


Introdução	do	diretor

Quando	 começamos	 a	 idealizar	 o	 documentário	 AURORA	 1964,	 interrogávamos	
sobre	 o	 potencial	 do	 @ilme	 como	 ferramenta	 de	 informação,	 de	 re@lexão,	 como	
promotor	 de	 debate	 na	 sociedade	 e	 instrumento	 para	 processos	 educativos.	 O	
objetivo	deste	projeto	sempre	foi	alcançar	o	público	mais	jovem,	torna-lo	sensíveis	
ao	estudo	do	passado	recente	do	próprio	pais,	especialmente	sobre	o	período	da	
ditadura	 civil-militar	 instaurada	 em	 1964.	 Isto	 emerge	 por	 meio	 de	 distintos	
elementos:
-	A	crise	de	valores	democráticos	que	o	Brasil	está	sofrendo,	na	qual	assistimos	aos	
discursos	 em	 favor	da	 volta	dos	militares	 ao	 governo	por	parcelas	da	 sociedade,	
inclusive	entre	grupos	de	jovens.		
-	O	período	da	ditadura	de	1964	ainda	é	pouco	tratado	nos	textos	escolares.
-	 Os	 crimes	 cometidos	 pelos	 órgãos	 repressores	 do	 regime	 militar	 foram	
investigados	recentemente,	por	meio	da	Comissão	da	Anistia,	Comissão	Nacional	e	
das	 Comissões	 estaduais	 de	 Memória	 e	 Verdade.	 Pesquisas	 que	 buscaram	
identi@icar	as	sistemáticas	violações	dos	direitos	humanos	perpetradas	pelo	regime	
militar	 entre	 1964	 e	 1985,	 construindo	 assim	 visibilidade	 às	 histórias	 e	 aos	
acontecimentos	mantidos	escondidos	durante	décadas	e,	portanto,	desconhecidos	
da	maior	parte	da	sociedade	brasileira.	
	
Estes	foram	os	pontos	de	partida	para	a	realização	do	AURORA	1964,	quanto	a	sua	
atualidade	e	contribuição	para	construir	um	entendimento	sobre	a	atual	situação	
da	sociedade	brasileira.	
	
Para	fortalecer	seu	potencial	educativo	e	o	alcance	de	público,	criamos,	junto	com	o	
historiador	Pablo	Por@irio,	este	kit	educativo,	que	oferece	uma	série	de	conteúdos	
adicionais	 sobre	 a	 contextualização	 histórico-política	 do	 período	 ditatorial,	 as	
biogra@ias	dos	protagonistas	do	@ilme	e	propostas	de	atividades	didáticas,	a	serem	
ministradas	 por	 professores	 e	 educadores,	 direcionadas	 para	 alunos	 de	 ensino	
médio	 e	 universidades.	 O	 objetivo	 é	 estimular	 a	 interação	 e	 a	 re@lexão	 sobre	 as	
temáticas	 tratadas	 pela	 série	 (história,	 memória	 coletiva,	 democracia,	 liberdade	
individual,	 função	do	estado,	participação	política,	cidadania,	ditadura,	repressão,	
censura,	 atuação	 das	 instituições	 públicas	 e	 dos	 órgãos	 militares,	 entre	 outras).	
Este	 kit	 está	 disponível	 de	 forma	 gratuita	 no	 site	 www.p14311.org,	 na	 área	
dedicada	ao	documentário	AURORA	1964.	
Aqui	vai	a	nossa	contribuição	para	a	memória,	verdade	e	justiça	para	todas	e	todos	
que	lutaram	 contra	 a	 repressão	 do	 regime	 militar.	 E	 para	 que	 nunca	 mais	
aconteça.	
	
Diego	Di	Niglio
Diretor	de	AURORA	1964



Memórias,	histórias	e	imagens
Pablo	F.	de	A.	Por;irio

Vivíamos	 os	 idos	 de	 2013	 e	 a	 Comissão	 Nacional	 da	 Verdade	 realizava	 suas	
investigações	 sobre	 as	 graves	 violações	de	direitos	humanos	ocorridas	durante	 a	
ditadura	militar	no	Brasil.	Seus	resultados	seriam	apresentados	no	relatório	 @inal	
em	 dezembro	 do	 ano	 seguinte.	 A	 Comissão	 Estadual	 Memória	 e	 Verdade	 Dom	
Hélder	Câmara,	em	Pernambuco,	avançava	também	nos	seus	trabalhos	de	pesquisa	
sobre	o	tema.
Dois	anos	antes,	em	2011,	o	Ministério	da	Justiça,	por	meio	da	Comissão	da	Anistia,	
deu	 início	ao	projeto	Marcas	da	Memória.	O	objetivo	era	publicar	 livros,	produzir	
exposições,	 audiovisual	 e	 digitalização	 de	 acervos.	 Dentro	 desse	 amplo	 projeto	
surgiu	 a	 demanda	 para	 realizar	 uma	 política	 pública	 sobre	 a	 História	 Oral	 da	
Anistia	no	Brasil.	Assim	foi	iniciado	o	projeto	Marcas	da	Memória:	História	Oral	da	
Anistia	 no	 Brasil.	 Realizado	 em	 parceria	 com	 as	 Universidades	 Federais	 de	
Pernambuco,	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 e	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 a	 atividade	 de	 pesquisa	
entrevistou	cerca	de	100	pessoas	vítimas	de	perseguição	política,	prisão	e	tortura	
durante	a	ditadura	instaurada	no	Brasil	após	o	golpe	de	1964.
O	grupo	de	pesquisadores	da	UFPE	 @ilmou	as	entrevistas	de	41	pessoas,	 sendo	9	
mulheres	 e	 32	 homens,	 dos	 estados	 de	 Pernambuco,	 Alagoas	 e	 Piauí.	 Eram	 ex-
integrantes	de	partidos,	de	movimentos	sociais,	que	formaram,	em	grande	medida,	
a	 geração	de	1968,	massacrada	pela	 repressão	pós	Ato	 Institucional	 nº	 5.	 Foram	
entrevistados	 também	 participantes	 das	 Ligas	 Camponesas,	 atuantes	 no	 período	
pré-1964.	Esses	foram	atingidos	pela	repressão	logo	nos	primeiros	dias	do	golpe.	
Na	realização	das	entrevistas	foi	utilizada	a	metodologia	da	História	Oral.	Esta	é	um	
método	de	pesquisa	e	produção	de	 fontes	históricas.	Não	é	uma	 forma	particular	
de	História.	Por	meio	do	exercício	da	memória,	as	pessoas	elaboravam	seus	relatos	
orais	pelos	quais	narravam	experiências	 individuais,	 coletivas,	 e	por	 isso,	 sociais,	
sobre	o	passado.
As	rememorações	das	pessoas	perseguidas	e	reprimidas	pelos	governos	militares	
partiram	de	um	presente	que	as	mobilizava.	Os	primeiros	anos	da	década	de	2010	
foram	um	momento	 favorável	 ao	 exercício	 do	 lembrar.	 As	 comissões	 da	 verdade,	
nacional	 e	 estaduais,	 criavam	 oportunidades	 de	 fala	 e	 de	 escuta.	 Produziam	
espaços	públicos	nos	quais	homens	e	mulheres	censurados,	presos,	torturados,	ou	
aqueles	que	tiveram	amigos	e	familiares	assassinados	ou	desaparecidos,	poderiam	
promover	encontros	do	presente	com	o	passado,	ou	com	os	passados,	por	meio	dos	
seus	relatos	de	memória,	mobilizando	modelos	interpretativos,	silêncios,	desejos	e	
discursos	políticos.	
Os	 entrevistados	 realizavam	 recortes	 do	 tempo,	 selecionavam	 os	 objetos	 do	
passado	 para	 produzir	 memórias	 e	 por	 meio	 delas	 tentar	 impedir	 retornos	
autoritários.	Os	momentos	de	 falas	 e	 de	 escutas,	 que	 se	 espalhavam	pelas	 várias	
Comissões	da	Verdade	e	também	em	ações	de	projetos	como	o	Marcas	da	Memória,	
desejavam	 criar	 uma	 prática	 de	 valorização	 da	 democracia,	 afastar	 as	 soluções	
autoritárias	e	colocar	o	debate	político	fora	da	lógica	da	perseguição,	da	eliminação	
e	do	golpe	de	Estado	tão	presente	na	história	do	Brasil	e	da	América	Latina.	



O	 projeto	Marcas	 da	 Memória	 da	 Comissão	 da	 Anistia	 tomava	 ainda	 a	 memória	
como	um	mecanismo	de	reparação.	Este	era	seu	conceito	norteador.	Reparação	no	
sentido	de	garantir	a	pluralidade	de	leituras	do	passado,	fortalecendo	um	exercício	
democrático	 no	 presente,	 de	multiplicidade	 das	 falas,	 do	 debate	 das	 ideias.	 Com	
isso,	criava-se	uma	ação	que	enfrentava	o	caráter	violento	dos	regimes	autoritários,	
que	 além	 de	 assassinar,	 impôs	 um	 único	 discurso	 possível,	 uma	memória	 e	 uma	
história	monolíticas.	
Essa	prática	 autoritária	 foi	manifestada	de	modo	 sistemático	a	partir	de	1964.	O	
golpe	 civil-militar	 interrompeu	 o	 governo	 de	 João	 Goulart ,	 eleito	
democraticamente,	mas	 também	os	 debates	 promovidos	 por	 intelectuais,	 grupos	
partidários	e	organizações	de	 trabalhadores	 sobre	os	problemas	do	Brasil	 e	 suas	
possíveis	 soluções.	 Antes	 do	 golpe,	 vivenciava-se	 uma	 experiência	 democrática	 e	
sua	 multiplicidade	 política.	 Atores	 sociais,	 como	 os	 camponeses,	 invisíveis	 na	
história	 do	 Brasil,	 haviam	 sido	 alçados	 para	 o	 debate	 público	 por	 meio	 do	
movimento	 das	 Ligas	 Camponesas.	 Ocupavam	 as	 capas	 de	 jornais	 e	 revistas	
nacionais	 e	 internacionais.	 Lutavam	 pela	 reforma	 agrária	 e	 incomodavam	 a	 elite	
política	 agrária.	 Com	 a	 justi@icativa	 de	 combater	 a	 corrupção	 e	 acabar	 com	 a	
desordem	 social,	 o	 golpe	 de	 1964	 retirou	 as	mobilizações	 dos	 trabalhadores	 do	
cenário	político	e	instituiu	um	governo	no	qual	a	palavra	democracia	era	sinônimo	
de	 ordem	 e	 de	 concordância	 com	 os	 militares.	 Teve	 início	 a	 construção	 de	 um	
regime	 de	 governo,	 onde	 o	 não	 alinhado	 era	 identi@icado	 como	 uma	 ameaça,	
ocupava	o	lugar	do	inimigo,	passível	de	ser	eliminado.	
Na	 década	 de	 1980,	 após	 21	 anos	 de	 governos	 militares,	 aconteceu	 a	 transição	
democrática	 no	 Brasil.	 A	 passagem	 para	 um	 governo	 civil	 foi	 um	 processo	
controlado	 pela	 elite	 política	 em	 acordo	 com	 os	 militares.	 Contudo,	 houve	
conquistas.	 A	 redação	 de	 uma	 nova	 Constituição,	 a	 retomada	 dos	 movimentos	
sociais	nas	ruas,	a	criação	de	mecanismos	para	promoção	dos	direitos	humanos	e	a	
realização	 de	 eleições	 diretas	 foram	 algumas	 delas.	 Ao	 mesmo	 tempo	 foi	
estabelecida	a	narrativa	da	festa	democrática,	que	contribuiu	para	impedir,	durante	
o	 processo	 de	 redemocratização,	 as	 investigações	 sobre	 as	 violências	 praticadas	
pelos	agentes	do	Estado	durante	o	regime	militar.	Mas	ainda,	havia	permanências	
do	 período	 militar	 na	 Nova	 República.	 As	 práticas	 de	 tortura	 continuavam	 em	
muitas	prisões	do	país.	Os	camponeses	seguiam	sendo	perseguidos	e	seus	líderes	
assassinados.	Nem	tudo	era	festa.	
O	modo	como	o	processo	de	(re)democratização	foi	encaminhado,	desde	a	Anistia	
de	 1979,	 proclamou	 o	 silenciamento	 das	 lutas	 sociais	 e	 políticas	 vivenciadas	 no	
período	da	ditadura	e	mesmo	antes	dela.	A	narrativa	da	arbitragem,	da	conciliação,	
estaria	acima	e	por	cima	dos	con@litos.	A	prática	política	da	Nova	República	negava	
a	 vitória	 e	 a	 derrota,	 compartilhando	 a	 benevolência	 social	 e	 o	 congraçamento	
nacional.	
A	 (re)democratização	 exaltava	 a	 ordem	 constitucional	 e	 procurava	 apagar	 suas	
disputas	de	poder.	Assentava	a	prosa	política	sobre	a	luta	política.	Encarcerava	no	
passado	 os	 episódios	 de	 violências,	 censura,	 autoritarismo	 para	 torná-los	
anacrônicos	 à	 festa	 democrática.	 Teriam	 sido	 superados	 e,	 por	 isso,	 se	 fazia	
desnecessário	 e	 até	 perigoso	 estabelecer	 uma	 comissão	 para	 investigar	 tais	
episódios	no	Brasil.	Tal	 ação	 foi	 iniciada	quase	 três	décadas	depois	de	encerrada	
o@icialmente	a	ditadura.	
Os	 professores	 e	 pesquisadores	 participantes	 do	 projeto	 Marcas	 da	 Memória:	
história	oral	da	anistia	no	Brasil	re@letiram	sobre	várias	dessas	questões	na	série	de	
artigos	escritos	para	compor	o	livro	–	de	mesmo	título	–	que	foi	um	dos	produtos	



@inais	 da	 investigação.	 Esta	 publicação	 e	 o	 debate	 sobre	 essas	 questões	
funcionaram	ainda	como	o	ponto	de	partida	do	projeto	audiovisual	realizado	por	
Diego	Di	Niglio	e	que	resultou	na	série	Autora	1964.	
Em	 2013,	 um	 encontro	 na	 Universidade	 Federal	 de	 Pernambuco	 reuniu	 o	 autor	
deste	texto,	o	historiador	Antônio	Montenegro	e	Diego	Di	Niglio.	Nele,	o	diretor	de	
Autora	1964	apresentou	sua	proposta	de	realizar	uma	pesquisa	fotográ@ica	a	partir	
das	narrativas	de	presos	e	perseguidos	políticos	entrevistados	pelos	pesquisadores	
do	 projeto	 Marcas	 da	 Memória.	 Desejava	 investigar,	 por	 meio	 das	 imagens,	 as	
histórias	 e	 os	 universos	 particulares	 dos	 retratados.	 Nos	 anos	 seguintes,	 dessa	
primeira	proposta	surgiu	a	ideia	de	um	projeto	audiovisual	destinado	ao	cinema	e	
à	televisão.	
Di	 Niglio	 utilizou	 de	 alguns	 dos	 instrumentos	 dos	 bons	 historiadores	 em	 sua	
pesquisa.	 Passou	 a	 frequentar	 diariamente	 os	 arquivos	 para	 consultar	 as	 fontes	
históricas,	 com	 destaque	 para	 o	 acervo	 DOPS-PE,	 localizado	 no	 Arquivo	 Público	
Jordão	Emerenciano.	Percorreu	a	casa	das	pessoas	a	serem	fotografadas	e	@ilmadas,	
participando	 um	 pouco	 de	 suas	 vidas,	 do	 seu	 cotidiano.	 Isto	 possibilitou	 o	
desenvolvimento	 de	 um	 olhar	 autoral	 íntimo,	 criativo,	 sem	 deixar	 de	 ser	
documental	 ao	 mesmo	 tempo.	 Produziu	 horas	 de	 @ilmagem	 com	 suas	 lentes,	
milhares	 de	 imagens,	 constituindo	 um	 grande	 acervo	 sobre	 a	 temática.	 Editou,	
escolheu,	deslocou	seus	registros	para	compor	uma	narrativa	visual,	documental	e	
sensível.	
Aurora	 1964	 conta	 a	 história	 de	 um	 passado	 de	 perseguição	 política,	 tortura	 e	
mortes	promovidas	pelo	próprio	Estado	brasileiro.	Cria	ligações	entre	esse	passado	
e	 o	 presente.	 Atualiza	 o	 debate	 sobre	 democracia,	 direitos	 humanos	 e	memórias	
individual	e	social.	Avisa-nos	que	esse	passado	não	passou	e	seus	signi@icados	estão	
em	disputa	no	presente.	



1.	Os	Protagonistas	do	;ilme

Capítulo	I		-	“	O	dia	da	mentira”
	
Miguel	Arraes

No	 dia	 1º	 de	 abril	 de	 1964,	 o	 Palácio	 do	 Campo	 das	 Princesas,	 sede	 do	
governo	 de	 Pernambuco,	 estava	 cercado	 e	 tomado	 por	 soldados	 do	 exército.	 O	
governador	 Miguel	 Arraes	 gravava	 uma	 mensagem	 que	 iria	 ser	 veiculada	 nas	
rádios.	Dizia:
“No	 momento	 em	 que	 eu	 falo,	 o	 Palácio	 do	 governo	 está	 tomado	 por	 tropas	 do	
exército	que	se	insubordinaram	contra	o	Presidente	da	República,	tocando	assim	no	
meu	mandato	que	o	povo	de	Pernambuco	me	concedeu	[...]	Sei	que	cumpri	até	agora	
o	meu	dever	com	o	povo	pernambucano,	sei	que	estou	Liel	aos	princípios	democráticos	
e	à	legalidade	e	à	Constituição	que	jurei	cumprir.	”

Miguel	 Arraes	 consultava	 seus	 assessores	 e	 conversa	 com	 sua	 esposa,	
Magdalena.	 A	 tensão	 era	 crescente.	 Logo	 cedo,	 ela	 havia	mandado	 os	 dois	 @ilhos	
pequenos	para	a	escola,	tentando	manter	as	atividades	cotidianas	e	a	tranquilidade	
para	as	 crianças.	O	 casal	 foi	 separado	quando	no	 @inal	da	manhã	Magdalena	 saiu	
para	buscar	os	@ilhos	e	não	mais	conseguiu	entrar	no	Palácio.	

No	 @im	 daquele	 dia	 1ª	 de	 abril,	 o	 governador	 de	 Pernambuco	 deixou	 o	
Palácio	 do	 Campo	 das	 Princesas	 preso.	 Foi	 levado	 para	 o	 14º	 Regimento	 de	
Infantaria	e	um	dia	depois	transferido	para	a	ilha	de	Fernando	de	Noronha.	Ainda	
no	mesmo	 dia,	 a	 Assembleia	 Legislativa	 de	 Pernambuco	 decretou	 a	 vacância	 do	
cargo	 de	 governador,	 ocupado	 logo	 em	 seguida	 por	 Paulo	 Guerra,	 então	 vice-
governador.

A	entrada	de	Miguel	Arraes	no	Palácio	do	Campo	das	Princesas	como	chefe	
do	 executivo	 havia	 ocorrido	 no	 dia	 31	 de	 janeiro	 de	 1963.	 Uma	 multidão	 de	
trabalhadores	 estava	 na	 frente	 do	 prédio	 esperando	 o	 pronunciamento	 do	 novo	
governador.	 Sobre	 um	 palanque	 improvisado	 na	 base	 de	 cimento	 de	 um	 poste,	
Arraes	rea@irmou	seus	compromissos	apresentados	durante	a	campanha	eleitoral:	
“O	único	 compromisso	que	 tenho	é	governar	ao	 lado	do	povo,	 contra	a	miséria	 e	a	
fome”.	 Em	 seu	 governo,	 assegurou	 o	 pagamento	 do	 salário	 mínimo	 para	 o	
trabalhador	rural,	garantiu	o	direito	de	recebimento	do	13º	salário	e	da	jornada	de	
oito	horas	de	trabalho.	Miguel	Arraes	colocou	trabalhadores	rurais	e	latifundiários	
sentados	à	mesa	de	negociação	para	@irmar	o	Acordo	do	Campo.

Pouco	 depois	 de	 um	 ano,	 o	 Golpe	 civil-militar	 de	 1964	 interrompeu	 essa	
experiência	 política.	 Muitos	 trabalhadores	 rurais	 foram	 presos,	 outros	 foram	
assassinados.	 O	 governador	 de	 Pernambuco	 passou	 pouco	 mais	 de	 um	 ano	 no	
cárcere.	 Conseguiu	 um	Habeas-Corpus	 e	 a	 condição	 de	 exilado	 na	 Argélia,	 onde	
viveu	 com	Magdalena	Arraes	 e	 @ilhos.	 A	 sua	 vida	 de	 gestor	 público	 foi	 retomada	
apenas	 em	 1986,	 quando	 se	 elegeu	 novamente	 governador	 do	 Estado.	 A	 sua	
atuação	política	nunca	cessou.	



Gregório	Bezerra

Gregório	Bezerra	nasceu	miserável	em	1900.	Dizia	que	nasceu	 faminto	e	 faminto	
foi	 vegetando	 e	 crescendo	 ao	 léu	 da	 sorte.	 Trabalhou	 desde	muito	 cedo.	 Foi	 um	
infante	 camponês,	 jornaleiro	 e	 ajudante	 de	 pedreiro.	 Alistou-se	 ao	 exército	 em	
1922	e	conseguiu	ingressar	na	Escola	de	Sargento	de	Infantaria	em	1925,	após	se	
alfabetizar	por	método	autodidata.	Foi	sargento-instrutor	e	professor	de	educação	
@ísica	 do	 Colégio	 Militar	 de	 Fortaleza	 até	 ser	 expulso	 do	 exército	 em	 1935.	
Ingressou	 no	 Partido	 Comunista	 em	 1930,	 fazendo-se	 um	 dos	 seus	 principais	
líderes.	 Tornou-se	 um	 dos	 dirigentes	 do	 Levante	 Comunista	 de	 1935,	 razão	 pela	
qual	foi	preso.	Recebeu	anistia	após	o	@im	do	governo	de	Getúlio	Vargas	e	logrou	ser	
eleito	deputado	federal	por	Pernambuco,	sendo	o	mais	votado	em	Recife,	em	1945.	
Em	 janeiro	 de	 1948,	 seu	 mandato	 foi	 cassado.	 O	 PCB	 havia	 sido	 posto	 na	
ilegalidade	no	ano	anterior.	Passou	a	atuar	na	organização	dos	trabalhadores	rurais	
no	Nordeste	do	Brasil,	 auxiliando	na	criação	de	sindicatos	 rurais.	Foi	preso,	mais	
uma	vez,	nos	primeiros	dias	após	o	golpe	de	1964,	quando	pensava	em	montar	a	
resistência	dos	trabalhadores	no	campo.	Estava	no	Engenho	Pedroza,	município	de	
Cortês.	Com	as	mãos	e	os	pés	algemados,	ainda	teve	o	corpo	todo	amarrado.	Jogado	
na	carroceria	de	um	caminhão,	seguiu	para	o	município	de	Ribeirão,	Zona	da	Mata	
Sul	de	Pernambuco.	No	dia	seguinte	chegou	a	Companhia	de	Motomecanização,	em	
Recife,	onde	foi	recebido	pelo	coronel	Darcy	Ursmar	Villocq	Vianna.	Alí	ocorreria	o	
episódio	mais	conhecido	da	vida	de	Gregório	Bezerra.	Ele	foi	espancado	com	barra	
de	ferro,	obrigado	a	pisar	em	uma	solução	ácida	e,	amarrado	pelo	pescoço,	levado	
pelas	ruas	do	bairro	de	Casa	Forte.	O	coronel	Villocq	o	exibia	como	um	criminoso	e	
incentivava	as	pessoas	para	que	o	xingassem.		
Gregório	Bezerra	 sempre	 enfrentou	 com	 coragem	as	 situações	mais	 complicadas	
da	sua	vida.	Quando	estava	preso	no	município	de	Ribeirão,	em	1964,	escutou	do	
coronel	 Ibiapina:	 “Eu	 sinto	 nojo	 de	 você”.	 Prontamente,	 respondeu:	 “Eu	 também	
tenho	nojo	de	todos	os	fascistas	fantasiados	com	a	farda	do	Exército”.	Isso	lhe	valeu	
um	golpe	de	fuzil	no	estômago,	um	soco	na	cara	e	duas	pancadas	nos	ouvidos.	Essa	
postura	do	enfrentamento	marcou	a	trajetória	de	Gregório	Bezerra.	As	fotogra@ias	
produzidas	 pela	 polícia	 política	 de	 Pernambuco	 para	 o	 prontuário	 do	 líder	
comunista	da	DOPS-PE	registram	bem	esse	espírito.	O	olhar	é	direto,	enfrentando	
aos	que	o	registram,	com	a	@irmeza	e	coragem	do	combatente.	 	Nem	a	miséria	nem	
a	repressão	subsumiram	a	Gregório	Bezerra.
Gregório	Bezerra,	presente!

Francisco	Julião

Francisco	Julião	@icou	conhecido	internacionalmente,	no	@inal	da	década	de	
1950,	 como	 dirigente	 e	 advogado	 das	 Ligas	 Camponesas	 em	 Pernambuco.	 Esse	
movimento	de	trabalhadores	rurais	havia	conseguido,	em	1959	e	com	o	apoio	de	
alguns	 deputados,	 a	 desapropriação	 do	 Engenho	 Galileia,	 em	 Vitória	 de	 Santo	
Antão,	 para	 @ins	 de	 reforma	 agrária.	 Julião	 tornou-se	 deputado	 estadual	 pelo	
Partido	 Socialista	 Brasileiro	 de	 Pernambuco	 em	 1955.	 Foi	 reeleito	 pelo	 mesmo	



partido	em	1958	e	em	1962	conquistou	a	vaga	de	deputado	federal.		
	 Ao	mesmo	 tempo,	 as	 suas	 ações	 de	 organização	 e	mobilização	 dos	 camponeses	
passaram	 a	 ocupar	 cada	 vez	 mais	 as	 manchetes	 dos	 jornais	 nacionais	 e	
estrangeiros.	The	New	York	Times	e	a	revista	Life	dedicavam	várias	de	suas	páginas	
para	apresentar	o	 líder	das	Ligas	Camponesas	que	era	comparado	a	Fidel	Castro.	
Jornalistas	e	o	governo	dos	EUA	 identi@icavam	no	 franzino	advogado	um	possível	
revolucionário	comunista.
As	 ações	 de	 Francisco	 Julião	 e	 das	 Ligas	 Camponesas	 não	 resultaram	 em	 uma	
revolução	 comunista,	 como	 temia	 os	 Estados	 Unidos	 e	 setores	 da	 imprensa	
brasileira.	 Contudo,	 revolucionaram	a	vida	daqueles	pobres	 trabalhadores	 rurais.	
Com	seus	discursos	in@lamados,	que	incendiavam	o	público	e	moviam	milhares	de	
camponeses	para	a	 luta	por	direitos,	 Julião	colocou	as	reivindicações	desse	grupo	
social	no	centro	do	debate	político	do	Brasil.	Construiu	uma	visibilidade	para	esses	
homens	e	mulheres.
No	 dia	 do	 Golpe	 civil-militar	 de	 1964,	 Francisco	 Julião	 estava	 em	 Brasília,	
exercendo	 suas	 funções	 de	 deputado	 federal.	 Dias	 antes,	 havia	 a@irmado	 em	 seu	
discurso	 no	 plenário	 do	 Congresso,	 que	 poderia	 levantar	 500	 mil	 camponeses	
contra	os	golpistas.	A	promessa	não	se	con@irmou.	O	deputado	socialista	foi	um	dos	
primeiros	 a	 ter	 seu	mandato	 cassado.	 Fugiu	 de	Brasília	 disfarçado	 de	 camponês.	
Passou	por	Belo	Horizonte	e	foi	para	o	sul	de	Minas	Gerais,	onde	arrumou	trabalho	
na	Fazenda	Bauzinho.
Depois	de	três	meses	escondido,	Francisco	Julião	foi	denunciado	e	preso.	Usava	o	
nome	de	Antônio.	Tinha	um	cachorro	–	Tenente	–,	uma	bíblia	e	um	rádio	Transistor.	
Sua	 nova	 identidade	 era	 de	 camponês	 e	 pastor	 protestante.	No	momento	 da	 sua	
prisão,	um	policial	olhou	para	suas	mãos	e	viu	calos,	que	comprovaria	sua	condição	
de	 camponês.	 Pediu,	 então,	 para	 que	 tirasse	 o	 calçado.	 O	 aspecto	 dos	 pés	 não	
condizia	com	a	condição	de	trabalhador	do	campo.	O	policial	concluiu:	“As	mãos	são	
de	camponês,	mas	os	pés	são	de	deputado”.	A	prisão	durou	até	setembro	de	1965,	
quando	 Julião	conseguiu	exílio	na	embaixada	no	México,	país	em	que	viveu	até	a	
aprovação	da	Lei	da	Anistia	no	Brasil	em	1979.
A	militância	política	junto	aos	camponeses	lhe	cobrou	um	alto	preço.	Os	@ilhos	do	
primeiro	 casamento	 foram	 morar	 em	 Cuba	 em	 1962,	 devido	 às	 ameaças	 que	
sofriam	dos	inimigos	do	seu	pai.	A	@ilha	do	seu	segundo	casamento,	Isabela,	nasceu	
quando	Francisco	Julião	estava	preso.	A	ela,	foi	dedicado	o	livro	Até	quarta,	Isabela.	
Francisco	 Julião	 morreu	 em	 1999,	 vivendo	 um	 autoexílio	 no	 México,	 depois	 de	
derrotado	 nas	 eleições	 de	 1986	 no	 Brasil.	 Morava	 em	 uma	 casa	 alugada	 muita	
simples	 e	 sofreu	 um	 infarto	 quando	 preparava	 uma	 macarronada.	 Não	 possuía	
mais	 o	 prestígio	 e	 o	 poder	 político	 do	 líder	 das	 Ligas	 Camponesas	 que	 bradava	
“reforma	agrária	na	lei	ou	na	marra”.	Estava	longe	dos	@ilhos.	Vivia	com	sua	terceira	
esposa,	 que	 tratou	 de	 cremar	 seu	 corpo.	 Não	 houve	 tempo	 para	 despedidas	 e	
homenagens	 por	 parte	 dos	 @ilhos,	 dos	 amigos	 ou	 dos	 trabalhadores.	 Quando	
decidiu	retornar	para	o	México	depois	de	1986,	Francisco	Julião,	contudo,	parecia	
já	 se	 despedir:	 “Saio	 dessa	 peleja	 como	 entrei	 nela:	 pobre.	 E	 sigo	 em	 frente,	
recolhendo	as	pedras	que	me	atiraram	pelo	caminho	para	ediLicar	com	elas	os	meus	
sonhos,	as	minhas	utopias.	[…]	que	aspirações	ainda	me	acompanham?	Vou	resumi-
las	numa	só	palavra.	Paz.	”



Engenho	Galiléia	e	os	galileus.	(Cap.	I	e	II)

	 Francisco	 Julião	 foi	 recepcionado	com	vivas,	 fogos	e	uma	chuva	de	pétalas	
no	 Engenho	 Gailéia,	 em	 Vitória	 de	 Santo	 Antão.	 Era	 janeiro	 de	 1955	 e	 os	
camponeses	 haviam	 @inalmente	 conseguido	 um	 advogado	 para	 defendê-los.	 O	
encontro	entre	as	trajetórias	dessas	pessoas	e	a	do	recém-eleito	deputado	estadual	
socialista	 iria	 colocar	 o	 Engenho	 Galiléia	 e	 seus	 moradores	 –	 nomeados	 pela	
imprensa	 também	 como	 Galileus	 –	 em	 destaque	 no	 cenário	 político	 nacional	 e	
internacional.	Em	1959,	com	a	desapropriação	das	terras	do	Galiléia	em	favor	dos	
seus	 moradores,	 manchetes	 e	 editoriais	 de	 diversos	 jornais	 se	 voltaram	 para	
explicar	 o	 que	 acontecia	 nesta	 propriedade	 da	 Zona	 da	 Mata	 de	 Pernambuco.	
Muitos	textos	destacavam	o	perigo	desta	decisão,	que	subverteria	a	ordem	política	
e	instalaria	o	caos	social	no	meio	rural.	Os	trabalhadores	rurais	eram	apresentados	
como	sujeitos	perigosos	no	contexto	da	Guerra	Fria.	Seriam	agentes	da	desordem,	
da	subversão	e	do	comunismo	que	poderiam	“cubanizar”	o	Nordeste	do	Brasil.
Missões	 diplomáticas,	 intelectuais,	 jornalistas	 e	 cineastas	 passaram	 a	 visitar	
aquelas	terras.	Queriam	conhecer	a	sociedade	civil	organizada	pelos	trabalhadores	
e	 nomeada	 pela	 imprensa	 de	 Ligas	 Camponesas.	Havia	 um	desejo	 de	 entender	 e	
registrar	 a	 experiência	 social	 e	 política	 ali	 desenvolvida.	 	 Entre	 esses	 visitantes	
estava	o	jovem	Eduardo	Coutinho,	que	em	1964	começou	a	@ilmar	a	história	de	João	
Pedro	Teixeira,	líder	da	Liga	Camponesa	de	Sapé-PB,	assassinado	dois	anos	antes	a	
mando	de	latifundiários	da	região.	As	locações	eram	realizadas	no	Engenho	Galiléia	
e	 os	 atores	 e	 atrizes	 foram	 os	 próprios	 moradores.	 A	 esposa	 de	 João	 Pedro,	
Elizabeth	 Teixeira,	 interpretaria	 a	 si	 mesma.	 O	 trabalho	 foi	 interrompido	 pela	
repressão	 policial	 na	 região,	 logo	 após	 o	 golpe	 de	 1964.	 Muitos	 moradores,	 e	
mesmo	 a	 equipe	 de	 @ilmagem,	 fugiram.	 Outros	 foram	 presos	 e	 os	 negativos	 até	
então	 produzidos	 @icaram	 perdido.	 Em	 1981,	 esse	 material	 foi	 encontrado	 e	 o	
projeto	passou	a	ser	pensado	no	formato	de	documentário.	Dos	atores	e	das	atrizes	
galileus	surgem	então	Cícero,	Dão,	 João	Virgílio,	que	representavam	vários	outros	
personagens	daquela	história:	Elzito,	Zé	Biu,	Amara,	Maria	Celeste,	Zezé	da	Galiléia.	
A	narrativa	@ílmica	e	as	trajetórias	de	vida	se	misturavam	em	meio	às	memórias	de	
lutas	por	direitos	políticos	e	sociais.
Quando	em	1º	de	 abril	 de	1964	 caminhões	 com	soldados	do	exército	 avançaram	
sobre	 o	 Galiléia,	 famílias	 foram	 destroçadas,	 amizades	 interrompidas,	 sonhos	
atropelados	e	as	lutas	pela	terra	e	por	melhores	condições	de	vida	esmagadas.	Os	
camponeses	sofreram	na	primeira	hora	a	violência	da	ditadura	que	se	instalaria	no	
Brasil.	Destruir	a	organização	política	dos	camponeses	signi@icava	acabar	com	uma	
tentativa	de	mudança	estrutural	do	país.			
Era	 necessário	 ainda	 invisibilizar	 esses	 atores	 sociais.	 Tentar	 apagar	 suas	
memórias	 e	 as	 narrativas	 sobre	 eles.	 Essa	 foi	 uma	 das	 preocupações	 do	 Regime	
Militar	 e	 de	 setores	 civis	 que	 o	 apoiaram,	 como	 os	 latifundiários.	 O	 @ilme	 de	
Eduardo	Coutinho	foi	exibido	em	1985,	no	período	da	redemocratização.	Apesar	do	
sucesso,	 as	histórias	desses	 trabalhadores	 rurais	 e,	 especi@icamente,	 dos	 galileus,	
parecem	 não	 ter	 alcançado	 um	 lugar	 de	 destaque	 na	 memória	 social	 sobre	 os	
massacrados	 pela	 repressão	 da	 Ditadura	 Militar.	 Atualmente	 não	 existe	 um	
monumento	 às	 Ligas	 Camponesas	 no	 Engenho	 Galiléia,	 nem	 essa	 é	 uma	 história	
que	 se	 conte	 nas	 escolas	 ou	 mesmo	 em	 @ilmes.	 A	 experiência	 do	 movimento	



camponês	no	Nordeste	do	Brasil	conhecido	internacionalmente	antes	de	1964	não	
foi	incorporada	a	história	o@icial	do	país.	
As	memórias	 dos	 galileus,	 bem	 como	 dos	 vários	 camponeses	 que	militaram	 por	
reforma	agrária	e	direitos	sociais,	entretanto,	atuam	como	memórias	subterrâneas,	
que	 a@loram	 em	 sobressaltos	 repentinos	 e	 fazem	 suas	 exigências	 para	 esses	
sujeitos	serem	vistos,	escutados	e	não	esquecidos.



Capítulo	II		-	“Tristes	Trópicos”

	Jomard	Muniz	de	Brito

Cometeu	atentados	poéticos

Preso

Movimenta-se,	famigerado

Jomard	Muniz	de	Brito	foi	professor	da	Universidade	do	Recife,	atualmente	
Universidade	Federal	de	Pernambuco.	Atuou	junto	com	Paulo	Freire	na	equipe	do	
Serviço	de	Extensão	Cultural	que	tinha	como	um	dos	principais	objetivos	combater	
o	 analfabetismo.	 Com	o	 golpe	 civil	militar	 de	 1964,	 foi	 preso,	 dividiu	 a	 cela	 com	
Gregório	 Bezerra,	 e	 aposentado	 compulsoriamente.	 Tempos	 depois,	 passou	 a	
lecionar	na	Universidade	Federal	da	Paraíba.	Em	1969,	com	o	Ato	Institucional	nº	5	
e	a	intensi@icação	da	repressão,	foi	impedido	novamente	de	lecionar.	

Além	 de	 professor,	 Jomard	 Muniz	 atuou	 como	 cineasta.	 Sua	 relação	 com	
Glauber	 Rocha	 foi	 fundamental	 neste	 campo	 de	 ação.	 Como	 diretor	 de	 Super-8,	
produziu	 o	 curta	 “O	 palhaço	 degolado”,	 um	 monólogo	 provocativo	 e	 crítico	 de	
intérpretes	da	inventada	cultura	nordestina.

Muniz	de	Brito	foi	realizador	do	tropicalismo.	Em	Pernambuco,	 	 junto	com	
Celso	Marconi	e	Aristides	Guimarães,	 lançou	o	primeiro	manifesto	do	movimento	
em	1968	intitulado	“Porque	somos	e	não	somos	tropicalistas”.

Maria	de	Lourdes	da	Silva

Próximo	ao	prédio	onde	morava	com	sua	irmã	e	seu	pai	em	Olinda,	Lourdes	
da	Silva	havia	sido	presa.	Era	 janeiro	de	1972.	A	 irmã	 trabalhava	n’A	Girafa,	uma	
loja	 de	 tecidos	 no	 centro	 do	 Recife.	 Seu	 pai	 e	 toda	 família	 eram	 da	 cidade	 de	
Timbaúba,	onde	trabalhavam	no	setor	de	produção	de	calçados	e	tecidos.	Foi	nessa	
cidade	que	a	jovem	Lourdes	começou	sua	militância	na	Juventude	Operária	Católica	
–	JOC	–	e	por	meio	desse	grupo	foi	morar	em	Recife,	onde	passou	a	ter	contato	com	
setores	considerados	progressistas	da	Igreja	Católica,	grupos	da	esquerda	armada,	
como	Aliança	Libertadora	Nacional,	e	integrantes	do	Partido	Comunista.	Nunca	se	
@iliou	 a	 essas	 organizações	 da	 esquerda	 e	 quando	 foi	 presa	 já	 havia	 se	 desligado	
o@icialmente	da	JOC.	

Lourdes	 estava	 na	 prisão	 há	 quarenta	 dias	 sem	 se	 comunicar	 com	 sua	



família	e	seus	amigos.	A	falta	de	informação	os	martirizava.	Eles	temiam	pela	vida	
dela	e	do	seu	bebê.	Era	o	segundo	mês	de	gravidez.

Um	dia,	na	loja	de	tecidos	no	centro	da	cidade,	sua	irmã	recebeu	um	bilhete.	
O	 choro	que	 acompanhou	 a	 leitura	 expressava	 a	 imensa	 alegria	 sentida.	 Lourdes	
conseguiu	 que	 um	 agente	 da	 Delegacia	 de	 Ordem	 Política	 e	 Social	 –	 DOPS/PE	 -,	
onde	estava	presa,	enviasse	o	recado.	Dizia	que	para	vê-la,	sua	irmã	deveria	ir	à	Rua	
da	União,	 onde	 @icava	o	prédio	da	DOPS.	Às	13	horas,	 ela	 estaria	na	 janela	do	1º	
andar.

“Eu	estava	com	a	mesma	roupa	de	quarenta	dias	atrás.	Ela	me	viu	na	janela	e	
eu	do	outro	lado	dando	tchau.	Foi	uma	alegria.	Tinha	certeza	que	eu	estava	viva”.

Maria	de	Lourdes	da	Silva	foi	presa	sem	acusação	formal.	Sofreu	sessões	de	
tortura.	Não	teve	acesso	ao	seu	processo.	Perdeu	seu	emprego,	mudou-se	de	casa.	
Amizades	foram	desfeitas.	A	marca	de	presa	política	afetava	sua	vida	após	sair	do	
cárcere.	Sentia	medo.	Mas	seguiu.	Em	agosto	de	1972,	nasceu	sua	primeira	@ilha.

Geraldo	Menucci

“Vim	a	Recife	para	passar	três	meses	em	casa	de	parentes,	mas	passei	14	anos.	Havia	
muitos	 movimentos	 culturais	 populares	 na	 cidade”.	 O	 maestro	 Geraldo	 Menucci	
relembra	o	período	anterior	ao	Golpe	civil-militar	de	1964,	quando	teve	destacada	
atuação	no	 cenário	 cultural	 e	 político	 de	Recife.	 Criou	 o	 Coral	 Bach,	 considerado	
por	Heitor	Villa-Lobos	um	verdadeiro	milagre,	por	ser	um	exemplo	de	superação	
frente	às	di@iculdades	da	época.	Em	1957,	apresentou-se	no	VI	Festival	Mundial	da	
Juventude	 e	 dos	 Estudantes,	 realizado	 em	Moscou,	 e	 em	 outros	 países	 do	 Leste	
Europeu.	Quando	regressou,	foi	preso	pelo	delegado	da	DOPS-PE,	Álvaro	da	Costa	
Lima,	 que	 lhe	 informou	 na	 ocasião	 ser	 “uma	 ordem	 de	 prisão	 não	 em	 sentido	
rigoroso”.	Revelavam-se	os	tempos	de	repressão.	
Participou	do	Movimento	de	Cultura	Popular,	junto	com	o	artista	plástico	Abelardo	
da	Hora,	por	meio	do	qual	procurou	difundir	o	 gosto	pela	música,	 com	destaque	
para	 a	 música	 clássica.	 Esteve	 conectado	 também	 aos	 movimentos	 políticos	 do	
período.	 	Junto	com	Francisco	Julião,	líder	das	Ligas	Camponesas,	criou	o	Hino	do	
Camponês.	Em	um	dos	trechos	dizia:

Hoje	somos	milhões	de	oprimidos,
Sob	o	peso	terrível	do	cambão.
Lutando	nós	seremos	redimidos,
A	reforma	agrária	é	a	salvação.

Com	o	golpe	de	1964,	foi	demitido	da	Prefeitura	do	Recife,	onde	trabalhava	
como	 violinista	 e	maestro	 da	Orquestra	 Sinfônica.	 Passou	 a	 ser	 perseguido.	 Para	
tentar	 livrar-se	 da	 prisão,	 fugiu	 de	 Recife	 com	 o	 auxílio	 de	 Dom	Hélder	 Câmara.	
Preso	no	Rio	de	Janeiro,	passou	a	dividir	a	cela	com	o	ator	Mário	Lago	de	quem	se	
tornou	amigo.	Com	a	anistia	de	1979,	retomou	seu	posto	na	Prefeitura	do	Recife.	
Segue	utilizando	a	música	como	instrumento	de	ação	social	e	política.		



Fernando	Santa	Cruz	e	Elzita	Santa	Cruz

Era	sábado	de	carnaval	do	ano	de	1974.	Fernando,	que	vivia	em	São	Paulo,	
com	sua	esposa	Ana	Lúcia	e	seu	@ilho	Felipe,	viajou	ao	Rio	de	Janeiro	e	hospedou-se	
na	casa	do	seu	irmão	Marcelo,	em	Copacabana.	Na	tarde	daquele	dia,	ele	saiu	para	
encontrar	com	seu	amigo	Eduardo,	alertando	que	“se	não	voltasse	até	as	18	horas,	
teria	sido	preso”.	

Fernando	não	voltou.	Desapareceu.

Elzita	Santa	Cruz,	sua	mãe,	iniciou	uma	busca	por	informações	sobre	o	seu	
paradeiro.	 Percorreu	 delegacias,	 órgãos	 de	 segurança	 do	 governo	militar.	 Visitou	
autoridades	políticas	e	 religiosas.	Escreveu	 cartas.	Uma	delas	ao	Marechal	 Juarez	
Távora,	em	maio	de	1974,	três	meses	após	o	desaparecimento	do	seu	@ilho.	Dizia:
“São	 passados	 três	 meses.	 Não	 sabemos	 quais	 as	 acusações	 que	 pesam	 contra	
Fernando.	De	que	crime	o	acusam?	[…]	Meu	querido	Lilho	também	é	esposo	e	pai.	Que	
direi	ao	meu	neto	quando	jovem	se	Lizer	e	quando	me	indagar	que	Lim	levou	o	seu	pai,	
se	ele	não	tiver	a	felicidade	de	seu	regresso?	Direi	que	foi	executado	sem	julgamento?	
Sem	defesa?	Às	escondidas	por	crime	que	não	cometeu?
Onde	está	meu	Lilho?”

Fernando	 foi	 sequestrado	 pela	 polícia	 política.	 É	 um	 desaparecido	 político	 da	
Ditadura	Militar	brasileira.
Passados	pouco	mais	de	40	anos,	o	Estado	brasileiro	não	consegue	 responder	às	
questões.
O	silêncio	é	ensurdecedor.		

Anacleto	Julião

Anacleto	 Julião	é	antropólogo.	Os	movimentos	 sociais	 estiveram	presentes	
em	sua	vida	desde	a	 infância.	Filho	de	Alexina	Crêspo	e	Francisco	 Julião,	quando	
criança	 sua	 casa	 era	 palco	 de	 debates	 políticos	 e	 de	 organização	 de	movimentos	
sociais.	 Seu	 pai	 era	 líder	 das	 Ligas	 Camponesas	 no	 Nordeste	 do	 Brasil.	 Sua	mãe	
atuava	na	organização	dos	 trabalhadores	rurais	e	na	articulação	 internacional	do	
movimento	camponês.	

No	início	da	década	de	1960,	Anacleto	e	seus	irmão	foram	estudar	em	Cuba.	
As	 ameaças	 e	 perseguições	 políticas	 à	 sua	 família	 eram	 constantes	 em	
Pernambuco.	Anacleto	 conseguiria	 regressar	 ao	Brasil	 com	o	 processo	 de	 anistia	
em	1979.	Com	o	Golpe	Civil-Militar	de	1964,	Anacleto,	 sua	mãe	e	 irmãos	 @icaram	
impedidos	de	entrar	no	país.	Mudaram-se	para	o	Chile	onde	viveram	até	o	golpe	de	
1973	contra	o	governo	de	Salvador	Allende.	Anacleto	Julião	seguiu	para	a	Europa,	
vivendo	na	Suécia	até	o	@inal	dos	anos	1970.	Nesse	período,	visitou	o	pai.	Francisco	
Julião	 vivia	 exiliado	 no	México	 desde	 1965.	 Desta	 visita	 resultou	 uma	 entrevista	
@ilmada	 em	 Super-8	 sobre	 a	 história	 das	 Ligas	 Camponesas	 e	 a	 trajetória	 do	 seu	
líder.	Deu-se	conta,	Anacleto,	ao	revisar	a	entrevista,	que	o	@ilme	não	tinha	som.	

Com	a	Anistia	de	1979,	Anacleto	Julião	regressou	ao	Brasil.	Passou	a	atuar	
na	 organização	 do	 Partido	 Democrático	 Brasileiro	 –	 PDT	 –	 e	 no	 processo	 de	
redemocratização	do	país.	



Jarbas	Araújo

Jarbas	Araújo	era	estudante	e	estava	na	Faculdade	de	Engenharia	do	Recife	
em	1º	de	abril	de	1964.	Dali	saiu	um	grupo	em	passeata,	pelo	centro	do	Recife,	em	
direção	ao	Palácio	do	Campo	das	Princesas,	 sede	do	governo	de	Pernambuco.	Os	
estudantes	 desejavam	 demonstrar	 seu	 apoio	 a	Miguel	 Arraes,	 governador	 eleito,	
que	estava	prestes	a	ser	preso.	O	movimento	estudantil	foi	reprimido	a	tiros	pelos	
soldados	 do	 exército	 que	 formavam	uma	barreira	 na	 avenida	Dantas	Barreto.	 Os	
estudantes	 Ivan	 Rocha	 e	 Jonas	 Albuquerque	 foram	mortos.	 Jarbas	 escapou,	 mas	
depois	 foi	 preso	 algum	 tempo	depois.	Torturado,	 esteve	 encarcerado	 com	o	 líder	
camponês	Francisco	Julião,	que	povoa	algumas	das	memórias	de	Jarbas:	

“E	uma	das	prisões	que	eu	estava	era	no	7º	RO.	[…]	E	uma	noite,	era	noite	de	eclipse	
da	lua.	Tudo	escuro.	Foi	o	dia	em	que	Julião	foi	preso	e	chegou	lá,	nesse	quartel.	E	a	
gente	olhava	da	grade	da	prisão	e	os	soldados	da	guarda	não	sossegavam.	Se	
viravam	para	um	lado,	se	viravam	para	o	outro,	pensando	que	os	comunistas	iam	
invadir	e	tirar	Julião	de	lá.	Aí	Julião	chega,	com	uma	botinha	amarela,	dessas	de	
couro	cru,	ele	chutou	a	porta	da	grade.	Julião	era	brabo	(sic)	que	só.	Chutou	a	porta	
da	grade,	entrou.	Aí	no	outro	dia	tinha	visita	de	familiares	da	gente	[…]	Levavam	
maçã,	uva,	pêra	[…]	ele	tava	sozinho,	a	gente	ofereceu	se	ele	queria	alguma	coisa,	e	
ele	disse	pra	gente:	“Sou	revolucionário,	não	como	guloseimas”,	arrasou	comigo.	



Capítulo	III	-	“Memória,	verdade…e	justiça?”

Odijas	Carvalho

Registro	Civil	de	Óbito	-	Reti@icação

Odijas	Carvalho	de	Souza

Falecido	no	dia				oito			de	fevereiro	de	mil	novecentos	e	setenta	e	um
às				cinco							horas	e				trinta					minutos,	em	Hospital	da	Polícia	Militar

com	25	anos
estado	civil							casado			residente	em							Praia	de	Maria	Farinha									
@ilho	de	Osano			Francisco	de	Souza							e	Analia	Carvalho	de	Souza								

			
Causa	morte	Homicídio	por	rupturas	de	órgãos	internos	causado	por	atos	de	

tortura	de	agentes	da	Secretaria	de	Segurança	Pública	de	Pernambuco

O	sepultamento	foi	feito	no	cemitério	de	Santo	Amaro	–	a	funerária	pertencia	a	um	
dos	seus	torturadores

Alberto	Vinícius:	testemunha	de	Odijas	Carvalho

Alberto	 Vinícius	 e	 Odijas	 Carvalho,	 militantes	 do	 Partido	 Comunista	
Brasileiro	Revolucionário	–	PCBR	-,	encontraram-se	em	Recife,	1971.	

Odijas	 havia	 sido	 preso	 na	 Praia	 de	 Maria	 Farinha,	 no	 @inal	 de	 janeiro	
daquele	ano.	Alberto	foi	preso	no	Paraná,	no	ano	anterior.	Foi	transferido	para	São	
Paulo,	entregue	a	Operação	Bandeirantes	–	OBAN.	Seguiu	para	Recife	no	início	de	
1971.

Alberto	recorda	quando	viu	Odijas	na	Delegacia	de	Ordem	Política	e	Social	
de	 Pernambuco	 –	 DOPS-PE:	 “Por	 volta	 das	 7h,	 Odijas	 passou	 diante	 da	 cela,	
conduzido	por	policiais	que	o	colocaram	na	cela	vizinha.	Estava	de	calção	de	banho,	
camisa	e	descalço”.

A	memória	seguinte	é	constituída	por	quadros	da	tortura	sofrida	por	Odijas:	

“Apesar	da	existência	da	porta	de	madeira	isolando	a	sala	do	corredor,	chegaram	até	
nós	 os	 gritos	 de	 Odijas,	 os	 ruídos	 das	 pancadas	 e	 das	 perguntas	 cada	 vez	 mais	
histéricas	 dos	 torturadores.	 Durante	 este	 período,	 Odijas	 foi	 trazido	 algumas	 vezes	
até	 o	 banheiro,	 colocado	 sob	 o	 chuveiro	 para	 em	 seguida	 retornar	 ao	 suplício.	 Em	



uma	 dessas	 vezes,	 ele	 chegou	 até	 minha	 cela	 e	 pediu-me	 uma	 calça	 emprestada,	
porque	 a	 parte	 posterior	 de	 suas	 coxas	 estava	 em	 carne	 viva.	 Os	 torturados	
animalizados	 se	 excitavam	 ainda	 mais,	 redobrando	 os	 golpes	 exatamente	 ali.	 Por	
volta	das	2h,	os	torturados	extenuados	e	vencidos	colocaram	Odijas	na	cela.	Passados	
alguns	minutos,	 apareceu	 o	 delegado	 José	 Silvestre.	 Visivelmente	 irritado,	 gritando	
com	os	 torturadores,	ordenou	o	 reinício	do	assassinato	que	 se	prolongou	até	4h	do	
dia	31	de	janeiro”	.

Odijas	 Carvalho	 morreu	 em	 8	 de	 fevereiro	 de	 1971.	 Alberto	 Vinícius	 foi	
transferido	 para	 o	 Quartel	 de	 Cavalaria	 e	 para	 a	 Base	 da	 Aeronáutica	 em	
Pernambuco,	onde	sofreu	torturas.	A@irma	ter	saído	do	inferno	quando	seguiu	para	
a	 Casa	 de	 Detenção,	 localizada	 no	 centro	 do	 Recife.	 Foi	 transferido	 ainda	 para	 a	
Penitenciária	 Barreto	 Campelo,	 na	 Ilha	 de	 Itamaracá	 –	 PE,	 onde	 @icou	 até	 1979.	
Havia	sido	condenado	a	prisão	perpétua.	Depois	sua	pena	foi	transformada	em	30	
anos	de	cárcere.

Anatália	de	Souza	Melo	Alves

Registro	Civil	de	Óbito	–	Reti@icação

Anatália	de	Souza	Melo	Alves

Falecida	no	dia			vinte	e	dois			de	janeiro	de	mil	novecentos	e	setenta	e	três
às				dezessete							horas	e				quinze		minutos,	em	Delegacia	de	Ordem	Política	e	

Social	da	Secretaria	de	Segurança	Pública	de	Pernambuco
com	28	anos

estado	civil							casada			residente	em							____--------_________
@ilho	de	Nicacio	Loia	de	Melo			e		Maria	Pereira	de	Melo								

			
Causa	morte	Homicídio	por	estrangulamento.	Depois	de	35	dias	de	violências,	
sevícias	e	torturas	nas	dependências	da	Secretaria	de	Segurança	Pública	de	

Pernambuco,	sofreu	as@ixia	causada	por	estrangulamento.	Os	seus	torturadores	
simularam	um	suicídio,	montando	a	cena	do	enforcamento	de	Anatália	com	a	alça	

que	seria	de	sua	própria	bolsa.	Essa	versão	foi	divulgada	pelo	Diário	de	
Pernambuco,	em	23	de	janeiro	de	1973,	com	o	seguinte	título:	“Subversiva	suicida-

se	com	alça	da	bolsa	no	banheiro”.
O	sepultamento	foi	feito	no	cemitério	de	Santo	Amaro	–	sem	conhecimento	da	

família



Escultor	Abelardo	da	Hora

Relatório	de	Abelardo	da	Hora
Cargo:	Professor	do	Colégio	Técnico	Professor	Agamenon	Magalhães	
Município:	Recife
Histórico:	 O	 indiciado	 é	 tão	 notoriamente	 comunista	 que,	 rebentada	 a	 revolução	
democrática,	 logo	 foi	 preso.	 É	 desses	 cujas	 convicções	 e	 atividades,	 de	 tão	
extremadamente	 contrárias	 ao	 regime	 democrático,	 o	 tornavam	 sem	 sombra	 de	
dúvidas	um	dos	principais	a	deverem	sofrer	o	expurgo	a	ser	executado	pelas	forças	
vitoriosas	como	condição	sine	qua	non	do	prestígio	da	vitória”.

A	prisão:
Quando	 eu	 fui	 preso,	 o	 coronel	 Ibiapina	 disse:	 “Quem	 for	 Abelardo	 da	Hora	 dê	 um	
passo	a	 frente”.	Eu	não	 Liz	serviço	militar,	mas	tinha	sido	chefe	escoteiro.	Fiquei	em	
posição	de	sentido	na	frente	dele,	que	falou:	"O	senhor	ganhou	uma	fortuna	naquela	
Praça	 da	 Torre."	 Eu	 disse:	 "Eu	 Liz	 aquilo	 tudo	 de	 graça,	 eu	 dei	 de	 presente	 à	
prefeitura."	 Ele	 disse:	 "De	 graça?"	 "Foi,	 o	 senhor	 pode	 pesquisar	 na	 Secretaria	 de	
Finanças	 se	 tem	 algum	 recibo	 de	 pagamento	 assinado	 por	 Abelardo	 da	 Hora.	
Ibiapina	retrucou:	"E	que	mensagem	oculta	é	aquela?	(referindo-se	a	parte	superior	
da	escultura	instalada	na	Praça	da	Torre	que	girava	com	o	vento).	Ele	pensava	que	
era	uma	mensagem	comunista.	 "...é	aquela	que	 tem	 lá	em	cima	daquela	 torre?	Que	
mensagem	oculta	é	aquela?"	Eu	respondo:	“Bem,	aquilo	ali	quem	faz	é	o	vento,	só	se	o	
senhor	 mandar	 prender	 o	 vento.”	 Ele	 se	 arretou	 comigo:	 “recolha-se	 ao	 xadrez,	
atrevido!”	E	deu	meia-volta	e	foi	embora.

O	companheiro	de	prisão:
“Passei	quase	um	ano	preso.	Eu	e	Gregório	Bezerra	fomos	levados	para	a	Companhia	
de	Motomecanização,	 comandada	 pelo	 coronel	Darcy	 Villocq.	 Ele	 parecia	 o	 cão,	 só	
olhava	para	mim	trincando	os	dentes,	queria	me	morder.	Amarrou	Gregório	Bezerra	
de	corrente	e	arrastou	pelas	ruas	até	a	Praça	de	Casa	Forte.	O	outro	ia	ser	eu,	ia	ser	
osso	para	todo	lado,	porque	sempre	fui	magro,	parece	que	naquela	época	eu	era	até	
mais	magro.	Ia	ser	osso,	eu	teria	morrido,	não	tinha	aguentado.	Não	sou	forte	como	o	
Gregório	era.	Gregório	era	mais	musculoso”.

Aberlado	 da	 Hora	 morreu	 em	 setembro	 de	 2014.	 Estava	 trabalhando	 em	
uma	escultura	para	homenagear	Gregório	Bezerra.	A	imagem	da	capa	desta	série	é	
do	 documentário	 é	 uma	 fotogra@ia	 da	 escultura	 inacabada.	 O	 artista	 Abelardo,	
assim,	se	faz	presente	como	um	dos	personagens	desta	narrativa	sobre	1964.



2.	Atividades	em	sala	de	aula	

Capítulo	I	-	“O	dia	da	mentira”	

O	golpe	civil-militar	de	1964
Após	assistir	ao	capítulo	01,	sugere-se	que	professor(a)	e	alunos(as)	pesquisem	e	
de@inam	 alguns	 dos	 princípios	 de	 um	 regime	 democrático.	 Recomenda-se	 criar	
painéis	para	sistematizar	as	conclusões.	
(O/A	professor(a)	pode	discutir	o	conceito	de	democracia	em	aula	anterior)
A	 classe	 de	 alunas	 (os)	 deve	 ser	 organizada	 em	 grupos.	 Cada	 um	 pode	 escolher	
uma	 das	 personagens	 que	 aparecem	 no	 primeiro	 capítulo.	 Recomenda-se	 não	
haver	 repetições.	 Deve-se	 estudar	 sua	 trajetória	 a	 partir	 do	 @ilme	 e	 do	 texto	
biográ@ico	 apresentado	 neste	material	 educativo.	 O	 professor	 deve	 orientar	 essa	
pesquisa	e	estudo.
Deve-se	pedir	que	os	alunos(as)	se	reúnam	novamente	no	grande	grupo,	formando	
uma	 roda.	 As(os)	 estudantes	 devem	 contar	 sobre	 as	 trajetória	 e	 biogra@ia	
estudadas	por	cada	grupo.	Ao	 @inal,	a	partir	das	histórias	de	vida	da	personagem	
escolhida,	 as(os)	 estudantes	 tentarão	 identi@icar	 quais	 princípios	 dos	 regimes	
democráticos	 não	 foram	 respeitados	 no	 contexto	 histórico	 narrado	 no	 primeiro	
capítulo.	

Capítulo	II	-	“Tristes	Trópicos”	-	Violações	dos	
direitos	humanos

2.1	Desaparecidos	Políticos	
Elzita	Santa	Cruz,	mãe	de	Fernando	Santa	Cruz,	desaparecido	político	pela	ditadura	
militar	no	Brasil,	escreveu	uma	carta	ao	Marechal	Juarez	Távora,	em	maio	de	1974,	
que	terminava	com	a	seguinte	pergunta:	“Onda	está	meu	@ilho?”.
A	proposta	 de	 atividade	 consiste	 em	dividir	 a	 classe	 em	grupos	 e	 pedir	 que	 eles	
escrevam	uma	carta	resposta	a	Elzita	Santa	Cruz.	
A	professora/	o	professor	deve	orientar	os	alunos	a	explicarem	na	carta	o	contexto	
histórico	que	possibilitou	o	desaparecimento	de	pessoas	nas	décadas	de	1960	e	70	
no	 Brasil	 e	 na	 América	 Latina.	 A	 pergunta	 “Onde	 está	meu	 @ilho?”	 é	 o	 ponto	 de	
partida	para	 re@lexão	 sobre	 autoritarismo,	 direitos	humanos	 e	 justiça	que	devem	
permear	a	escrita	dos	alunos.
Ao	@im,	não	se	pretende	que	a	carta	das	alunas/	dos	alunos	ofereça	uma	resposta	
exata	 para	 a	 pergunta,	 mas	 uma	 re@lexão	 sobre	 a	 prática	 política	 estatal	 de	
desaparecer	pessoas	durante	a	ditadura.



2.2	Prisões	ilegais,	Sequestro	e	Tortura	
As	 informações	 coletadas	 com	a	pesquisa	 realizada	para	 a	 confecção	da	 carta	no	
item	 2.1.	 são	 o	 ponto	 de	 partida	 para	 essa	 nova	 re@lexão.	 As	 alunas	 e	 os	 alunos	
serão	divididos	em	grupos	e	realizarão	novas	pesquisas	na	legislação	em	vigor	no	
Brasil	para	identi@icar	o	que	diz	sobre	os	direitos	dos	indivíduos	no	processo	penal	
(presunção	 de	 inocência,	 habeas	 corpus,	 fatores	 que	 autorizam	 uma	 prisão)	 e	
sobre	o	tema	da	tortura.	
As	alunas	e	os	alunos	discutirão	entre	si	e	escreveram	uma	nova	carta,	endereçada	
a	 Dona	 Lourdes	 e	 sua	 família,	 explicando	 porque,	 de	 acordo	 com	 a	 legislação	
vigente,	não	seria	permitido	que	se	repetisse	os	fatos	que	ela	vivenciou	na	ditadura.	
A/o	docente	deverá	promover	a	 leitura	das	cartas	e	estimular	os/as	estudantes	a	
debater	o	tema	da	prisão	no	Brasil	hoje.

2.3	Censura	e	cultura
	
A	professora/	o	professor	deve	dividir	a	turma	em	grupos.	Cada	um	deve	escolher	
um	conceito/direito	 relacionado	à	prática	da	democracia	 (recomenda-se	que	o/a	
docente	ofereça	à	classe	os	conceitos/direitos	a	serem	escolhidos.	Pode-se	 tomar	
por	base	os	estudos	desenvolvidos	 	para	a	atividade	do	capítulo	01).	Por	meio	do	
exercício	da	mímica,	um	integrante	de	cada	grupo	deve	tentar	explicar	o	conceito	
selecionado	para	o	restante	da	turma.	Quem	descobrirá?	
É	importante	que	os	alunos	e	as	alunas	percebam	as	di@iculdades	de	expressar	suas	
ideias	quando	as	formas	de	expressão	são	limitadas,	censuradas.
A	partir	dessa	dinâmica,	o/a	docente	deve	promover	o	debate	sobre	a	censura	no	
período	 ditatorial,	 utilizando	 os	 casos	 relatados	 no	 @ilme	 sobre	 a	 censura	 à	
produção	artística	e	intelectual	de	Jomard	Muniz	de	Brito,	Geraldo	Menucci	e	Ave	
Sangria.	Pode-se	utilizar	os	 textos	biográ@icos	como	apoio	e	provocar	os	alunos	e	
alunas	a	estabelecerem	relações	com	situações	atuais.

2.4	Os	trabalhadores	rurais	e	o	Golpe	de	1964
O/A	educador(a)	deve	oferecer	a	alunos	e	alunas	informações	sobre	a	experiência	
histórica	 das	 Ligas	 Camponesas	 (Recomenda-se	 que	 em	 momento	 anterior	 a	
exibição	 do	 @ilme).	 Esses	 dados	 serão	 complementados	 com	 as	 histórias	 do	
Capítulo	02	do	@ilme	e	a	leitura	dos	textos	deste	material	educativo.	
O/A	 professor(a)	 deverá	 levar	 recortes	 de	 notícias	 sobre	 violências	 contra	
trabalhadores	 rurais	 no	 Brasil,	 especialmente	 nas	 regiões	 Norte	 e	 Nordeste,	 nos	
últimos	anos.
Recomenda-se	que	os/as	alunos(as)	sejam	divididos	em	grupos.	Estes	devem	ler	as	
notícias	e	debaté-las,	relacionando-as	com	a	narrativa	do	@ilme.	Ao	@inal,	cada	grupo	
expões	suas	leituras	e	as	relações	estabelecidos	entre	notícias	atuais	e	@ilme.	



Capítulo	III	-	Memória,	Verdade...	e	Justiça?
O	professor/a	professora	deve	propor	um	debate	sobre	quais	ações	políticas	e	
sociais	podem	contribuir	para	evitar	o	retorno	de	um	regime	ditatorial	no	Brasil.	
Como	material	de	apoio,	a(o)	docente	pode	utilizar	as	recomendações	@inais	da	
Comissão	Nacional	da	Verdade,	disponíveis	em:

http://www.cnv.gov.br/images/pdf/relatorio/Capitulo%2018.pdf

As	 sugestões	 dos	 alunos	 e	 das	 alunas	 para	 evitar	 um	 retorno	 de	 um	 governo	
ditatorial	no	Brasil	podem	ser	escritas	em	cartazes	e	exibidos	no	mural	da	escola.
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