
29A3 - Abril a Agosto/2014

Márcio de Paiva Delgado*

Há 50 anos 
os militares 
calavam o país

MEMÓRIA

A primeira dúvida que me ocorreu quando fui convidado a escrever esse 

texto, foi qual seria a sua abordagem. Uma descrição cronológica, 

didática e resumida sobre os principais acontecimentos entre 1964 

e 1985? Um levantamento historiográfico das principais pesquisas feitas 

nas últimas décadas? Por entender que este não é um texto voltado para o 

público acadêmico, que retrospectivas 

factuais são facilmente encontradas 

em livros didáticos e pela consciência 

de que a Ditadura Militar ainda é 

um tema em disputa na memória 

brasileira recente, preferi abordar, 

brevemente, os argumentos usados 

pelos golpistas para a quebra da 

democracia em 1964.

Não é de hoje que a Democracia - 

que está em constante construção 

e aprimoramento - atingiu status 

de “valor universal”, a ponto de ser 

invocada até mesmo por aqueles que 

lutam contra o seu estabelecimento. 

Assim como era em 1964, ainda o é 

no país que convive no meio político e 

midiático com indivíduos sem qualquer 

compromisso com a democracia: a vontade da maioria, resguardando os 

direitos e proteção às minorias, a liberdade de expressão e associação, o 

respeito aos direitos humanos e o compromisso com a justiça social.

Voltemos a 1964. Segundo os golpistas, o presidente João Goulart fora 

derrubado em nome da Democracia. Para a maioria dos defensores do golpe, 

Jango estava colocando o Brasil rumo ao “comunismo ateu contrário à família 

brasileira” por meio de suas autodenominadas Reformas de Base. Também 

estaria colocando “brasileiros contra brasileiros” ao estimular a “luta de 

classes” e promovendo a “desordem 

e a quebra da hierarquia” dentro das 

Forças Armadas. Tais argumentos 

e acusações, que ainda hoje ecoam 

em publicações de colunistas da dita 

“grande imprensa”, não resistem 

sequer a uma superficial análise dos 

fatos históricos.

Goulart, por meio da proposta 

das Reformas de Base, buscava 

promover mudanças estruturais 

na sociedade brasileira dentro 

da normalidade Constitucional. 

Destacavam-se a Reforma Agrária, 

Educacional, Política e Urbana. 

Todas teriam que passar pelo 

Congresso Nacional, notadamente 

conservador, apesar do crescimento 

do PTB nas eleições de 1962. Nas ruas, o período era de radicalização. Para 

cada cartaz “Reformas na Lei ou na Marra”, havia uma senhora com um 

rosário à mão orando contra os “comedores de criancinhas” e “incendiários 
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de Igreja”. Verborragia comum entre militantes em momentos de catarse, 

mas que nas palavras e ações de lideranças políticas e militares sempre 

se mostram explosivas e geradoras de violências. Apesar da defesa das 

Reformas, ainda hoje necessárias no Brasil, Jango nunca adotou tal discurso 

radical. Os decretos de desapropriação de terras assinados durante o 

Comício das Reformas em março de 1964 tinham um caráter mais simbólico 

(e espetaculoso) do que efetivo para a realização da Reforma Agrária.

Sobre o “perigo vermelho”, artificialmente fomentado com ajuda de setores 

conservadores da Igreja Católica, do empresariado e da mesma grande 

imprensa, na realidade não havia absolutamente nada no projeto da 

presidência que pudesse ser identificado com a implantação do comunismo, 

muito menos a defesa do “fim da religiosidade” e do “fim da família 

brasileira”. Falácias absurdas usadas para amedrontar a população a fim de 

conquistar a opinião pública para evitar tais Reformas e justificar o golpe em 

fase de conspiração que já havia sido tentado em agosto de 1961, ou seja, 

antes de qualquer ação “desestabilizadora” de Jango.

O argumento de que Jango estaria colocando “brasileiros contra brasileiros” 

é novamente fruto da falta de compromisso com a democracia por parte 

de seus detratores. Durante seu governo, o movimento operário, estudantil 

e camponês, encontrava-se em franco desenvolvimento e mobilização, 

que vinha desde os anos 1950, principalmente sob o Governo de Juscelino 

Kubistchek, o qual lhes garantira liberdade. É inegável a influência dos 

comunistas nesses movimentos, ainda mais em contexto de Guerra Fria, 

mas estes não eram os únicos e suas demandas sequer faziam parte de seu 

monopólio ideológico: educação pública e de qualidade, reforma agrária e 

fim do latifúndio, soberania nacional e desenvolvimento nacional, salários 

justos e diminuição das desigualdades sociais. Eram essas as bandeiras 

daqueles que, segundo os golpistas, estavam colocando a nação brasileira 

para fora do rumo da “ordem” e do “progresso”. E o desejo “revolucionário” 

sempre existiu, mas qualquer forma de luta armada no pré 1964 já havia sido 

abandonada pelo PCB desde o final da Segunda Guerra Mundial e reafirmada 

em resoluções oficiais para a militância durante a década de 1950. A exceção 

de um número ínfimo de pessoas que haviam se dirigido a Cuba para fazer 

“treinamento guerrilheiro” (desbaratado pelo próprio Governo Goulart em 

1962), não havia qualquer guerrilha no Brasil antes do golpe de 1964.

Sobre a quebra de hierarquia, uma vez mais o argumento não se sustenta, 

além de expor seu caráter elitista. Juscelino Kubistchek, presidente, sofreu 

duas quarteladas contra o seu governo, além de uma conspiração em 1955 

contra a sua posse. Em todos os casos - envolvendo oficiais de alta e média 

patente - houve anistia. O mesmo aconteceu com os militares promotores 

da tentativa de impedir a posse de Goulart em agosto de 1961. Não se ouviu 

palavra sobre quebra de hierarquia quando a presidência, conciliatoriamente, 

perdoou os revoltosos. Entretanto, quando Jango anistiou sargentos 

e marinheiros revoltosos - que não queriam derrubar governo algum e 

sim garantir direitos e melhorias nas condições de trabalho - todo o alto 

oficialato bradou contra tal ato de “desordem”.

Com o golpe, rasga-se a Constituição de 1946. Em nome da “operação 

limpeza” nos quadros políticos, sindicais, estudantis e militares, o Executivo 

passa a governar sem contestação por parte dos outros dois Poderes e a 

não admitir qualquer oposição na sociedade civil. Com o pretexto de salvar 

a Democracia, fecharam-se partidos políticos e cassaram-se mandatos e 

carreiras, interviram no STF, proibiram sindicatos e entidades estudantis, 

censuraram a informação, as artes e as ideias, praticaram prisões arbitrárias, 

seguidas de torturas e outras formas de intimidação. Isso tudo, é importante 

que se diga, antes de qualquer movimento de guerrilha e bem anterior ao 

Ato Institucional nº 5 de dezembro 1968, que até hoje é considerado por 

muitos, de maneira errada, como o início dos “Anos de Chumbo”.
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contestação por parte dos outros dois 
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oposição na sociedade civil
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O ano de 1964 “cheirava” a pólvora e chumbo em Governador Valadares 

e no Vale do Rio Doce, com pistoleiros atuando a serviço dos 

poderosos. O semanário “O Combate”, criado pelo jornalista Carlos 

Olavo da Cunha Pereira, tornou-se veiculo de defesa da justiça e da luta 

dos posseiros pela terra que ocupavam. A mobilização de fazendeiros e 

seus jagunços não intimidaram os camponeses - apoiados pelo PCB - que, 

coordenados pelo partido, fundaram o Sindicado dos Trabalhadores Rurais 

(STR) como instrumento de luta contra os despejos rurais e pela reforma 

agrária. Em 1962, liderado por Francisco Raimundo da Paixão (Chicão), o 

sindicato deixou a orientação dos comunistas e aderiu às Ligas Camponesas, 

após o Primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas, em Belo Horizonte, em novembro de 1961. As lideranças dos 

fazendeiros consideravam a situação intolerável e, em resposta, formaram 

milícia armada para enfrentar o que denominavam de invasões de fazendas 

no Vale do Rio Doce.

Governador Valadares se tornou ponto de condensação dos acontecimentos 

de 1964. A cidade estava dividida, com fazendeiros e familiares, Igreja e 

poder público local de um lado; de outro, os quase dois mil membros do STR, 

constituído não só por meeiros, parceiros e assalariados do campo, mas por 

moradores de favelas de Governador Valadares, egressos das áreas rurais. 

Em Governador Valadares, em 30 de março de 1964, fazendeiros e jagunços 

tentaram invadir o STR, houve resistência, feridos e um morto (Paschoal 

de Souza Lima, genro do delegado de polícia da cidade, Cel. Pedro Ferreira).

O Golpe Militar de 31 de março marcou o fim da luta dos posseiros e 

consolidou uma estrutura fundiária assentada na grande propriedade. 

Nesse mesmo dia, Carlos Olavo e Chicão foram levados em segurança para 

Belo Horizonte, por ordem do Governador Magalhães Pinto, de onde foram 

para o exílio. No dia seguinte, o clima entre fazendeiros era de mobilização e 

vingança. Em 1º de abril, logo pela manhã, houve o atentado a Otávio Soares 

Ferreira da Cunha e aos filhos Augusto e Wilson. Augusto morreu no dia 

1º de abril, e o pai, três dias depois. Wilson, apesar de gravemente ferido, 

sobreviveu.

O atentado foi praticado pelos fazendeiros Maurílio Avelino de Oliveira, 

Lindolfo Rodrigues Coelho e Wander Campos. Conforme o processo nº 

35.679, do Superior Tribunal Militar (STM), o tenente coronel delegado de 

Polícia em Governador Valadares declarou que eles estavam investidos da 

condição de polícia para “prestarem serviços localizando e interceptando 

elementos comunistas e conduzindo-os à Delegacia, em virtude do ‘Estado 

de Guerra’...” A “convocação” dos três fazendeiros para prestar serviços de 

natureza policial pelo delegado teria ocorrido às 8h, uma hora antes da 

ocorrência criminosa, cabendo deixar em aberto, portanto, a possibilidade 

de essa convocação ter sido um expediente formal forjado a posteriori. 

Segundo o testemunho, às 9h, Maurílio aproximou-se dos três ocupantes 

de um Jeep Land Rover –  Otávio e os filhos Augusto e Wilson – fazendo-se 

passar por amigo. Após retirarem a chave do jipe, os fazendeiros atiraram. 

Augusto teve morte imediata. O pai, Otávio, 70 anos, já alvejado, ainda 

conseguiu sair do veículo, engatinhou tentando refugiar-se no interior da 

casa, mas foi perseguido por Lindolfo, que o atingiu no rosto. Os assassinos 

ainda foram ao hospital procurar o outro filho de Otávio, o médico Milton 

Soares, que foi protegido por médicos e enfermeiros.

Otávio foi o segundo farmacêutico a se instalar em Governador Valadares, 

na época em que era o distrito de Figueira, pertencente ao município de 

Peçanha. Uma das lideranças mais destacadas e queridas da cidade, foi 

um dos líderes do partido da emancipação do município, na década de 

1930. Os fazendeiros não perdoavam o fato de seu filho Wilson ter levado 

pessoalmente os empregados e agregados da sua fazenda para se filiarem 

ao sindicato nem o apoio que davam à luta dos camponeses em defesa de 

suas terras, principalmente que também eram fazendeiros. Em Governador 

Valadares, havia sido oferecida denúncia contra os assassinos em 17 de maio 

de 1965. Os réus obtiveram no STF habeas-corpus recolhendo os mandados 

de prisão. Após várias tramitações judiciais, o STM, em 11 de janeiro 1967, 

condenou os três criminosos a 17 anos e meio de reclusão, por unanimidade. 

Entretanto, eles foram indultados. Em 1997, a Comissão Especial Sobre 

Mortos e Desaparecidos votou pela motivação política dos crimes. O fato 

é que duas pessoas foram mortas - com tiros pelas costas -, e uma ferida. 

Todas desarmadas.

Haruf Espíndola*
O “CHEIRO” DE PÓLVORA E CHUMBO EM 
GOVERNADOR VALADARES
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