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Notícias que marcaram o mês

Leiaagora

Internacional

Venezuela vai investigar denúncias de 
que Chávez teria sido assassinado – 
Após descobrir que estava com câncer, 
em 2011, o próprio Chávez havia suge-
rido que “forças imperialistas” poderiam 
estar tentando matá-lo. Chávez morreu 
no último dia 5, aos 58 anos, em Caracas, 
vítima de câncer na região pélvica.

12 mar. 2013.
Agência Brasil

Apelação é negada e corintianos se-
guem presos em Oruro, Bolívia – Após 
incidente que matou um torcedor boli-
viano, grupo de torcedores brasileiros fica 
na Penitenciária de San Pedro por tempo 
indeterminado, enquanto defesa tenta re-
consideração da acusação. O atual docu-
mento sequer tem a confissão do menor 
H.A.M, de 17 anos.

12 mar. 2013.
Globo Esporte

Papa diz que nome foi inspirado por 
Dom Cláudio Hummes e serve para se 
lembrar dos pobres – “Francisco é um 
nome que diz uma imensidade: progra-
ma de vida, programa de Igreja; é um 
programa para um Papa, um programa 
maravilhoso porque é evangélico. Isto 
tudo dava uma alegria muito grande. 
Também para mim foi uma alegria enor-
me estar ao lado dele”, afirmou Hummes.

16 mar. 2013.
Uol

Primeiro-ministro britânico pede que 
Argentina respeite resultado de referen-
do nas Malvinas – David Cameron desta-
cou que 99,8% de “sim” em uma votação 
que contou com uma participação de 92% 
dos eleitores é o “resultado mais claro pos-
sível”. O referendo foi convocado em res-
posta à pretensão argentina de iniciar um 
processo de negociações para resolver a 
disputa sobre a soberania do arquipélago.

12 mar. 2013.
Agência Brasil

Coreia do Norte já fala em ‘batalha fi-
nal’ contra Seul e EUA – A ditadura co-
munista da Coreia do Norte confirmou 
que está se preparando para uma guerra 
iminente contra a Coreia do Sul e os Esta-
dos Unidos. “Consideramos que o armis-
tício segue de pé e, portanto, descarta-
mos tecnicamente a guerra com o Norte”, 
disse um porta-voz do ministério de Seul.

11 mar. 2013.
Veja

Brasil

Manifestantes protestam na Câmara 
contra deputado do PSC – Marco Felicia-
no foi eleito presidente da Comissão de 
Direitos Humanos. Manifestantes e grupo 
de deputados pedem a saída dele da pre-
sidência. O deputado – e também pastor 
– é alvo de protestos porque, em 2011, fez 
declarações polêmicas em redes sociais 
sobre africanos e homossexuais.

12 mar. 2013.
G1

SP questiona no STF mudança nos 
royalties para contratos em vigor – 
Tanto o Rio de Janeiro quanto o Espírito 
Santo pedem cautelar (decisão provisó-
ria) para suspender os efeitos de toda 
a redistribuição dos royalties, até que o 
plenário do Supremo julgue o caso. São 
Paulo também pediu decisão provisória, 
suspendendo as mudanças nos contra-
tos vigentes.

15 mar. 2013.
G1

Saúde

Preço de medicamentos serão reajus-
tados a partir de 30 de março – Para 
esses reajustes, serão consideradas as 
expectativas de inflação, de ganhos de 
produtividade das empresas de medica-
mentos e o preço dos insumos usados na 
produção dos remédios. Para a inflação, 
deverá ser usado o IPCA, acumulado en-
tre março de 2011 e fevereiro de 2012.

12 mar. 2013.
Agência Brasil

Estudo mostra de que forma dormir 
pouco engorda – Dormir menos do que 
cinco horas por noite, durante cinco dias, 
pode engordar, em média, um quilo. Em 
comparação com pessoas que dormem 
nove horas por noite, quem tem um sono 
de apenas cinco horas gasta mais ener-
gia, mas consome mais calorias, especial-
mente após o jantar.

12 mar. 2013.
Veja

Internações de mulheres por infarto 
crescem, em 4 anos, 34% em SP – Os 
principais fatores de risco para as mulhe-
res são hipertensão, colesterol alto, diabe-
tes, obesidade abdominal, sedentarismo, 
cigarro e a combinação de anticoncepcio-
nal e fumo. A alimentação adequada, alia-
da à prática de atividades físicas diárias, 
pode prevenir o surgimento de problemas 
cardiovasculares como o AVC e o infarto.

12 mar. 2013.
Uol

Ciência   

Nanopartícula feita de veneno de abe-
lha pode matar vírus da AIDS – A toxina 
melitina, presente no veneno da abelha, 
tem uma ação tão potente que consegue 
fazer pequenos buracos na camada pro-
tetora que envolve o HIV – assim como 
em outros vírus.

12 mar. 2013.
Veja

Marte pode ter tido condições para 
vida, indica Nasa – Análise de uma 
amostra de rocha identificou enxofre, ni-
trogênio, hidrogênio, oxigênio, fósforo e 
carbono, alguns dos elementos químicos 
essenciais para a vida.

12 mar. 2013.
Veja

Todas as notícias foram adaptadas e todos os sites 
foram acessados em 15 mar. 2013.
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As polêmicas acerca das provas de 
redação do Enem

Análise

pelos dois corretores, exceto em casos em 
que há discrepância entre as duas notas.

Se em uma ou mais competências a di-
ferença entre as notas dos dois avaliadores 
é maior que 80 pontos, um terceiro corre-
tor dá a nota daquela competência. Esse 
terceiro avaliador também é acionado se a 
diferença da soma total das cinco compe-
tências é superior a 200 pontos. Nesse últi-
mo caso, a nota final do participante será 
a média aritmética entre as duas notas to-
tais que mais se aproximarem. Se o terceiro 
corretor não chegar a um acordo com os 
outros dois avaliadores, a redação será cor-
rigida por uma banca composta por três 
corretores, presidida por um doutor.

O Edital do Enem prevê cinco situações 
em que a redação do participante pode ser 
zerada ou anulada. São elas:
1)  Não atender a proposta solicitada ou 

não escrever um texto dissertativo-ar-
gumentativo;

2)  Sem texto escrito na Folha de Redação;
3)  Redação com até 7 linhas;
4)  Linhas com cópia dos textos motivadores 

apresentados no Caderno de Questões;
5)  Redação com impropérios, desenhos e 

outras formas propositais de anulação.
Outra mudança que será implantada a 

partir do Enem 2012 é a possibilidade de o 
participante ver sua redação. No entanto, 
ele ainda não poderá solicitar revisão da 
nota. Vale lembrar que a maioria das uni-
versidades também não aceita revisão da 
nota das redações em seus vestibulares. 
Com essas mudanças, o critério de corre-
ção das redações do Enem também ficou 
mais rigoroso que dos processos seletivos 
no Brasil.

Adriano Lesme. “Critério de correção das redações 
do Enem”. Brasil Escola. 6 mar. 2013. Disponível em: 
<http://vestibular.brasilescola.com/enem/criterio-

correcao-das-redacoes-enem.htm>. Acesso em: 18 
mar. 2013. (Adapt.).

A cada ano, os critérios de avaliação 
da redação Enem estão ficando mais exi-
gentes. Nesta edição do Leia Agora, duas 
notícias a respeito desse assunto pare-
cem complementar-se. Os dois artigos 
apresentam o mesmo aspecto discursivo: 
isentaram-se de emitir opiniões a respei-
to do tema, como empregam os textos 
jornalísticos atuais, e têm como missão 
principal apenas informar.

A primeira notícia, publicada em de-
terminado jornal eletrônico, apresenta as 
informações usando exemplos reais, que 
podem deixar o leitor perplexo com a gra-
vidade de alguns equívocos ortográficos 
presentes nas redações que obtiveram 
notas máximas. A segunda notícia apre-
senta, de forma impessoal, os critérios 
adotados para a correção das redações da 
avaliação em 2012. Nota-se que os crité-
rios são elencados de forma didática, ape-
nas apresentando ao leitor as resoluções 
formalizadas pelo MEC no Edital do Enem.

Portanto, é importante que o leitor do 
Leia Agora esteja ciente das exigências 
mais contundentes para elaborar a reda-
ção do Enem. É necessário estar por den-
tro das atualidades – o que implica não 
somente ler os diversos assuntos presen-
tes nos mais diferentes gêneros textuais 
existentes, mas entender todo o contexto 
dessas leituras, a importância desses as-
suntos no cenário atual e a relação deles 
com outros textos já lidos também, o que 
se conhece por intertextualidade. Criar 
mecanismos de leitura orientados por te-
mas também é uma opção interessante. 
O estudante pode observar determinado 
assunto, como “Os direitos das minorias”, 
por exemplo, e separar toda e qualquer 
notícia sobre esse tema: revistas, noticiá-
rios, vídeos etc. Poderá elencar os expo-
entes desse tema, ou seja, quem são as 
pessoas que mais falam sobre esse tema 
no Brasil e no mundo e procurar citações 
desses autores. Depois de tudo organiza-
do, o candidato faz a conexão entre as di-
ferentes abordagens. Em seguida, pode 
partir para outro tema e fazer novamente 
todo o processo.

Tanto a coerência com o tema quanto 
a estrutura, a organização das ideias e o 
uso correto da língua são fatores essen-
ciais. Outro ponto válido é sempre ler 
aquilo que você escreveu. Seja crítico de 
si mesmo. Ao fazer a revisão de sua reda-
ção, pense como “um professor” que es-
tará avaliando sua prova. Mas lembre-se: 
a redação foi escrita por você, pensada 
por você, mas ela não é para você. Es-
crevemos sempre para “um outro”, nun-
ca para nós mesmos. E esse “outro” não 
pensa como pensamos e não enxerga a 
vida pelo viés que enxergamos. É preciso 

Redações do Enem com er-
ros de português recebem 
nota máxima

[...] o Ministério da Educação tem uma ex-
plicação: a análise do texto é feita como um 
todo, e eventuais erros de grafia, segundo o 
MEC, não significam que o aluno não domine 
os padrões da língua. [...] No mesmo texto em 
que ‘razoável’ aparece com ‘s’ e sem acento, 
segundo a reportagem, as palavras ‘indivídu-
os’, ‘saúde’, ‘geográfica’ e ‘necessário’ também 
não são acentuadas na redação.

“Redações com nota máxima no Enem têm erros 
como “enchergar” e “trousse””. G1. 19 mar. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-

brasil/noticia/2013/03/redacoes-do-enem-com-
erros-de-portugues-recebem-nota-maxima.html>. 

Acesso em: 20 mar. 2013.

Critério de correção das re-
dações do Enem

O critério de correção das redações do 
Enem é líder de reclamações dos estudan-
tes que participam do exame nacional. A 
impossibilidade de solicitar revisão de nota 
e de descobrir o motivo de a redação ter 
sido zerada deixa os estudantes inconfor-
mados, fazendo com que alguns até en-
trem na Justiça para rever a nota ou pelo 
menos ter acesso ao espelho do seu texto. 
Pensando em diminuir o número de recla-
mações e evitar as disputas judiciais, o Mi-
nistério da Educação (MEC) decidiu adotar 
novos critérios a partir do Enem 2012.

Cada uma das redações do Enem são 
avaliadas por dois corretores entre os mais 
de 4 mil contratados para isso. Os avalia-
dores têm a função de atribuir uma nota 
de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco 
competências abaixo:
1)  Domínio da norma-padrão da língua 

portuguesa;
2)  Compreensão da proposta de redação;
3)  Seleção e organização das informações;
4)  Demonstração de conhecimento da lín-

gua necessária para argumentação do 
texto;

5)  Elaboração de uma proposta de solu-
ção para os problemas abordados, res-
peitando os valores e considerando as 
diversidades socioculturais.
A nota final da redação do Enem é a 

média aritmética da pontuação total dada 
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pensar como o outro veria/entenderia 
aquilo que estamos escrevendo em de-
terminado momento. Portanto, verifique 
todos os mecanismos de coesão textual, 
as repetições e os processos referenciais, 
considere também se o texto está com-
preensível (coerente) e dentro da norma-
-padrão da língua portuguesa.

Há no Jornalismo e na Publicidade 
uma expressão que diz: “deixe o texto dor-
mir”. Isso porque, no dia seguinte ao que 
escrevemos, nossos olhos leem o texto 
com uma visão diferente, validando – ou 
não! – o que foi redigido anteriormente. 
Como em uma prova de vestibular não há 
essa possibilidade, atente-se para fazer o 

seu melhor, praticando nos meses que an-
tecedem a prova. Que tal tentar escrever 
uma redação agora e só reler amanhã?

Todas as notícias foram adaptadas e todos os 
sites foram acessados em 18 mar. 2013.

A Comissão da Verdade: 
funcionamento e debates* 

Em julho de 2011, época em que a cria-
ção da Comissão da Verdade acabara de 
ser aprovada no Congresso Nacional, pu-
blicamos no jornal Leia Agora uma reflexão 
sobre seu significado. Nesta edição, escrita 
quase dois anos depois, vamos esclarecer aos 
leitores a respeito do funcionamento da Co-
missão (seus limites e objetivos) e dos debates 
que a envolvem, atualizando e complemen-
tando o que foi anteriormente discutido.

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) 
no Brasil foi criada pela Lei 12.528/2011 e 
instituída em 16 de maio de 2012. A CNV 
tem por finalidade apurar graves violações 
de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de 
setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. 
Ela terá prazo de dois anos para apurar es-
sas violações: até 2014, os sete ministros da 
Comissão deverão apresentar um relatório, 
que será transformado em livro, o chamado 
“Projeto Memórias Reveladas”. Tem-se, nes-
sa primeira descrição, dois debates. Proje-
tada inicialmente para investigar apenas o 
período do Regime Militar (1964-1985), por 
imensa pressão dos próprios militares, sua 
abrangência estendeu-se desde o governo 
Dutra (logo após o fim da Ditadura de Ge-
túlio Vargas) até a vigência da nova Consti-
tuição Federal. Não obstante, no momento 
em que esse artigo é escrito, houve apenas 
uma denúncia de tortura no período ante-
rior ao Regime Militar: caso do engenheiro 
Boris Tabacof, 84 anos, ex-diretor do Grupo 
Safra e atual presidente do Conselho de Ad-
ministração da Suzano. Preso por motivos 
políticos em 1952, durante a presidência 
de Getúlio Vargas (1951-1954), Tabacof foi 
confinado em celas no Forte do Barbalho, 
em Salvador, na Bahia, e sofreu espanca-
mento e privação de sono sob a ameaça de 
uma baioneta. No total, ficou preso por 400 
dias. Outro debate que se pode levantar é 

que o prazo para a finalização da Comis-
são – dois anos – é extremamente curto, 
tendo em vista que o Itamaraty enviou 
quatro toneladas de documentos àqueles 
que realizam a investigação.

A CNV definiu bem seu principal marco 
legal: por meio da resolução no 2, estabele-
ceu-se, definitivamente, que as graves viola-
ções de Direitos Humanos examinadas pela 
comissão são aquelas praticadas por agen-
tes públicos. Casos de violações feitas por 
agentes brasileiros no exterior – especial-
mente quando ligados à Operação Condor 
– serão também investigados. Alguns mili-
tares e policiais queixam-se de não possuí-
rem Comissão da Verdade e exclamam pela 
investigação de supostos “crimes esquerdis-
tas”. Por causa disso, um grupo de oficiais re-
formados das Forças Armadas criou, no dia 
26 de maio de 2012, uma Comissão Paralela 
da Verdade, cujo objetivo é rebater as acu-
sações da comissão oficial que não conside-
rem verdadeiras. 

Os integrantes da Comissão Nacional 
da Verdade têm acesso a todos os arquivos 
do poder público sobre o período e podem 
convocar vítimas ou acusados de violações 
para depoimentos, ainda que a convo-
cação não tenha caráter obrigatório. Em 
janeiro de 2013, a Comissão Nacional da 
Verdade ganhou um reforço de peso, por 
meio da assinatura do acordo de coope-
ração técnica com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
que visa prestar suporte à estruturação da 
Comissão nos três principais eixos de tra-
balho da CNV: pesquisa, articulação com a 
sociedade e comunicação. 

A Comissão da Verdade é puramente 
investigativa e não punirá os acusados de 
violações, respeitando, assim, os princípios 
da chamada Lei da Anistia. A Lei da Anistia 
entrou em vigor no Brasil em 1979. Dizendo-
-se “ampla, geral e irrestrita”, ela dava per-
dão tanto aos exilados e presos políticos 

quanto aos militares e torturadores, sendo 
uma espécie de pacto político pelo fim do 
regime. Em 2010, o Brasil foi condenado na 
Corte Interamericana de Direitos Humanos 
da OEA por não punir os agentes de Estado 
responsáveis pelo desaparecimento de 62 
pessoas envolvidas na Guerrilha do Ara-
guaia, entre 1972 e 1974, e por não rever o 
alcance da Lei de Anistia. Pela sentença da 
OEA, o Estado brasileiro teria de investigar 
todos os “crimes contra a humanidade” pra-
ticados no país e teria de pagar indenização 
de US$ 3 mil para cada família dessas 62 
pessoas, a título de ressarcimento por danos 
materiais, e US$ 45 mil por danos morais. 
Em retaliação, o Supremo Tribunal Federal 
decidiu, por sete votos a dois, que a Lei da 
Anistia, de 1979, não deveria ser alterada 
para possibilitar a responsabilização penal 
dos indivíduos envolvidos em crimes como 
a tortura. Com isso, o governo reitera que o 
Estado brasileiro não precisa cumprir a sen-
tença da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH). Na época, o Advogado-
-geral da União, Luís Inácio Adams, disse 
que o Brasil não estaria obrigado a cumprir 
a decisão da Corte Interamericana, pois ela 
foi referendada 13 anos depois do início da 
vigência da Lei de Anistia. 

Apesar de todas essas questões, os seto-
res militares argumentam que a Comissão 
da Verdade viola a Lei da Anistia, pois, ainda 
que não seja punitiva, as investigações des-
pertariam, segundo eles, o ímpeto punitivo 
da opinião pública. Ao iniciar os trabalhos 
da CNV, em 2012, a Presidente Dilma, res-
pondendo às críticas, destacou que o Brasil 
precisa conhecer a totalidade de sua histó-
ria e disse que as investigações não serão 
movidas pelo ódio ou revanchismo. Segun-
do ela, “o Brasil merece a verdade, as novas 
gerações merecem a verdade e, sobretudo, 
merecem a verdade factual aqueles que per-
deram amigos e parentes e que continuam 
sofrendo como se eles morressem de novo 

CoNTEXTO
fatos  e  interpretações 
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e sempre a cada dia. É como se disséssemos 
que, se existem filhos sem pais, se existem 
pais sem túmulo, se existem túmulos sem 
corpos, nunca, nunca mesmo, pode existir 
uma história sem voz. E quem dá voz à his-
tória são os homens e as mulheres livres que 
não têm medo de escrevê-la [...] a ignorân-
cia sobre a história não pacifica, pelo con-
trário, mantém latentes mágoas e rancores”.

A Comissão é coordenada por sete mem-
bros, nomeados diretamente pela Presidente 
Dilma Roussef. De acordo com a lei, “a Comis-
são Nacional da Verdade, composta de for-
ma pluralista, será integrada por sete mem-
bros, designados pelo presidente da Repú-
blica, dentre brasileiros, de reconhecida ido-
neidade e conduta ética, identificados com a 
defesa da democracia e da institucionalidade 
constitucional, bem como com o respeito aos 
direitos humanos”. Pessoas ligadas a partidos 
políticos foram proibidas de serem membros 
da Comissão. São dirigentes da Comissão: 
Cláudio Lemos Fonteles, graduado em Direito 
pela Universidade de Brasília em 1969, mestre 
em Direito em 1983 e professor de Doutrina 
Social da Igreja no curso de Teologia da Ar-
quidiocese de Brasília; Gilson Langaro Dipp, 
formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade de Direito da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul e vice-presidente do 
Superior Tribunal de Justiça; José Carlos Dias, 
advogado criminalista, formado em Direito 
pela Universidade de São Paulo, Secretário 
da Justiça de São Paulo, entre 83 e 86 – du-
rante o governo Franco Montoro –, e Ministro 
da Justiça, no governo Fernando Henrique 
Cardoso, entre 99 e 2000; Rosa Maria Cardo-
so da Cunha, graduada em Direito pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, em 1969, 
mestra em direito penal pela USP e professo-
ra concursada da UFF; José Paulo Cavalcanti 
Filho, advogado formado pela Faculdade de 
Direito do Recife, atualmente consultor da 
Unesco e do Banco Mundial, ocupante da 
cadeira 27 da Academia Pernambucana de 
Letras; Maria Rita Kehl, psicanalista, mestra 
em Psicologia Social e doutora em Psicanáli-
se; Paulo Sérgio Pinheiro, doutor em Ciência 
Política pela Universidade de Paris, professor 
titular de Ciência Política e pesquisador asso-
ciado ao Núcleo de Estudos da Violência, da 
Universidade de São Paulo. Os membros da 
Comissão Nacional da Verdade recebem o 
valor mensal de R$ 11.179,36 (onze mil, cento 
e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) 
pelos serviços prestados.

A Comissão da Verdade é subdividida 
em três subcomissões: a subcomissão de 
“Pesquisa, geração e sistematização de in-
formações”, a subcomissão de “Relações 
com a sociedade civil e instituições” e a 

subcomissão de “Comunicação Externa”. A 
primeira das três é subdivida nos seguintes 
grupos temáticos: Golpe de 1964; Estrutura 
de repressão; Graves violações de Direitos 
Humanos (torturados, mortos e desapare-
cidos); Violações no campo; Violações de di-
reitos de indígenas; Guerrilha do Araguaia; 
Operação Condor; Violações contra estran-
geiros e violações fora do Brasil; Ditadura e 
Sistema de Justiça; Papel das igrejas durante 
a Ditadura; Perseguição a militares; O Esta-
do Ditatorial-Militar; Ditadura e gênero.

A Comissão Nacional da Verdade tem 
estabelecido parcerias formais com outras 
Comissões da Verdade. Bons exemplos são as 
parcerias com a Comissão Verdade, Memória 
e Justiça, da Câmara dos Deputados, e com 
a Comissão Estadual de Memória e Verdade 
Dom Helder Câmara, de Pernambuco. Além 
disso, alguns segmentos institucionais espe-
cíficos já estabeleceram acordos de coope-
ração técnica com a CNV. Como exemplos 
de parcerias podem ser citados: Ordem dos 
Advogados do Brasil, por meio do Conselho 
Federal, e algumas seccionais, como as do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e Paraná; Comissão 
Anísio Teixeira da Universidade de Brasília; 
Ministério Público Estadual do Paraná; Uni-
versidade Federal do Paraná; Sindicato dos 
Trabalhadores Petroleiros do Rio de Janeiro; 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Gra-
duação em Direito; Associação Juízes para 
a Democracia; Associação Nacional de Pós-
-Graduação em História, entre outras.

Até o presente momento, a Comissão já 
divulgou documentos, fotos e investigações. 
Muitas das investigações que estão sendo 
feitas, conforme prevê a lei, serão reveladas 
apenas posteriormente, a fim de não preju-
dicar os trabalhos em andamento. Como 
destaque de realizações da CNV, confirmou-
-se que o ex-deputado federal oposicionista 
Rubens Paiva foi morto sob tortura nas de-
pendências do Departamento de Operações 
e Informações – Centro de Operações de De-
fesa Interna (DOI-CODI). Outra importante 
realização diz respeito ao famigerado caso 
do jornalista Vladimir Herzog. Atendendo ao 
pedido da Comissão Nacional da Verdade, o 
juiz Márcio Martins Bonilha Filho, da 2a Vara 
de Registros Públicos do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, determinou a retificação do 
atestado de óbito de Vladimir Herzog. Pela 
determinação judicial, passou a constar que 
a morte do jornalista “decorreu de lesões e 
maus-tratos sofridos em dependência do 2o 
Exército-SP”; até então, era mantida a ver-
são dos militares, de que ele teria cometido 
suicídio. A Comissão ainda investigará casos 
importantes, como a estranha morte dos 
ex-presidentes Juscelino Kubitschek e João 

Goulart, e divulgou ligações entre a FIESP, os 
Estados Unidos e o Golpe Militar. A Comissão 
Nacional da Verdade vai ainda recomendar 
às Forças Armadas alterações no currículo 
de ensino das academias militares. O foco 
da recomendação será a questão do Golpe 
de 1964, segundo informações do Sociólogo 
Paulo Sérgio Pinheiro, um dos sete integran-
tes da comissão: “As academias militares 
continuam a conviver com o mito de que o 
Golpe de 1964 foi uma revolução democráti-
ca para impedir o comunismo”, disse Pinhei-
ro em entrevista ao programa Roda Viva.

Como se vê, portanto, o trabalho da 
Comissão da Verdade iniciou cercado de 
questões, debates, controvérsias e dificul-
dades. Independentemente da opinião que 
o leitor tenha a respeito do assunto, conclu-
ímos aqui, com uma dose de otimismo, que 
todos esses amplos debates sobre o nosso 
passado, sobre as instituições, não são pre-
judiciais, mas, pelo contrário, benéficos. O 
grande filósofo inglês, John Milton, já dizia 
que a verdade mais clara é produto do de-
bate entre as divergências. E tal divergên-
cia só existe em um regime democrático.

Para saber mais sobre o assunto, aces-
se o site www.cnv.gov.br.

*Daniel Gomes é professor de História, Sociologia e 
Atualidades.

TOQUE DE ESPECIALISTA

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Golpe militar de 1964: Jango cai e tem início 
a era dos atos institucionais 

No começo da década de 1960, o Brasil passava 
por um quadro de profunda agitação política, além 
de complicações econômicas. A dívida externa se 
avolumava, os déficits cresciam e a inflação dispara-
va. Em meio a isso, as desigualdades sociais brasileiras 
aprofundavam-se.

Depois da renúncia do Presidente Jânio Quadros, 
cujo mandato durara apenas sete meses, em 1961, assu-
mia seu vice, João Goulart (Jango), um homem que, em-
bora grande proprietário rural, rico e liberal, foi tachado 
como governante de convicções esquerdistas por parte 
dos militares e da elite brasileira, em um momento no 
qual o mundo via-se dividido pela intensa polarização 
político-ideológica da Guerra Fria. Isso porque ele lança-
ria em seu mandato as Reformas de Base, que preten-
diam reduzir essas desigualdades sociais e garantir apoio 
popular a um governo que assumia em meio a um qua-
dro institucional que beirava a guerra civil.

Dentre essas reformas, incluíam-se as reformas 
bancária, eleitoral, universitária e agrária. Esse perfil 
“socializante” de Jango, de clara inspiração populista, 
herdada dos governos Getúlio Vargas (1951-1954) e 
Juscelino Kubitschek (1956-1961), incomodou as elites, 
que temiam um quadro de transformação e agitações 
sociais que ameaçasse seu poderio político e econômi-
co. Por isso, em reação, várias decisões foram tomadas 
a fim de tentar diminuir o poder do presidente. A mais 
famosa foi a instauração do regime parlamentarista, 
que, entre 1961 e 1962, atribuiu funções executivas 
ao presidente do Congresso, então dominado por re-
presentantes de partidos da classe dominante. Após 
um plebiscito, no entanto, o presidencialismo voltaria 
a vigorar em 1963, respeitando-se a vontade popular.



página 5

Leiaagora

Supervisão Editorial:  Sandra Castro
Edição: Lívia Scherrer dos Santos e Anaiza Castellani Selingardi
Textos: Daniel Gomes de Carvalho, Lívia Scherrer dos Santos e Expedito Arantes 
Ilustração: Kaleb de Carvalho

Projeto gráfico: Antonio Domingues
Revisão:  Camila de Castro Sanches dos Santos e Jacqueline Barros
Diagramação: Carolina Paiva Seidl

Editorial

eSPaÇoliterÁrio

“Espaço Literário” é a seção* de literatura do Leia Agora e queremos dividi-la com você, nosso leitor, como uma forma de estimular sua 
participação, além de divulgar e descobrir novos talentos. Se você tem um poema, um texto, um pequeno conto ou um desenho inédito que 
gostaria de compartilhar, envie para editora@sistemapoliedro.com.br, indicando o seu nome, idade, Unidade Parceira e sua cidade. A sua 
composição poderá estar nas próximas edições! Participe!
*A Editora Poliedro não realiza a edição dos textos veiculados nesta seção, respeitando, assim, a liberdade de criação do(a) autor(a) integralmente.

Tiflose: cegueira; privação do sentido da visão.

Vindo
Seco rubro em corpo dela 
Dela outra, então, riacho 
Corrente, não vermelho 

Óia! Óia só que belas águas! 
Ela que não se vê, apenas sente 

Só sente ela 
 

Contudo, o aprofundamento da crise econômica, 
com o fracasso do Plano Trienal, o baixo crescimento 
do PIB e os altos índices inflacionários, além da insta-
bilidade política, complicavam a situação do governo. 
Com as reformas, Jango pretendia restringir a remessa 
de lucros de empresas estrangeiras para o exterior, 
promover a distribuição de terras, abrir canais de co-
municação aos estudantes e permitir o voto dos anal-
fabetos, entre outras medidas voltadas à população 
e para atrair, sobretudo, apoio popular. Para as elites 
e os militares, insatisfeitos e temerosos com um go-
verno que parecia rumar para o Socialismo, criava-se 
o clima, no Congresso, na imprensa, nas ruas, para o 
golpe de 1964, cujo pretexto para seu desfecho se da-
ria em março de 1964, quando Jango, em um discur-
so exaltado para mais de 250 mil pessoas na Central 
do Brasil, no Rio de Janeiro, incitou à reforma agrária, 
com a desapropriação de terras situadas às margens 
de rodovias federais e ferrovias, e à nacionalização das 
empresas estrangeiras de petróleo. 

A reação das elites não tardou. Manifestações, 
como a “Marcha da Família Com Deus pela Liberdade”, 
em 19 de março, reunindo parte do clero conservador, 
a imprensa, o empresariado e a direita em geral organi-
zaram-se, chegando a reunir mais de 500 mil pessoas em 
São Paulo. O desfecho definitivo para o golpe ocorreu 
quando João Goulart apoiou a manifestação dos mari-

nheiros no Rio de Janeiro, em 30 de março, fornecendo 
o pretexto para o Alto Comando das Forças Armadas 
acusar o presidente de conivência com atos de insu-
bordinação que iam de encontro à hierarquia militar. 
Assim, a partir de 31 de março, os militares iniciavam a 
tomada do poder. No dia 2 de abril, o Presidente João 
Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre. O Deputa-
do Ranieri Mazilli, presidente do Congresso, assumiria 
interinamente. Dois dias depois, João Goulart partiria 
para o exílio no Uruguai. Em 9 de abril, foi editado o AI-1 
(Ato Institucional número 1), que depunha o presiden-
te e iniciava as cassações dos mandatos políticos. No 
mesmo mês, o Marechal Castelo Branco foi empossado 
presidente pela junta militar golpista, com um manda-
to até 24 de janeiro de 1967. 

O golpe militar de 31 de março de 1964 havia sido 
desferido com o pretexto de livrar o país da corrupção 
e do perigo do Comunismo, sob o intuito de colocar a 
democracia na “normalidade”. Partindo dessa suposta 
ameaça, o novo regime começava a mudar nas insti-
tuições do país e muitas arbitrariedades passaram a 
ser cometidas em nome de uma restauração da de-
mocracia, desrespeitando-se inclusive a Constituição, 
com as sucessivas edições dos atos institucionais que 
concentrariam cada vez mais o poder no Executivo e 
limitariam as eleições somente ao parlamento. A dita-
dura, então “envergonhada” em seus primeiros anos, 

se escancararia com a edição do Ato Institucional 
número 5, em 13 de dezembro de 1968, durante o 
governo do General Costa e Silva. O AI-5 estabelecia, 
entre outras medidas, o fechamento do Congresso, a 
suspensão dos direitos políticos, com a cassação de par-
lamentares e o afastamento compulsório de servidores 
públicos, como magistrados e professores universitá-
rios; suspendia o habeas corpus e estabelecia a censu-
ra aos meios de comunicação e aos filmes, programas 
de TV, livros e peças de teatro. 

Como consequência, a tortura passou a ser parte 
integrante dos métodos de interrogação das forças de 
segurança aos opositores do regime. Durante o governo 
Médici (1969-1974), a repressão violenta aos grupos de 
oposição, como a guerrilha, atingiria o auge, embora o 
país vivesse um período de grande crescimento econô-
mico que ficou conhecido como “Milagre Econômico”. 
Mesmo com o fim do governo Médici, a derrocada do 
“Milagre” e o processo de abertura política “lenta, gradu-
al e segura”, iniciada no governo Geisel (1974-1979), as 
restrições à democracia iniciadas com o golpe de 1964 
só teriam fim em 1985, com a eleição indireta de Tancre-
do Neves para a Presidência da República, sucedendo o 
General João Figueiredo (1979-1985), último dos presi-
dentes militares.

David Roberto Medeiros

Outra, que de tanto se esconder, 
à luz tiflose 

Mas ainda assim, empelicado 
riacho 

que à terra move 
Que lindo rio se fará, pensa ela 

Que puro rio…

Isabela Rosemback
 (Jornalista)


