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Resumo: 

Durante muitos anos considerou-se que a Ditadura Militar foi um momento de ausência 

de vida política civil. Uma revisão historiográfica, dotada de forte renovação 

metodológica, novos aportes teóricos bem como acompanhada da retomada das fontes 

já investigadas e a incorporação de novas a serem abordadas, tem indicado cada vez 

mais que dentro dos limites e cerceamento à vida política civil, objetivados pelos 

militares, houve uma atuação significativa daqueles. Além desta revisão destacamos que 

há um vazio na historiografia sobre as cidades para além das grandes capitais nacionais. 

Nosso trabalho visa expor a atuação de políticos iguassuanos no contexto de instauração 

e gradual enrijecimento do governo militar com as publicações de Atos Institucionais 

(AI’s), sobremaneira os AI’s – 1 ao 5, no período de 1964 a 1968.  
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Introdução 

ESCLARECIMENTOS AO POVO 

A Câmara Municipal de Nova Iguassú faz saber ao povo o seguinte: 

1º) Desde o dia 2 do corrente, acha-se em sessão permanente, valendo dizer 
que os sr. Vereadores acham-se em estado de alerta, averiguando os fatos e 
acontecimentos políticos do momento, os quais vêm acompanhando com tôda 
atenção. 

2º) Até agora a Câmara  não sofreu coação alguma, e a mais ampla 
liberdade tem se oferecido aos sr. Edis. 
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O sr. Presidente cumpre ainda o seu dever ao esclarecer mais o seguinte: - 
Em sessão permanente nada se pode deliberar, segundo a Lei e o 

Regimento que nos regem. Havendo um fato grave ou uma motivação 
importante sôbre os quais tenha a Câmara que deliberar, então, atendendo a 
um requerimento assinado, no mínimo, por sete Vereadores, o sr. Presidente 
convocaria uma sessão extraordinária, com um fim específico, consoante 
manda a Lei e o Regimento, para os sr. Vereadores, em plenário, decidirem 
ou deliberarem. 

O povo pode confiar em sua Câmara, nos srs. Vereadores, pois estamos nós 
todos atentos, acompanhando os acontecimentos, esperando apenas que 
subsídios nos cheguem para que, dentro da Lei e do nosso Regimento, 
possamos tomar as providências que nos caibam, livres e conscientes, no 
momento exato. 

Câmara Municipal (Nova Iguassú), 4 de abril de 1964. 
(ESCLARECIMENTOS AO POVO. Correio da Lavoura, Nova Iguaçu – 
RJ, p. 2, 5 abr. 1964.) [Os grifos meus]. 

 

Esta declaração oficial do Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 

(CMNI), veiculada no então comunicador dos atos oficiais tanto do legislativo como do 

executivo municipal, o semanário Correio da Lavoura1, faz alusão reiterada à 

“liberdade”, “atenção” e observância da “Lei e do nosso Regimento” em que se acha a 

edilidade iguassuana nos primeiros momentos dos “acontecimentos políticos do 

momento”. 

No entanto gostaríamos de por em relevo que estando então nos momentos 

inicias do movimento político que resultaria nos anos do regime militar a atuação da 

CMNI, através de seu presidente, põe à vista a apreensão que a instituição se encontra 

àquela hora. Basta, para que isto fique confirmado, buscarmos uma leitura mais 

insistente sobre o mesmo texto para descobrir alguns elementos que indicariam a 

circunstância desconfortável daqueles políticos. Destaquemos alguns elementos destes 

“ESCLARECIMENTOS AO POVO”. 

Em destaque inicial está o estado de “alerta” e “atenção” que a CMNI se 

propôs ao instalar uma “sessão permanente”, onde os políticos se colocam num impasse 
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e em situação de expectadores posto que “Em sessão permanente nada se pode 

deliberar, segundo a Lei e o Regimento que nos regem.”. Ao dar satisfação de suas 

ações à população naquele contexto onde o país se achava em dúvida quanto aos 

destinos político-institucionais, a Câmara Municipal, no intuito de demonstrar sua 

tranquilidade e manutenção de uma normalidade institucional, dá provas quanto à sua 

situação desconfortável diante de ações que, de forma abrupta, passariam a reger a 

política nacional a revelia de interesses político-partidários locais. 

Ao destacar que estão em estado de alerta deixam clara sua fragilidade diante 

dos fatos, ainda que buscassem minimizar afirmando que “Até agora a Câmara não 

sofreu coação alguma, e a mais ampla liberdade tem se oferecido aos sr. Edis.”. A 

mensagem que claramente tem objetivo de dar conta da normalidade e segurança que a 

CMNI gostaria de transparecer deixa margem para uma leitura diversa do momento. A 

segurança institucional é provisória e frágil, “não sofreu coação alguma” “Até agora”! 

Mas poderia vir a sofrer a qualquer momento, como se poderá verificar no desenrolar do 

tempo2. 

O destaque acentuado ao cumprimento da “Lei e o Regimento que nos regem.”, 

situação declarada em mais de uma oportunidade no curto texto, também dá provas do 

temor pelo contrário. A nota ressalta esta submissão ao cumprimento da Lei e do 

Regimento por três vezes, de maneira que em uma se justifica a suspensão das 

atividades parlamentares de rotina, outra condiciona a tomada de ações extraordinárias e 

uma terceira dá relevo para a espera por “subsídios” para que ajam “livres e 

conscientes”. Leia-se aqui “subsídios” como informações que dêem clareza do 

desenvolvimento e dos resultados políticos que adviriam do movimento militar em 

decurso desde a madrugada de 31 de março de 1964. 

Façamos uma pausa aqui. Apesar de ser tautológico, devemos por destaque na 

completa ignorância que aqueles homens possuíam do futuro político a partir do golpe 

desferido pelos militares no Estado. A mensagem da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 

é uma clara demonstração de quão tateante estavam os homens políticos no município, 

ao menos na esfera da vereança. Talvez, e não estamos aqui levantando uma hipótese 
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por falta de elementos e pesquisa específica, um político local3 com atuação no âmbito 

federal pudesse estar em melhor situação dada proeminência que possuía naquele 

momento. Mas a realidade é que na Câmara Municipal de Nova Iguaçu estavam todos 

em estado de “alerta” e “atenção” não tanto por que pudessem reagir ao ataque às 

instituições democráticas, mas por que, exatamente pelo contrário, a partir dos novos 

“subsídios” poderiam buscar para si a situação mais cômoda dentro do processo em 

desenvolvimento, ainda indefinido, devemos mais uma vez destacar. 

 

Política e História 

[nos últimos anos] (...) registraram-se transformações importantes nos 

diferentes campos da pesquisa histórica. Revalorizou-se a análise qualitativa 

e resgatou-se a importância das experiências individuais, ou seja, deslocou-se 

o interesse das estruturas para as redes, dos sistemas de posições para as 

situações vividas, das normas coletivas para as situações singulares. 

Paralelamente, ganhou novo impulso a história cultural, ocorreu um 

renascimento do estudo do político e incorporou-se à história o estudo do 

contemporâneo. (FERREIRA, 2002. p.319) [os grifos nossos].  

No Brasil são relevantes os avanços que a história política do tempo presente, 

que está intrinsecamente ligada às questões dos contextos pré e pós-golpe de 1964, tem 

alcançado, levando ao abandono das sínteses políticas estruturais ou factuais4 e 

avaliando grupos sociais e políticos em interação contextualizada por suas próprias 

motivações. A história dos operários e das greves, a mobilização das esquerdas e da luta 

armada, a memória produzida sobre a atuação de intelectuais, o movimento dos negros 

ou das mulheres tem sido cada vez mais aprofundado sob esta perspectiva do tempo 

presente, e a política tem recebido atenção principalmente no que toca às culturas 

políticas que antecederam ao golpe ou que se desenvolveram durante o mesmo. Nas 

palavras de Maria H. R. Capelato: 
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Nos anos 1960-70, o deslocamento da revolução para as rebeliões 

políticas e culturais produziu um tipo de revisão historiográfica que acabou 

privilegiando os estudos sobre os movimentos sociais, grupos minoritários e 

cultura. Nos anos 1980, a substituição da revolução pela democracia fez com 

que as atenções se voltassem para a história política. Se o tema da revolução 

suscitou um estudo aprofundado das estruturas e relações econômicas e 

sociais, o tema da democracia pressupõe conhecimento mais aprofundado do 

mundo da política. (CAPELATO, 1996) [o grifo nosso]. 

 

 A renovação está impactada também pelos parâmetros metodológicos que 

passaram a ser adotados no mesmo período. A utilização da História Oral (AMADO & 

FERREIRA, 2000), a Micro História italiana somados ao “retorno da biografia”, das 

análises qualitativas e para as redes (FERREIRA, 2002) ampliaram o espectro de 

análise histórica. Novas chaves explicativas vão ser criadas, e a história política traz 

para o centro o conceito de Cultura Política nesta retomada, ou retorno da História 

Política, como diria René Rémond (REMOND, 1996). É Serge Berstein quem nos 

norteia nesta questão, dada a re-significação que desde inícios dos anos 1990’s tem sido 

feita, afastando-se da visão normativa e desenvolvimentista proposta pelos seus 

precursores politólogos na década de 1960 (BERSTEIN, 1998; 2009); (MOTTA, 2009). 

Neste processo é que pretendemos inserir nossa pesquisa, aproveitando dos avanços e 

atualizações que resultaram dos últimos trinta ou quarenta anos que a historiografia 

alcançou. 

  

  

O objeto em debate 

A bibliografia especializada já tem se esforçado há algum tempo para superar a 

visão de que os militares deram um golpe nas instituições democráticas e impuseram 

sua versão de poder à sociedade, passiva e frágil sob muitas interpretações5. Também 

                                                           
5 A bibliografia sobre a conjuntura do Golpe de 1964 é vasta e diversificada, de modo que citá-la em sua 
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AARÃO REIS FILHO, Daniel. Ditadura Militar, esquerdas e sociedade. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2000. v. 1. 84 p.; AARÃO REIS FILHO, Daniel; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo P. S. (Orgs.). O 

golpe e a ditadura militar - 40 anos depois, 1964-2004. 1a. ed. Bauru: EDUSC, 2004. 333 p.; FICO, 
Carlos . Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2004. v. 1. 391 p.; FICO, Carlos . O regime militar no Brasil (1964-1985). 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 47 p.; FICO & ARAÚJO, Maria Paula. (Orgs.) 1968: 40 anos depois. História e memória. 
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. A lista se estenderia por muitos títulos mais. 



não busca mais colocar os militares em situação oposta, como marionetes de grupos 

civis que os manipulassem livremente para obtenção de seus objetivos econômicos De 

nossa parte queremos avançar dentro desta vertente, investigando a situação de uma 

cidade que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ou como destacará o 

Senador Nelson Carneiro está “a um passo da cidade do Rio de Janeiro, capital cultural 

do Brasil!”6, no contexto de instauração do regime militar. 

Nos primeiros anos da ditadura foram emitidos pelos “Comandantes-em-Chefe 

do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, em nome da revolução”7 os famosos atos 

institucionais, sendo que os que impactaram sobre o período ora em destaque são os 

Atos Institucionais (AI’s), 1 ao 5, editados no período de 1964 a 1968. De forma 

genérica, os Atos Institucionais vão fornecer poder aos líderes do Regime, que pouco a 

pouco iria desimpedi-los das limitações que a democracia constitucional pudesse lhes 

impor, instaurando assim um Estado de exceção. Lançando mão destes instrumentos 

seria possível cassar direitos políticos, perseguir inimigos do regime, exonerar 

servidores sem direito a defesa e até a supressão do habeas corpus. Estes e outros 

expedientes foram utilizados para por o Brasil em condições de serem observadas as 

diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional8. 

Nosso ponto de partida é o momento ainda anterior a esta configuração que, 

como destacamos, não estava no horizonte da sociedade civil de uma forma geral em 

abril de 1964. Os políticos que gozavam de uma experiência democrática nos dezenove 

anos anteriores ao golpe estavam em sobressalto, mas não podemos entender que 

previssem claramente estes desdobramentos. 

 

                                                           
6 SENADO FEDERAL -Portal Publicações: “NOVA IGUAÇU – Discorrendo sobre os problemas do 
Município de _; disc. do Sr. Nelson Carneiro”. Disponível  em: 
<http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/asp/PQ_Edita.asp?Periodo=2&Ano=1975&Livro=1&Tipo
=9&Pagina=174> continua nas páginas 175, 176 e 177. Acessado em: 11out. 2008, 18:23:41. 

7 Ato Institucional [I] Rio de Janeiro-GB, 9 de abril de 1964. Disponível em: 
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-historica/atos-institucionais Acessado em: 07 mai. 
2012, 14:55:12. 

8
 A Segurança Nacional é uma das justificativas da intervenção dos militares na política brasileira que, 

segundo eles, estaria tendendo à esquerda por influencia dos “inimigos internos”. A Doutrina de 
Segurança Nacional é formulada na Escola Superior de Guerra do Exército. Entre outros, ver: BORGES, 
Nilson. A doutrina de segurança nacional.  In: FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucília (orgs.). O Brasil 

Republicano. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2003, vol. IV. 



Autonomia política e intervenção 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, representando seus 

pares e dando satisfação à população como vimos anteriormente, demonstra a situação 

desconfortável dos representantes políticos numa periferia brasileira. A cidade que está 

a alguns poucos quilômetros do Rio de Janeiro tinha características de uma região com 

forte tradição rural em transição para o urbano. Verificando um crescimento 

populacional expressivo ao passo que não era capaz de dar suporte de infraestrutura ou 

ofertar trabalho para tantos habitantes (BATISTA, 2011), que em sua maioria 

desenvolvia suas atividades profissionais no Rio de Janeiro num movimento pendular 

que gerava o deslocamento da população trabalhadora diariamente ou semanalmente 

nos trens urbanos ou ônibus. 

Proximidade com a capital, mão-de-obra assalariada em grande quantidade, 

precariedade dos serviços de necessidade básica como água, esgoto e educação 

colocavam Nova Iguaçu entre as cidades com características bastante preocupantes do 

ponto de vista da segurança nacional. Sua população em expansão poderia ser alvo da 

propaganda comunista que avançava sobre o país. Basta observarmos o comício do dia 

13 de março na Central do Brasil para imaginarmos que uma parcela da audiência que 

estava no evento poderia ser originária da Baixada Fluminense que utilizava dos trens 

da Ferrovia Pedro II diariamente. Quantos não seriam iguassuanos? 

Esta configuração passaria despercebida pelos agentes do regime em 

instauração? A política local passaria por momentos dramáticos. Um vereador é cassado 

pela CMNI e um Deputado Estadual radicado na cidade também será pela Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ9. Ambos sob acusação de serem 

comunistas. 

A prefeitura irá sofrer ainda maior impacto. No decorrer do regime serão 

efetivadas cassações, afastamentos e intervenções. Se considerarmos todo o regime 

serão treze prefeitos de 1964 a 1979. O número torna-se mais impactante quando 

                                                           
9 Os cassados são o vereador Ismael Ramos e o deputado estadual Elzio Ramalho, ambos do Partido 
Social Trabalhista - PST. 



reduzimos a análise para os anos que destacamos como o início de regime. De agosto de 

1964 a fevereiro de 1969 serão nove prefeitos, sendo dois interventores10. 

Queremos destacar que temos até aqui muito mais perguntas do que respostas a 

apresentar. Nosso interesse é partilhar questionamentos e construir um diálogo que nos 

proporcione ampliar as possibilidades de abordagens e interpretações. Propomos 

perguntas sobre a vida política numa cidade periférica e em transição do rural/agrário 

para o urbano/industrial. 

Qual foi a possibilidade de ação política deixada aos membros dos grupos em 

disputa pelo poder local? Como a classe política se comportou diante desta nova 

realidade política?  Estas, entre tantas, são questões centrais de nossa pesquisa em 

andamento. 
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