'ataque". Portanto, é crItica, não é so' humor. Ou meihor,
e um humor que nasce do descontentamento com o mundo. Conforme Nilson, "o humor é
contra a dor, contra o absurdo do mundo. 0 humorista ye a condiçào humana e ri disso como
forma de sua superaçào".

Os trabaihos dos mineiros Henfil, Lor, Nilson e Ziraldo vêm representar a produçao de
uma geração de chargistas, cartunistas e escritores que fazem um humor combativo e
Iibertário, nos anos de resistência e luta do povo brasileiro contra a arbitrariedade e a
violência da ditadura.

As charges registram o sadismo dos torturadores, penetrando os porOes da ditadura,
onde as cameras e máquinas fotográficas não podem alcançar. EJessa forma, procedem
ao registro histórico do momento inominável. Os chargistas fazem uma crItica mordaz as
prisOes e aos assassinatos politicos e, corn seu humor inteligente, muitas vezes driblam
a censura. Seus desenhos servem a luta pela redemocratização do Pals, pela conquista
da anistia, pelas Diretas Já. Protesto, critica e contestaçào fazem parte do humor cáusti-
co dos chargistas que, com lapis em punho, ocupam as trincheiras subversivas da espe-
rança. Nesses tempos tristes, os chargistas sào também poéticos, procurando mostrar a
humanidade daqueles que são rotulados apenas como perigosos, mostrando seus ideais,
seus sonhos, suas dores, suas mães, seus filhos, seus a mores.

Ao acentuar os traços distintivos da ditadura, os chargistas mostram a indignação corn
a repressão, 0 horror da tortura e o absurdo da censura. Eles usam a força expressiva da
charge para comunicaro que artigos e matériasjornalisticas não podem publicar. Fradins
e graünas de guerreiros henfis convivem bravamente com inquisidores e ditadores e, am-
da hoje, habitam o imaginário de uma geração. CompOem o oasis de reflexão e humor nos
tempos sisudos da ditadura.

Quando e questionado por um jornalista sobre a longevidade do Pasquim, uma das publi-
caçOes de humor de vida mais longa no Brasil, Ziraldo afirma: "Resistimos dez anos e vira-
mos sImbolo de resisténcia. No's resistimos a tudo: destruição de originais, bomba na reda-
ção, censura prévia em Brasilia, censura prévia com censor secreto, ameaças portelefone e
por carta, prisOes arbitrárias, 16 processos."

Os chargistas sonham um pals diferente e não aceitam a mordaça da censura. Seus
desenhos publicados em jornais e revistas, ao longo do tempo, refletem parte da histó-
na do Brasil. Afinal, a histOria dos povos também é feita por esses discursos livres, não
oficiais. Como diz [or, ao final do livro Ret ratofalado, em que narra a história da ditadura,
em quadrinhos e reproduçoes de diários de cela: "qua isquer semelhanças com pessoas
vivas ou desaparecidas ou mortas são meras cicatrizes".
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AS CHARGES
“Charge” vem do francês e quer dizer “ataque”. Portanto, é crítica, não é só humor. Ou melhor, é um hu-
mor que nasce do descontentamento com o mundo. Conforme Nilson, “o humor é contra a dor, contra o 
absurdo do mundo. O humorista vê a condição humana e ri disso como forma de sua superação”. 

Os trabalhos dos mineiros Henfil, Lor, Nilson e Ziraldo vêm representar a produção de uma gera-
ção de chargistas, cartunistas e escritores que fazem um humor combativo e libertário, nos anos de 
resistência e luta do povo brasileiro contra a arbitrariedade 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 históri-
co do momento inominável. Os chargistas fazem uma crítica mordaz às prisões e aos assassinatos 
políticos e, com seu humor 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, 
procurando mostrar a humanidade daqueles que são rotulados apenas como perigosos, mostrando 
seus ideais, seus sonhos, suas dores, suas mães, seus filhos, seus amores.

Ao acentuar os traços distintivos da ditadura, os chargistas mostram a indignação com a repres-
são, o horror da tortura e o absurdo da censura. Eles usam a força expressiva da charge para co-
municar o que artigos e matérias jornalísticas não podem publicar. Fradins e graúnas de guerreiros 
henfis convivem bravamente com inquisidores e ditadores e, ainda hoje, habitam o imaginário de 
uma geração. Compõem o oásis de reflexão e humor nos tempos sisudos da ditadura. 

Quando é questionado por um jornalista sobre a longevidade do Pasquim, uma das publicações de 
humor de vida mais longa no Brasil, Ziraldo afirma: “Resistimos dez anos e viramos símbolo de resis-
tência. Nós resistimos a tudo: destruição de originais, bomba na redação, censura prévia em Brasília, 
censura prévia com censor secreto, ameaças por telefone e por carta, prisões arbitrárias, 16 processos.”

Os chargistas sonham um país diferente e não aceitam a mordaça da censura. Seus desenhos 
publicados em jornais e revistas, ao longo do tempo, refletem 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 falado, em que narra a história da ditadura, em quadrinhos e reproduções de diários de 
cela: “quaisquer semelhanças com pessoas vivas ou desaparecidas ou mortas são meras cicatrizes”.

Palanque no Comício pelas Diretas Já: Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Osmar Santos, Leonel Brizola, 
José Richa e Lula
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Guia Cultural
Muitos já conhecem as obras apresentadas na exposição e as tantas outras produções brilhantes 
da época. 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.

ESPETÁCULOS

Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues (1943).

Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes 
(1956).

Eles não usam black tie, de Gianfrancesco 
Guarnieri, Teatro de Arena (1958).

Fim de jogo, de Beckett, Teatro Experimental 
(MG). (1959).

Show Opinião, músicas de João do Vale, dire-
ção de Oduvaldo Viana Filho (1964).

Andorra, de Max Frich, direção de José Celso 
Martinez Correa, Teatro Oficina (1964).

Pequenos burgueses, de Máximo Gorki, Tea-
tro Oficina (1963 e 1964).

Arena conta Zumbi, de Gianfrancesco Guar-
nieri; música de Edu Lobo (1965).

Morte e vida severina, de João Cabral de Melo 
Neto, música de Chico Buarque, Tuca (1966).

Rei da vela, de Oswald de Andrade, Teatro Ofi-
cina (1967).

Oh! Oh! Oh! Minas Gerais, de Jota D’Ângelo e 
Jonas Bloch (1967).

Roda-Viva, de Chico Buarque, direção de José 
Celso Martinez (1968).

Calabar: o elogio da traição, de Ruy Guerra e 
Chico Buarque (1973).

Numância: ou ficar a pátria livre, adaptação 
da obra de Cervantes, direção de Amir Hadad 
(1968).

Futebol, a alegria do povo, de Jota D’Ângelo e 
Carlos Alberto Ratton (1969).

Fedor, texto e direção de José Antônio de Sou-
za (1970).

Frei Caneca, de Carlos Queiroz Felles, direção 
de Jota Dângelo (1972).

Gota d’água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, 
direção de Gianni Ratto (1975).

Trate-me Leão, criação do grupo Asdrúbal 
Trouxe o Trombone (1977).

Macunaíma, baseada na obra de Mário de An-
drade, direção de Antunes Filho, Grupo Pau-

-Brasil (1978 a 1987).

Pelos caminhos de Minas, de Jota D’Ângelo, O 
Grupo (1976).

O interrogatório, de Peter Weiss, direção de 
Jota Dângelo (1978).

Qualé, Brasil?, texto e direção de Jota D’Ânge-
lo (1980).

Maria, Maria, música de Milton Nascimento 
e roteiro de Fernando Brant, Grupo O Corpo 
(1976 a 1982).

MÚSICA

Pelo telefone, de Donga e Mauro de Almeida 
(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 
Ataulfo 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).
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Chega de saudade, de Tom Jobim e Vinicius 
de Morais (1958).

Chiclete com banana, de Gordurinha e Almira 
Castilho (1959).

O nosso amor, de Tom Jobim e Vinicius de Mo-
rais (1959).

Influência do jazz, de Carlos Lyra (1962).

Canção do subdesenvolvido, de Carlos Lyra e 
Francisco de Assis (1962).

Marcha da quarta-feira de cinzas, de Lyra e 
Vinicius 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).

Roda-Viva, de Chico Buarque (1967).

Funeral de um lavrador, de Chico Buarque e 
João Cabral de Melo Neto (1967).

Travessia, de Milton Nascimento e Fernando 
Brant (1967).

Pra não dizer que não falei das flores (Cami-
nhando), Geraldo Vandré (1968).

Cantiga brava, de Geraldo Vandré (1968).

Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque (1968).

Soy loco 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 Ve-
loso, 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 Pi-
nheiro (1971).

Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, de 
Roberto Carlos e Erasmo Carlos (1971).

Nada será como antes, de Milton Nascimento 
e Ronaldo Bastos (1972).

Comportamento geral, de Gonzaguinha 
(1972).

Canto brasileiro, de Paulo César Pinheiro / 
Pesadelo, de Maurício 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 pseu-
dônimo de Julinho da Adelaide) e Leonel Pai-
va (1973).

Uma vida só (“Pare de tomar a pílula”)., de 
Fernando Adour e Odair José (1973).

O que será (À Flor da Pele), de Chico Buarque 
(1976).

Meu caro amigo, de Chico Buarque (1976).

Gracias a la vida, de Violeta Parra (1976).

Somos todos iguais nessa noite, de Ivan Lins 
e Vitor Martins (1974).

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 Fernan-
do Brant (1978).
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Que país é esse?, de Renato Russo (1978).

Querelas do Brasil, Maurício Tapajós e Aldir 
Blanc (1979).

O bêbado e a equilibrista, João Bosco e Aldir 
Blanc (1979).

Admirável gado novo, de Zé Ramalho (1980).

Coração de estudante, de Wagner Tiso e Mil-
ton 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 Gu-
tje (1985).

POESIAS

“Pátria minha”, de Vinicius de Moraes (1949).

Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Mei-
reles (1953).

Morte e vida severina, de João Cabral de Melo 
Neto (1956).

“O operário em construção”, de Vinicius de Mo-
raes (1956).

“Coca-Cola”, de Décio Pignatari (1957).

“Petróleo”, de José Lino Grunewald (1957).

Plano piloto para poesia concreta, de Augusto 
de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pigna-
tari (1958).

Violão de rua, de vários poetas (1962 a 1963).

Educação pela pedra, de João Cabral de Melo 
Neto (1966).

 “Jogos Florais”, de Cacaso (1974).

26 poetas hoje, organizado por Heloísa Buar-
que de Hollanda (1975).

“Rápido e rasteiro”, de Ricardo Chacal (1975).

Dentro da noite veloz, de Ferreira Gullar 
(1975).

Poema sujo, de Ferreira Gullar (1976).

“Abaixo a carestia”, de Marcelo Dolabela (anos 
70).

Adeus a sete quedas, de Carlos Drummond 
(1982).

Caprixos e relaxos, de Paulo Leminski (1983).

NARRATIVAS

Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos 
(1953). 

Subterrâneos da liberdade, de Jorge Amado 
(1954).

Grande sertão: veredas, de João Guimarães 
Rosa (1956).

Corpo de baile, de João Guimarães Rosa 
(1956).

Encontro Marcado, de Fernando Sabino 
(1956).

Laços de família, de Clarice Lispector (1960).

Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus 
(1960).

Barca dos homens, de Autran Dourado (1961).

Fábulas fabulosas, de Millôr Fernandes (1963).

O ato e o fato, de Carlos Heitor Cony (1964).

A hora dos ruminantes, de José J. Veiga 
(1966)

Pessach: a travessia, de Carlos Heitor Cony 
(1967).

Dez histórias imorais, de Agnaldo Silva 
(1967).

Mistérios de Curitiba, de Dalton Trevisan 
(1968).

Incidente em Antares, de Érico Veríssimo 
(1971).

Fazenda modelo, de Chico Buarque (1974).

Feliz ano novo, de Rubem Fonseca (1975).

Zero, de Ignácio Loyola de Brandão (1975).

Lavoura arcaica, de Raduan Nassar (1975).

Reflexos do baile, de Antonio Callado (1976).

Quatro olhos, de Renato Pompeu (1976).

O cobrador, de Rubem Fonseca (1976).

Em câmara lenta, de Renato Tapajós (1977).
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O que é isso, companheiro?, de Fernando Ga-
beira (1979).

Milagre no Brasil, de Augusto Boal (1979).

A casa de vidro: cinco histórias do Brasil, de 
Ivan Ângelo (1979).

O cego e a dançarina, de João Gilberto Noll 
(1980).

Os carbonários: memórias de uma guerrilha 
perdida, de Alfredo Sirkis (1980).

Em liberdade, de Silviano Santiago (1981).

Batismo de sangue, de Frei Beto (1982).

1968, o ano que não terminou, de Zuenir Ven-
tura (1989).

A ditadura envergonhada, de Hélio Gaspari 
(2002).

Cinzas do Norte, de Milton Hatoum (2005).

FILMES

Orfeu negro, de Marcel Camus (1959).

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 Ro-
cha (1963).

Terra em transe, de Glauber Rocha (1966).

O Bandido da luz vermelha, de Rogério Sgan-
zerla (1968).

Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade 
(1969).

Matou a família e foi ao cinema, de Júlio Bres-
sane (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 Bar-
reto (1976).

Memórias do cárcere, de Nelson Pereira dos 
Santos (1883).

Cabra marcado para morrer, de Eduardo Cou-
tinho (1984).

SAIBA MAIS 
No Portal da Assembleia de Minas – www.almg.gov.br – estão disponíveis reportagens e matérias 
especiais sobre a temática da ditadura. 

O programa Memória e Poder, da TV Assembleia, possui uma série de depoimentos relacionados 
ao período da ditadura militar. Para assistir aos vídeos on-line, acesse:  

www.almg.gov.br/tv  

Sobre os Programas> Memória e Poder

Para consultar obras e publicações que abordam o tema, visite o acervo da Biblioteca Deputado 
Camilo Prates, na Assembleia de Minas.
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Projeto Brasil Nunca Mais. Petrópolis, Vozes, 1985.

Jornal do Século. Jornal do Brasil, 2000.

Páginas na internet:

www.fpa.com.br (Fundação Perseu Abramo)

www.jbonline.terra.com.br/jseculo (Jornal do Brasil)

www.cpdoc.org.br

www.uol.com.br

www.pdt.org.br/personalidades 

www.tvcultura.com.br 

www.folha.uol.com.br (Folha de S.Paulo)
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