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RESUMO 

Este artigo é fruto de uma pesquisa mais ampla sobre a memória de mestres, onde se 
coletaram narrativas com o objetivo de desvendar os detalhes do cotidiano da cidade de 
Belém, no século passado, a partir do olhar desses antigos professores de educação 
básica. O amplo levantamento contemplou a vida pessoal e profissional de cada um dos 
entrevistados, suas crenças religiosas, afinidades e participação política; o lazer e as 
especificidades de sua prática educativa. O foco específico deste trabalho é elucidar o 
conceito desses personagens sobre o que constitui a política e analisar os níveis de sua 
participação nos movimentos e suas interfaces com a vida em Belém entre 1940-1985. 
Considerando-se a idade máxima dos entrevistados (70 anos), foram selecionados estes 
momentos históricos delimitadores: a ditadura de Vargas, a breve democracia que a 
sucede e é suprimida pelo golpe que deu origem à ditadura militar.  
Palavras-chave: Memória. Participação política. Democracia. 
 

MASTER’S MEMORY: the politcs in Belém between 1940-1985 

 
ABSTRACT 
This article is the product of a deeper research about the memory of masters, when were 
collected narratives with the object to unveil details of city’s Belém routine in the past 
century through the look of these former teachers of basic education. The process was 
made considering personal e professional life of each one of the interviewed, their 
religious creeds, political tendencies and activities, their leisure and particularities of 
their educational practice. The main focus of the article is to elucidate the concept of 
these teachers about what politics is made of, and to analyze their level of participation 
in political groups and their connections with life in Belém between 1940-1985. 
Considering the limit of age of the interviewed (70 years-old), there were chosen 
historic moments such as the Vargas’ dictatorship, the brief democracy that follows it 
and that is repressed by the Military dictatorship. 
Key-Words: Memory. Political Participation. Democracy. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

Cada um de nós é um poço sem fundo, e esse sem-fundo está, tudo 
leva a crer, aberto sobre o sem-fundo do mundo. Nos períodos 
normais, nós nos agarramos à beira do poço, na qual passamos a 
maior parte de nossa vida. (CASTORIADIS, 1987, P. 258) 

 
 

          Diante de uma pergunta simples sobre participação e voto em entrevistas com 

antigos mestres, é possível perceber a negação da política, entendida como atividade 

maculada, que serve a propósitos obscuros, a interesses particulares e nem sempre 

expressos às claras. Por outro lado, ao negar a atividade, o discurso inúmeras vezes é 

apanhado na armadilha da contradição, no interdito imposto à política nenhum 

entrevistado desconhece sua existência e a sua prática aparece muitas vezes justificada 

como instrumento de sobrevivência. Subsumido em falas genéricas sobre o espaço 

social e a derrocada de princípios éticos e morais na atualidade, reaparece vivo, 

pulsante, o espaço do político como referência inescapável.  

          A fala revela o olhar de quem assiste a vida, mas não quer o embate direto que o 

posicionamento político exige. Então, como a justificar o deixar-se estar em 

contemplação passiva do mundo à sua volta, aceitando-o, nega-se a ação política, 

deslegitima-se o seu propósito, comprometido pelo vício de origem, mas busca-se a 

liberdade como valor fundante. Negação e contradição em conteúdos de discurso 

costumam criar situações antagônicas instigantes para a interpretação das vozes que 

emergem como material de análise. É o que tentaremos demonstrar nesta primeira 

sistematização do material coletado pela pesquisa Memórias de mestre. Belém Antiga 

em Narrativas de Professores de Educação Básica. A pesquisa foi realizada com 

professores de ensino fundamental e médio, aposentados, com idade a partir de 70 anos, 

e tinha como objetivo demarcar o espaço da cidade (Belém) na memória dos mestres, ao 

descrever práticas de sociabilidade, conjugar a escolha e exercício de uma profissão, a 

família e a vida na cidade. Este artigo privilegia o exame das narrativas sobre a 

percepção da política, as escolhas pessoais e o nível de participação, que marcaram a 

juventude e a maturidade desses professores.  

 

II – A POLÍTICA E OS POLÍTICOS NA MEMÓRIA DOS MESTRES 

 

         Tomo como ponto de partida o período compreendido entre 1930-1980, para 

introduzir na minha análise processos históricos que dão origem às antigas lideranças 
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políticas mencionadas pelos entrevistados e para tentar elucidar o silêncio sobre os 

movimentos mais contemporâneos, estes certamente vivenciados por eles, mas ocultos 

no discurso da maioria. Refiro-me especificamente à Revolução de 1930, ao Estado 

Novo, à redemocratização que alcançará até 1964 e será interrompida pelo golpe militar 

que implantará a ditadura, enfim suprimida em 1985, com a restauração da democracia.   

 

2.1 – O fascínio do populismo 

              O florescimento de lideranças personalistas no Brasil teve na Revolução de 

1930 seu momento ímpar em nossa história.  Figuras como Nereu Ramos (Sta.Catarina), 

Pedro Ludovico (Goiás), Rui Carneiro e José Américo (Paraíba), Agamenon Magalhães 

(Pernambuco) e Magalhães Barata (Pará) são representantes típicos dessa geração 

revolucionária que emerge vigorosamente nos anos 30 e permanece por longo tempo no 

cenário político. 

          Para os entrevistados, Magalhães Barata é um político inesquecível1, seja por suas 

virtudes ou defeitos. Embora muitos não sejam capazes de lembrar corretamente o nome 

ou as siglas dos partidos políticos, e que se declarem pouco afeitos à participação 

político-partidária, todos o lembram como líder político importante, como se pode 

observar nas falas:  

Eu votei no Barata. O Barata quantas vezes ele fosse candidato eu votava nele. Porque 
eu tinha uma simpatia extraordinária por ele. Eu recitei uma poesia num comício dele. 
(BENVINDA,2010) 

 

            Em seu depoimento Clemens o considera o político mais importante da época, e 

admite que não podia gostar muito dele porque seu pai não permitia, mas, como 

professora do Colégio Gentil Bittencourt, ao ser indagada sobre a atuação desse político 

na área da educação, observa que sobre esse político não existem queixas em seu 

colégio. 

O Barata a gente não pode negar, pelo menos aqui no Gentil ele nunca se descuidou. 
[Se] hoje o Gentil é o que é porque ele não deixou o Gentil cair e depois as irmãs 
continuaram até hoje, mais de cinquenta anos que estamos aqui só nós sem o Governo e 
o Gentil é hoje, é o que é, voces vêem. (CLEMENS,2009) 

 

          Inegavelmente o experiente politico despertava simpatias e/ou antipatias. Próprio 

das personalidades carismáticas2, seu modo de fazer politica não admitia a indiferença, 

ou se era a favor com extremada devoção ou se detestava em igual intensidade. Mesmo 
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tendo crescido no seio de uma familia tradicionalmente baratista, outra entrevistada, a 

Blandina, não aceitava seus métodos de fazer a politica partidária, obrigando 

professores a descontar quantias de seu salário sem prévio consentimento: 

Não, eu já não era baratista, minha família era baratista, meu pai era baratista, mas eu 
já não era baratista, eu já tinha as ideias mais liberadas, um pouco mais temperadas, 
eu já não era baratista, mas a gente percebia assim que naquela oportunidade, a gente 
ainda via muito isso, o professor ele tinha, ele era obrigado a seguir quem estava na 

situação. E um fato interessante que eu lembro quando eu comecei a trabalhar, foi 
nessa época ferrenha mesmo de briga entre Assunção e o Barata que acabou com a 
derrota do Barata e a vitória do Assunção, então, havia um grupo de mulheres 
baratista que formavam também um grupo a favor do governo, a favor do Barata, mais 
ou menos era chefiado pela deputada Rosa Pereira, que era por sinal ela era de 
Marapanim, então obrigatoriamente quando o professor recebia, compulsoriamente 

era descontado dele uma importância x para o partido...Antes de vir o dinheiro pra 

ele já era descontado. Eu vi muitas colegas minhas discutirem isso, e a diretora dizer 
“mas você tem que participar...” porque ele é o governador, então ainda era muito de 
cabresto naquela oportunidade. (BLANDINA,2009.Grifos meus) 
  

          O caráter patriarcal, autoritário e conservador de sua liderança foi reforçado pela 

personalidade carismática que o apoio popular ajudou a realçar. Foi o risco necessário 

que Magalhães Barata correu, e que em determinado momento, se revelou armadilha 

inescapável. Perdida a eleição indireta de 1935, por longos anos ele ficaria afastado do 

Estado e do poder. Seu retorno em 1943, novamente como Interventor designado por 

Vargas, foi saudado por seus admiradores e temerosamente aguardado por seus 

adversários políticos. Eram tempos obscuros e a ditadura varguista parecia sólida. Havia 

também a guerra e os problemas dela decorrentes pesavam sobre o país. Tempos difíceis 

de silêncio, torturas e imprensa censurada. Ocasião propícia para o exercício autoritário 

do poder por alguém que se achava predestinado ao mando. 

          Apesar de tudo, Magalhães Barata atravessou incólume do ponto de vista político 

a transição democrática de 1945. Consolidou nas urnas, via Partido Social Democrático 

(PSD), a sua inigualável força política no Estado. Sua trajetória política a partir de então 

pode ser avaliada pelos sucessivos mandatos que conquistou nas urnas para si, como 

Senador e Governador do Estado, ou emprestando a sua força política para eleger outros 

companheiros. 

         O estilo de política que predominará no período de 1946-1964 é definido como 

populista.3 Em terras paraenses Magalhães Barata encarnaria, especialmente em seu 

último governo, o que poderíamos chamar de um populismo de centro, apoiado pelos 

chefes políticos do interior do Estado e pelos pobres da periferia de Belém.  
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         O discurso populista traz em si enormes atrativos às massas urbanas.  Afinal é 

uma promessa clara de tornar aquele que era o maior espectador da cena política - o 

povo - em ator importante de todo o processo. O problema é que essa participação é 

articulada e controlada pelo Estado através dos sindicatos ou dos partidos políticos.  O 

que deveria ser mobilização acaba se transformando em desmobilização ou mera 

participação secundária. 

          As nuances assumidas pelo populismo, que ora se inclina à direita, ora à 

esquerda, se deve as alianças políticas que predominam em cada caso.  O exemplo 

paraense é sui generis.  A base do poder político do baratismo são os redutos eleitorais 

do interior, que garantem as vitórias do PSD.  A máquina partidária fundamentada na 

extrema lealdade e disciplina de seus membros é conduzida com firmeza pelo seu líder 

máximo - Magalhães Barata. 

           A práxis populista do período repousa sobre dois pilares fundamentais: o carisma 

de Magalhães Barata e essa máquina partidária extraordinariamente organizada, 

disciplinada e coesa.  Em todos os momentos políticos relevantes esses suportes se 

revelaram eficazes.  As raras derrotas eleitorais do PSD no período se devem muito 

mais a coalizões oposicionistas temporárias do que ao enfraquecimento do desempenho 

do partido tornado evidente pela perda de seus tradicionais redutos eleitorais. Mesmo 

quando Magalhães Barata já não mais existia, o PSD daria uma incontestável 

demonstração de força nas eleições de 19604. 

         A negação aparente de participação na política entendida sob a estrita troca de 

favores e influências, se depreende de algumas falas: 

Olha, eu nunca participei de política. Nunca me envolvi com isso. Apesar do meu pai 
ser político, nunca me envolvi com isso, eu acho até que quando a gente é funcionário 
publico a gente não tem nem que se envolver com isso. [...] Nunca apoiei ninguém. 
(IVETE, 2009) 
 

          Ao ser indagada sobre apoiamento a candidatos, a entrevistada respondeu e 

apresentou sua posição politica de modo claro: ao estar posicionada em cargo público, o 

governo ao qual serve, independente da filiação partidária, representa o povo e sua 

legitimidade e insenção está desse modo assegurada, anulando o viés ideológico-

partidário. 

Apoiava o governo pra segurar meu cargo. gostava de olhar, lembro de um comício que 
teve aqui que mataram um garoto aqui na época do Barata, aqui no Largo do Redondo, 
que mataram um garoto, mas assim, a gente lembra assim, mas eu nunca participei, 
nunca freqüentei, gostava assim esporadicamente de olhar [...] como eu vou lá em 
Salinas, faz um comício, ah, vou já passar lá pra olhar o comício, o que tão falando, 
mas me envolver, não, sempre trabalhei pro governo, tá no governo, eu sou governo, 

trabalho pro povo. IVETE, 2009. Grifos meus.) 
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          A longa entrevista e detalhada concedida por outro mestre apresenta não só a 

negativa de participação política no movimento estudantil,  

Não participei de movimento estudantil quanto secundarista nem universitário, não, 
não. Eu tava mais preocupado em vencer na vida, eu era do Colégio Nazaré, eu era 
muito religioso fui congregado mariano e não me deti em política estudantil, nada 
disso; mas tinha uma vida ativa em grêmio, eu participava de todos os grêmios de 
colégio. Foi uma grande coisa ruim acabar com o grêmio. (MEIREVALDO,2009) 

como identificar elementos antes apontados como constitutivos do populismo enquanto 

práxis, independente de quem governava e por qual partido politico: 

Eu cresci ouvindo falar no Magalhães Barata. Isso ai, todo mundo vai falar pra vocês. 
Aí como repórter inclusive da Folha do Norte e do Liberal, eu cheguei a cobrir algumas 
audiências públicas do Barata. Eu ia pro palácio eu via como é que ele fazia isso [...] A 
gente até poderia detalhar depois, tá, porque eu acompanhei o Barata assim 
conversando com o povo, aquela coisa toda... Era bem diferente, né? O Barata era uma 
figura, né? Muito famosa, mas também eu me criei ouvindo [sobre o] o Barata cair. 
Quando ele perdeu a eleição para o Marechal Alexandre Zacarias de Assunção. E o 
Assunção ganhou do Barata, foi uma festa e tal. [Dessa época] ficou muita coisa, 

muita violência, muita briga, muita confusão, Paulo Maranhão e tudo mais... Mas do 
Assunção eu me lembro bem, duas coisas me chamaram a atenção: primeiro que ele 

andava na João Alfredo, andava em Belém, sem segurança, sem ninguém, ele 

andava. Governador andando na rua, era comum, ali perto do parque do governo 

tinha uma, uma espécie de mercearia, ele tomava café ali com o pessoal. Antes de ele 
ir pro palácio ele entrava lá, tomava um cafezinho, fala com um, com outro e ia 

embora. Isso me chamou muita a atenção, porque hoje eles não fazem mais isso. Isso 
me chamou a atenção. E a outra que me chamou a atenção foi o seguinte: quando ele 
assumiu o governo uma multidão levou ele pro palácio. Quando ele saiu do governo 

quatro pessoas acompanhavam ele. Isso me chamou muito a atenção. (PAIVA,2009. 
Grifos meus.) 
 

         Participar ativamente da política foi fato admitido um só vez nesta coletanea de 

entrevistas. Quando lhe foi perguntado sobre sua participação politica, Cândida  diz: 

[...] Eu participava dos diretórios. Ia para as programações. Na épocas das campanhas 
políticas eu fui pra praça... era naquela época, marcou muito  a questão do “ 
Assunção, Barata não!” e eu era Assunção e ia para rua lutar “Assunção, Barata 
não!”....[Depois apoiei] outros candidatos ai... Alacid Nunes quando veio... a gente 
sempre foi ligado a essas coisas.(CÂNDIDA,2009) 

          Demonstra seu conhecimento do embate politico da época, ao lembrar das siglas 

e do carater assumido pelo processo eleitoral: 

[O Assunção] era da UDN e o Barata era do PSD. [Nas eleições nacionais] eram eles, 
porque eles não eram só do Pará. Tinha o PTB... mas eu era mais ligada realmente ao 
partido de esquerda. Nunca me liguei a partido do governo, sempre achei que o 
governo é contra o trabalhador, então eu era sempre contra ao governo... Sempre fui 
de esquerda. (CÂNDIDA,2009). 
 
 

           Assim como Cândida, que aponta a disputa entre baratistas e não baratistas como 

o cenário mais importante da politica partidária em Belém do século passado, Blandina 

se refere ao papel desempenhado pela oposição: 

Eu lembro desse período muito agressivo do Assunção e Barata, de uma situação que 
cominou com o falecimento de um jovem: Osvaldo Caldas Brito, então foi uma coisa 
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que determinou também a derrota do Barata, porque foi uma bala perdida, acho que foi 
um tumulto da policia em favor do Barata contra um grupo de pessoas da oposição em 
um comício que eles fizeram ali no largo do redondo, e o menino era um estudante, 
jovem, que foi assistir o comício e foi morto por uma bala perdida que partiu da policia 
que estava ali por força do governo, então isso foi uma comoção geral, o enterro dele, 
o apelo da Folha do Norte, naquela época já era Folha do Norte, Folha Vespertina, pra 
todo o povo de Belém pra acompanhar o mártir da revolução, ele foi considerado um 
mártir, então foi um verdadeira apoteose o enterro dele. [...] Foi levado, foi empurrado, 
a carreta empurrada pelo povo até o cemitério, eu lembro disso. (BLANDINA,2009) 

 
           
          A permanência de Magalhães Barata nas falas dos mestres é inconteste. Todos 

lembram seu estilo peculiar de visitar interiores e escolas, o trato direto com as pessoas 

de todos os níveis. A entrevistada Santinha se declara apolítica, afirma não gostar do 

assunto, mas quando se trata de mencionar a liderança mais expressiva seu discurso não 

deixa margens para dúvidas: 

[De] política nunca gostei. Nunca gostei. [Lembro]  dos partidos da época.Tem PSB, 
PSD que era do Barata. E eu gostava do Barata. Eu gostava do Barata porque o 
Barata foi um grande governador Gostava do Magalhães Barata, gostava, foi um 
grande homem, fui até no enterro dele. E ainda vou dar um tal, dar uma palavrinha que 
não é da pergunta. Posso dar? [...] Estava respondendo pela diretoria da minha escola 
Paulino de Brito porque a diretora estava para o Rio de Janeiro e a que estava 
representando estava doente e me deixou, aí ele foi fazer uma visita, que ele era 

austero. Foi fazer a visita, e eu prontamente, eu era jovem, cheia de vida e queria 

demonstrar alguma coisa, e fui com ele, tudo que ele me perguntava eu dizia. Dizia e 

tudo, aí ele no final: este tipo é que eu quero como diretora. Aí eu peguei, quando eles 
disseram, nunca. Não quero ser diretora jamais. E nunca fui. (SANTINHA,2009. 
Grifos meus.)  

 

 

III –  DEMOCRACIA, AUTORITARISMO E A CONDIÇÃO DE PROFESSOR 

 

          Escolho a palavra condição pelo seu conteúdo semântico dicionarizado: maneira 

de viver resultante da situação de alguém. Pode-se com esta definição inferir que o ser 

professor mantenha liames sólidos com a condição de classe social, implicando em 

possibilidades de ganhos ou perdas para a posição social desse indivíduo. Então, diante 

de escolhas politicas a serem realizadas, haveria a necessidade do cálculo do 

risco/benefício a ser assumido quando esses indivíduos são colocados diante da idéia de 

participar politicamente.  

        O exercício da profissão docente encontra-se sob olhar vigilante das famílias, das 

instituições que a administram. Se o sucesso do processo educacional é absorvido pelo 

governo ou pelo dono da escola, resultados negativos, são execrados. O  fracasso 

assume o carater individual, e o maior responsável é o professor, sua aparente 

incapacidade teórica ou de regência de classe.  É compreensível que somente uma 

entrevista aponte memórias de participação efetiva no universo da politica. Não é facil 
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assumir a prática democrática para um mestre, seja na arena da politica em sentido 

ampliado, seja no ambiente da classe, da sala de aula, pois essa prática exige o diálogo 

initerrupto do mestre com seus próprios conhecimentos e valores, tanto faz que o 

regime de governo possibilite ou não o debate. E a participação política no Brasil desse 

período, tem sido muitas vezes confundida com o exercício do direito de escolha através 

do voto, ou seja, participação localizada e restrita ao processo eleitoral.  

          Castoriadis (2004,p. 194) aponta para o fato de que a tradição ocidental 

democrática está apoiada na liberdade e na responsabilidade de escolher. “escolher é um 

ato político que está na base mesma da filosofia propriamente dita. Para entrar na 

atividade filosófica, é preciso escolher o pensamento contra a revelação, a interrogação 

ilimitada contra a aceitação cega daquilo que se herda”.  Mas entendo que a participação 

política ampliada deve ser contemplar ações diversas de envolvimento comunitário que 

demonstrem o compartilhar dos valores que sustentam o viver em grupo, que exibam a 

compreensão de um pertencimento identitário consciente dos atores sociais. As falas 

coletadas, no entanto, indicam o medo de se posicionar diante da realidade vivida, e, 

constituem artifícios para esquecer de lembrar o que diminui o sentido das vidas de 

cada um dos entrevistados.  

           Quando se interroga sobre o passado recente, os 21 anos da ditadura militar 

foram mencionados de modo tangencial, como se estivessem perdidos nas brumas do 

tempo e os acontecimentos do período não fossem dotados de relevância para serem 

lembrados. A não-lembrança dos acontecimentos históricos do período ditatorial seria  

consequência do medo da represália em ambiente profissional, efeito persistente mesmo 

no decorrer da aposentadoria? 

         Nem uma menção aos desaparecidos politicos, à tortura, á censura da imprensa. 

Os governantes do período, impostos pelo poder ditatorial sofrem a negação de seus 

governos em longos lapsos da memória. É muito mais confortável lidar com o déspota 

já há muito falecido, recordar seus funerais concorridos e, em alguns casos, ou observar 

caracteristicas negativas de suas ações politicas ou lamentar a morte. O recorte das falas 

sobre lideranças recolhidas dos entrevistados, confirmam esse lugar de memória, uma 

espécie  de “zona de conforto” do lembrar a política e as vivências do passado.               

             Duas personalidades são lembradas em todas as entrevistas: Getúlio Vargas, 

que se suicidou em 1954, e Magalhães Barata, cuja morte ocorreu em 1959, após longa 

enfermidade. Blandina se recorda com muitos detalhes dessas mortes: 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 9 

Eu já estava trabalhando [quando o Getúlio morreu], todo mundo foi pego de 
surpresa, não é? Aí quando anunciou que ele tinha falecido, eu tava me encaminhando 
pro serviço, aí pronto, já foi dispensa, já foi... ninguém trabalha naquele dia, as 
bandeira ficaram a meio pau, aí foi todo aquele movimento fúnebre oficial, e a tristeza 
que foi aquilo pras pessoas, a forma como ele se matou, mas também a gente já 
acompanhava a tristeza também que estava sendo a política dele, os desmandos, como 
os jornais mostravam a lama por baixo do tapete, o que ficava por baixo do tapete no 
palácio do catete onde ele estava, então era assim como se você varresse e deixasse um 
monte de sujo embaixo do tapete que só foi limpo depois do falecimento dele, agora ele 
foi um estadista que marcou apesar dele ter sido um caudilho, ter sido uma pessoa que 
depois se transformou num vínculo de opressão também, mas as grandes... por 
exemplo, as leis trabalhistas que a gente tem até hoje, e eu lembro da idolatria partida 
dos operários para ele. [Sobre o Barata] eu lembro quando ele faleceu, as pessoas 
politicamente contrárias, visitaram, prestaram homenagem, então naquela 
oportunidade os inimigos políticos deixaram as suas dissensões, viram o homem e não 
mais o político, viram o homem que ele era porque como político as pessoas diziam na 
verdade que lei pra ele era potoca, quando ele dizia que tinha de acontecer uma coisa 
acontecia mesmo, mas ele era essa pessoa humana ele era uma pessoa também muito 
carismática, eu lembro dele andando lá pelo interior, de cavalo naqueles camininhos 
pra visitar aqueles lugarezinhos, andando de barco, aqueles barcos pequenos, com o 
remador aqui, ele indo, soltava aqui, soltava acolá, parava aqui, parava ali, realmente 
era um homem muito carismático, onde ele chegava era aquela alegria, aquele povo 
todo, então foi uma comoção a morte dele. (BLANDINA,2009) 

             

                Na entrevista de Ivete se percebe a comoção pelas mortes: 

Lembro, quando o Getúlio morreu estava na terceira série do magistério, IEP, numa 
aula de canto, com a professora Maria Figueiredo, aí começaram a passar as turmas, 
não tem aula, feriado, feriado, aí o pessoal, por quê? Por quê? O Getúlio morreu. [...] 
Aí a professora Maria Figueiredo disse: pode sentar todo mundo, não vai sair ninguém, 
aí deu uma lição de moral em todo mundo, que aquilo não era comemoração, aí ela foi 
explicar que um homem tinha morrido, que tinha sido presidente da república, tinha 
sido tudo mais. O Magalhães Barata, quando ele morreu, ele morava aqui na Dr. 
Moares, naquela casa onde é agora do Bispo, da Arquidiocese, ali que ele morava, e 
ele morreu ali. Aí era gente, gente, gente na rua, que ia pra lá pra porta esperar, que 
diziam que ia morrer, que tava mal, mas olha, era um arraial ali, não passava carro, 
não passava nada. Eu chorei, eu fui lá no Palácio ver o corpo dele.(IVETE, 2009) 
 

          Os outros depoimentos mencionam o temor presente e ameaçador, em alguns 

casos apenas localizado no decorrer do Estado Novo. Mas a preocupaçaõ continua 

mesmo em plena vigência da democracia. Selecinei alguns momentos dessas falas: 

[Minha mãe] trabalhou como professora no Dr. Freitas. Chegou a ser a secretária do 
Dr. Freitas. Primeiro trabalhou em Icoaraci, era uma luta, em Icoaraci, ela ia e vinha 
todo dia e nos ficávamos naquela ânsia esperando por ela. Depois, ela... no tempo do 
Dr. [José Carneiro da Gama] Malcher, ele fez a nomeação dela pra cá pra Belém, aí 
foi aquela alegria. É, que ele era nesse tempo intendente. Então ele nomeou minha mãe 
pra professora e ela foi trabalhar primeiro em Icoaraci. Depois o Magalhães Barata 
transferiu pra Santa Isabel a minha mãe, a minha mãe...(Risos) olhe só. Lá foi ela pra 
Santa Isabe [...] Ele achou que lá em Santa Isabel precisava de uma diretora e  a minha 
mãe tinha uma fama muito boa. Assim,  honesta, competente, e... acho que foi isso. De 
repente, um dia ele trouxe a minha mãe de novo pra cá, aí ela já veio para o Dr. Freitas 
onde ela chegou ser até vice-diretora.do grupo escolar. (BENVINDA,2010) 
 

             Blandina em primorosa reconstituição do passado exemplifica como se dava a 

punição política na educação: 
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eu lembro de duas coisas, alias eu lembro de três desse período. Primeiro, a 
perseguição no interior, quando [Barata] ele retornou, ele passou um período fora, 
quando ele retornou como interventor [1943-1945],depois como governador eleito, 
houve eleição e ele venceu, me lembro de duas pessoas que foram transferidas depois 
de serem professoras muito tempo num local e serem transferidas pra um local muito 
distante. Isso aconteceu também na época do Assunção, mas  na época do  Barata 
aconteceu com a minha tia que foi a minha primeira professora, ela foi transferida pra 
uma cidadezinha do baixo Amazonas, claro que ela foi com o marido, com tudo, porque 
era ela que ganhava o dinheiro, no interior era professor que ganhava. Quando o 
Assunção ganhou duas das minhas irmãs foram transferidas uma pra Mocajuba,lá de 
Cafezal, outra pra outro local perto de Mocajuba, no baixo Tocantins, elas eram 
baratistas, ou você era Barata ou você era Assunção, então  elas eram baratistas e o 
Assunção venceu (BLANDINA,2009). 
 

            Sobre a prática de perseguição politica mais recente, que certamente alcançou 

seu objetivo de intimidar a atividade participativa em sentido mais amplo na sociedade 

da época, alguns relatam o modo como foram atingidos ou souberam que um colega 

havia sofrido ameaças ou constrangimentos públicos. O depoimento mais longo sobre o 

tema foi feito por Meirevaldo, o único a associar, ainda que de modo sutil, ao período 

político de exceção pelo qual o país atravessava nos idos dos anos sessenta e setenta do 

século passado.  

.[...] Mas, quero dizer que não me arrependo absolutamente de não ter participado de 
todos os movimentos de contestação política, ideológica, nenhum. Bem que tentaram 
me levar, não fui pra nenhum, não me arrependo e se eu estivesse entrado em um desses 
movimentos hoje eu teria morrendo de vergonha pelo tipo de esquerda burra e safada 
desse pais, não me arrependo nada, nada, nada... só lamento que muitos jovens desse 
pais morreram por causa disso. Lamento profundamente que os caras mais idealistas 
desse pais, uma juventude muito bonita, tenha morrido no Araguaia, morrido nas ruas, 
foram torturados, entendeu? E não sei se valeu apena, pra eles. 

 
 

 
         Depois dessa primeira análise das entrevistas uma reflexão se impõe: qual a 

natureza da democracia instituída no país em dois momentos, após a derrubada da 

ditadura de Vargas entre 1945-1964 e a partir de 1985, com a abertura do regime 

militar? No primeiro momento, sua fragilidade é tão grande e visível, que em lugares 

mais distantes parece nem ter ocorrido, como as narrativas dos mestres mostram em 

vários momentos. Mas o que se entende por democracia? Será possível torná-la efetiva 

entre nós, e mais do que isso, consolidar suas práxis no interior do processo 

educacional? A meu ver é preciso refletir sobre a participação politica como elemento 

constitutivo da cidadania em sentido pleno do termo e como a própria cidadania tem 

sido entendida, em geral, pelos brasileiros, isto é, quais formas de participação são 

valorizadas.  
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3.1 – Cidadania e participação política  

         A cidadania, em termos amplos, diz respeito ao estatuto proveniente do 

relacionamento existente entre o indivíduo e a sociedade política, o Estado, pelo qual o 

indivíduo se compromete a obedecer e a sociedade lhe deve proteção. Esse estatuto é 

determinado pela lei do país e geralmente reconhecido pelo direito internacional. 

Saliente-se ainda que esse estatuto é baseado na regra da lei e no princípio da igualdade 

e define o exercício da cidadania no interior de uma sociedade independente. Ao longo 

do tempo o conceito de cidadania evoluiu, ampliou-se para dar conta das 

transformações políticas e sociais que se traduziram em novos direitos e deveres 

conquistados através dos movimentos sociais. O refinamento do conceito de cidadania 

promovido por sociólogos e cientistas políticos procurou tornar clara a abrangência do 

termo: 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é 
em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser 
votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia 
sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza 
coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice 
tranqüila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais.                                     
(PINSKY, 2003:9) 

            

           O Brasil constitui um exemplo típico de país que enfrentou dificuldades para o 

estabelecimento de um regime democrático. Os mais importantes obstáculos foram, sem 

dúvida, os variados privilégios que as relações de uma burguesia organicamente 

vinculada ao poder estatal ensejaram e resultaram na definição dos limites que 

presidiram a instituição do Império e do estatuto de cidadania que lhe foi correlato. 

          A herança colonial foi transmutada em uma concepção autoritária do Estado 

imperial e/ou republicano e os direitos continuram a ser concebidos como doações 

magnânimas dos poderosos, e seu exercício controlado, uma necessidade de proteção do 

próprio cidadão, encarado como um eterno imaturo incapaz, de escolhas conscientes e 

adequadas ao futuro da sociedade a qual pertence.  

          A “reconstrução” do Estado brasileiro pós-30 se fez em função do princípio da 

autoridade e da idéia de consenso de valores, sob uma ideologia de inspiração 

positivista e defensora da ordem como indispensável ao desenvolvimento econômico, e 

que estenderá sua tutela às classes trabalhadoras tornando-as um apêndice do Estado a 

partir da implantação do modelo populista de exercício do poder.  

         As conquistas sociais estarão condicionadas por essa concepção restritiva, 

controlada, de cidadania. Os avanços na obtenção de direitos e garantias individuais são 
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freqüentemente toldados em várias oportunidades em que o ordenamento jurídico foi 

suspenso pelas ditaduras civil ou militar, declaradas ou dissimuladas que atravessamos 

no século XX.  

         Como regime politico a democracia se expressa no respeito aos direitos e garantias 

individuais extensivos a todos em uma dada sociedade, e seu exercício constitui a 

essência da cidadania. Em Castoriadis lemos  que a democracia  

[...] supõe a igualdade na partilha do poder e nas possibilidades de participação no 
processo de tomada de decisão política. Isso é naturalmente impossível quando 
indivíduos, grupos ou burocracias administrativas controlam os centros de um enorme 
poder econômico que, em particular nas condições modernas, se traduz imediatamente 
em poder político. (CASTORIADIS, 2004, p.193) 
 

         Já mencionei o predomínio do discurso e prática populistas na sociedade 

brasileira. O discurso populista traz em si enormes atrativos às massas urbanas.  Ao 

mobilizar e incorporar as massas urbanas ao espaço do debate político os líderes 

aparentemente reconhecem a importância da participação popular. Mas em verdade o 

que ocorre é o esgotamento dessa participação em um único e breve momento: o ato de 

votar, ou a presença na praça no momento dos comícios, a ritualização do poder que o 

chefe político concentra e exerce. A existência de partidos políticos e sindicatos como 

instrumentos que facilitam a operacionalização do poder autoritário do governante 

imprime à participação desses estratos sociais a marca da manipulação e estabelece seus 

fins de culto à personalidade do líder.  

         E o que deveria ser mobilização democrática efetiva acaba se transformando em 

desmobilização ou mera participação secundária. E desse modo se constitui o simulacro 

de um regime formalmente democrático que se esgota em raros momentos de escolha 

através do voto e assim foi conduzido o processo democrático e o exercício da cidadania 

entre nós nesse período histórico.  

         No Brasil, a rejeição à supressão e privação de direitos civis e políticos, constituiu 

o cerne da resistência, armada ou não, ao golpe militar de 1964, e mesmo com a brutal 

censura imposta aos meios de comunicação no decorrer do da ditadura militar, era 

impossível ignorar os acontecimentos. Esse foi um momento em que setores mais 

organizados e atuantes das classes médias e do operariado pretenderam fugir ao padrão 

de controle da participação politica socialmente aceita pelos mandatários do poder, o 

que certamente provocou a expansão do exercício arbitrário do poder, pois várias 

medidas coercitivas foram colocadas em vigência pelo governo ditatorial e intensificada 

a perseguição aos opositores do regime.   
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          Entretanto, os entrevistados não lembram desse período e isso não constiui 

propriamente uma surpresa, pois em sua concepção eles não gostam de política, então 

nada há de memorável nessa atividade que mereça ser conservado, ainda que, em outros 

momentos dos depoimentos, eles expressem clara e estusiástica posição política ao 

revelar seu apoio aos governantes designados indiretamente pelo poder militar para 

conduzir o Pará. 

         Dagnino (1994,p.105) propõe o conceito de autoritarismo social para tentar 

elucidar a matriz histórica do ordenamento da sociedade brasileira, engendrando formas 

de sociabilidade, que apoiadas em características culturais formatam o ethos 

comportamental conservador que pode ser localizado em todas as camadas sociais. O 

comportamento conservador dos entrevistados nesta pesquisa pode ser inferido não só 

pela negação da “participação em política”, mas aparece bem nítido na descrição de 

seu cotidiano familiar e profissional, em suas escolhas pessoais que de certo modo 

enfatizam a continuidade do presente traduzido em pequenas certezas. A Belém que 

emerge de suas falas é uma cidade em que nada acontece, parece fora de seu tempo, 

congelada em sua aparente placidez. 
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