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NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
PRÓLOGO

Quando o povo é fraco ruge, despreza e
detesta; quando é forte, estabelece equilíbrio
e confia-se a vitória.

José Bonifácio de Andrada e Silva

O Brasil, através dos 500 anos da sua história, evoluiu de Colônia para Reino

Unido, em seguida para Império, do Império para o Regime Republicano,

intercalado de golpes travestidos de revoluções.

A história brasileira foi marcada pela violência: violência do colonizador sobre os

indígenas; a implantação da escravidão negra, que durou quase quatro séculos;

luta entre o colonizador português e outros colonizadores; lutas entre as tribos

indígenas; revoltas dos afro-brasileiros escravizados, seguidas de revoltas

regionais, algumas de uma crueldade sem par, a exemplo de Canudos.
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Apesar dos mitos jurídicos, tais como Estatuto da Criança e do Adolescente, Código

Nacional de Trânsito, leis de proteção à mulher etc., percebem-se ainda altas taxas

de mortalidade.

No Brasil, em 2017, foram registrados 59.080 homicídios, sendo 78,9% destes
pretos e pardos e 47,85% de jovens com idade entre 14 e 29 anos.

Já em 2015, na Guerra da Síria, foram contabilizados 55.219 mortos – dentre estes,
13.249 civis

NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
PRÓLOGO
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Além das inverdades da historiografia social, há a enxurrada de meias-verdades

de abordagens falsas quanto à realidade tecnológica, quanto à capacidade

intelectual e produtiva de nossos intelectuais e profissionais e, acima de tudo, a

busca da pasteurização da cultura brasileira por imposição de padrões

comportamentais artísticos e visuais forâneos, de modo a forçar a

pasteurização da nossa cultura e inibir a nossa criatividade.

Essas são indubitavelmente as ameaças maiores não somente à nossa arte, à

nossa ciência, à nossa cultura, à nossa tecnologia, mas, e principalmente, à

nossa existência enquanto nação.

NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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COM EFEITO, A GRANDE HERANÇA HISTÓRICA BRASILEIRA É A FAÇANHA DE SUA

PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO COMO UM POVO ÉTNICO, NACIONAL E CULTURALMENTE

UNIFICADO. É TAMBÉM, O MALOGRO DOS NOSSOS ESFORÇOS DE NOS

ESTRUTURARMOS SOLIDARIAMENTE, NO PLANO SOCIOECONÔMICO COMO UM

POVO QUE EXISTA PARA SI MESMO.

NA RAIZ DESSE FRACASSO DAS MAIORIAS ESTÁ O ÊXITO DAS MINORIAS, QUE AINDA

ESTÃO POR AÍ MANDANTES. EM SEUS DESÍGNIOS DE RESGUARDAR VELHOS PRIVILÉGIOS

POR MEIO DA PERPETUAÇÃO DO MONOPÓLIO DA TERRA, DO PRIMADO DO LUCRO SOBRE

AS NECESSIDADES E DA IMPOSIÇÃO DE FORMAS ARCAICAS E RENOVADAS DE

CONTINGENCIAMENTO DA POPULAÇÃO DE FORÇA DE TRABALHO SUPEREXPLORADA.

Darcy   Ribeiro

NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
CONSIDERAÇÕES E FATOS DO BRASIL COLONIA

 A COLONIZAÇÃO PORTUGUESA DO BRASIL

 OS OUTROS  COLONIZADORES

 O ENCONTRO DAS  ETNIAS: CONTRIBUIÇÕES NEGRA E INDIGENA

 CICLOS  ECONOMICOS:PAU BRASIL, AÇUCAR,  MINERAÇÃO

 OUTRAS ATIVIDADES:PECUARIA , CONSTRUÇÃO NAVAL, ETC

 RESTRIÇÕES METROPOLITANAS: FABRICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, COMUNICAÇÃO

 EDUCAÇÃO  NO BRASIL  COLONIA – MARQUÊS DE POMBAL
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NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
A ESTADA DE D. JOÂO VI NO BRASIL

 A Imprensa Régia;

 O primeiro Banco do Brasil, em 1808;

 A Academia Real Militar, em 1810;

 A Escola de Medicina da Bahia;

 A Escola de Medicina do Rio de Janeiro;

 A Biblioteca Real;

 O Museu Real;

 O Jardim Botânico;

 Outras Entidades e Instituições.

Além disso, houve:

 Autorização para o funcionamento de tipografias e a publicação de jornais em 1808;

 Instalação de fábrica de pólvora e indústrias de ferro em Minas Gerais e São Paulo;

 Elevação do Estado do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves;

 Vinda da Missão Artística Francesa (1816) e fundação da Academia de Belas Artes;

 Mudança da denominação das unidades territoriais, que deixaram de se chamar 

“capitanias” e passaram a denominar-se de “províncias” (1821).
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NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
BRASIL IMPÉRIO
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NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
BRASIL IMPÉRIO

Os brasileiros são entusiastas do belo ideal, amigos da sua liberdade, e mal

sofrem perderem as regalias que uma vez adquiriram. Obedientes ao justo,

inimigos do arbitrário, suportam melhor o roubo que o vilipendio; ignorantes

por falta de instrução, mas cheios de talento por natureza; de imaginação

brilhante e por isso amigos de novidades que prometem perfeição

enobrecimento; generosos, mas com bazofia; capazes de grandes ações,

contanto que não exijam atenção aturada, e não requeiram trabalho assíduo

e monotônico.

José Bonifácio de Andrada e Silva
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BRASIL IMPÉRIO

A CONSTITUIÇÃO DE 1824

Assim, no título II – Dos cidadãos Brasileiros”:

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingênuos, ou libertos, ainda que o pai
seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua Nação.
II. Os filhos de pai Brazileiro, e os illegitimos de mãi Brazileira, nascidos em paiz
estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no Imperio.

III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em serviço do
Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil.

IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no
Brazil na época, em que se proclamou a Independencia V. Os estrangeiros
naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A Lei determinará as qualidades
precisas, para se obter Carta de naturalização.
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BRASIL IMPÉRIO

A CONSTITUIÇÃO DE 1824

Quanto às tentativas de eliminar a escravidão, pois esta não era 

mencionada de forma explícita na Constituição de 1824, todas foram 

infrutíferas, pois a interpretação do Supremo Tribunal de Justiça era 

que: “[...] a liberdade não poderia se presumir se houvesse agressão 

ao direito de propriedade do senhor”

Consideravam-se ingênuos os cidadãos que já nasciam livres e libertos os que
tinham recebido a sua carta de alforria. Isso claramente evidencia que os escravos
não eram cidadãos. Além disso, os libertos sofriam outras restrições, como as
estabelecidas no Capítulo VI – Das Eleições ONDE OS LIBERTOS NÃO PODIAM
VOTAR
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O SEGUNDO IMPÉRIO

 No ensino secundário, o grande marco foi a criação, em 1837, do Colégio

Pedro II. Concebido segundo a estrutura dos liceus franceses, ele serviu de

base e modelo para as províncias brasileiras – onde surgiram liceus e/ou

ateneus, o que proporcionou ao Brasil uma educação secundária de

qualidade.

 O ensino profissional era ministrado pelos mestres artesãos, que eram

usualmente escravizados alforriados ou europeus – era o ensino do tipo

“aprenda fazendo

Foram criadas: a Faculdade de Direito de Recife, Pernambuco; a Faculdade de Direito de S.

Paulo; a Escola Central, atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(UFRJ); a Escola de Minas de Ouro Preto, Minas Gerais; a Escola de Agronomia de S. Bento das

Lages, Bahia, de Teatro e Arquitetura e Urbanismo; Música; e Belas Artes, no Rio de Janeiro.

Além disso, foram criados cursos de Farmácia, na Bahia, e Odontologia, na Bahia e no Rio de

Janeiro, associados aos cursos de Medicina existentes.
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NOVOS MITOS E VELHAS REALIDADES
BRASIL IMPÉRIO

 O NEGRO NA SOCIEDADE IMPERIAL

EXEMPLOS DO BRASIL IMPERIO

16

JOSE BONIFACIO                               ANDRE REBOUÇAS              IRINEU EVANGELISTA DE SOUZA

PROJETOS
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NEGROS DE DESTAQUE:

 Conselheiro Antônio Rebouças: nascido na Bahia em 1798, filho de uma mulher escravizada

liberta com um alfaiate português, Rebouças tornou-se grande especialista no Direito Civil,

várias vezes deputado pela província da Bahia, conselheiro do imperador Pedro I e

advogado do Conselho de Estado

 Francisco Gê Acayaba de Montezuma: seu nome de batismo era Francisco Brandão, filho de

um comerciante português e de uma mestiça. .Formou- se em Direito Universidade de

Coimbra, em 1829. Participou da luta na Bahia, tendo sido posteriormente deputado,

senador e ministro. Foi ainda o fundador e primeiro presidente do Instituto dos Advogados

do Brasil. Recebeu o título de Visconde de Jequitinhonha

 Francisco Paulo de Almeida, Barão de Guaraciaba: nasceu no Rio de Janeiro em 1826. Foi o

empresário negro mais bem-sucedido financeiramente no Império - Possuiu diversas

fazendas e cerca de 200 escravizados, com uma fortuna estimada, à época, em 700 mil

contos de réis. Foi sócio fundador do Banco Territorial de Minas Gerais e do Banco de Crédito

Real de Minas Gerais

 Francisco de Paula Brito: nasceu no Rio de Janeiro em 1809 Foi proprietário da Marmota
Fluminense, o primeiro a editar Machado de Assis
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Na fala do trono de maio de 1889, D. Pedro II diz:

Para fortalecer a imigração e aumentar o trabalho agrícola,

importa que seja convertida em lei, como julgar vossa sabedoria,

a proposta para o fim de regularizar a propriedade territorial e

facilitar a aquisição e cultura das terras devolutas. Nessa ocasião

resolvereis sobre a conveniência de conceder ao governo o

direito de desapropriar, por utilidade pública, os terrenos

marginais das estradas de ferro que não são aproveitados pelos

proprietários e podem servir para núcleos coloniais.

EM 15 DE NOVEMBRO ESTAVA DEPOSTO!
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 A PRIMEIRA REPUBLICA
 A ERA VARGAS
 A SEGUNDA REPUBLICA
 O REGIME MILITAR
 A TERCEIRA REPUBLICA

A República no Brasil foi instaurada a 15 de novembro de 1889, com a

deposição do imperador D. Pedro II e o exílio da Família Real.

Fortemente influenciada pelas ideias positivistas, ela buscou,

inicialmente, introduzir mudanças, tendo como modelo a República

dos Estados Unidos da América do Norte, e se caracterizou por

avanços e retrocessos, mas mantendo, em linhas gerais, o mesmo

conjunto oligarca no poder.
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A 1ª REPUBLICA: 1889 a 1930

Esse período, compreendido entre 1889 e 1930, também ficou conhecido

como “República Velha” ou “República dos Bacharéis”, pois todos os

presidentes civis daquela época eram bacharéis em Direito, sendo quase

todos formados na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da atual

Universidade de São Paulo (USP) e quase todos eram membros da

maçonaria.

A Primeira República caracterizou-se pela ocorrência de conflitos internos:

conflitos de ordem social, como a Guerra de Canudos e o Ciclo do Cangaço;

conflitos armados, como a Revolta Federalista no Rio Grande do Sul, os

Dezoito do Forte e a Coluna Prestes; além de conflitos internos nas Forças

Armadas, como a Revolta da Chibata, insurreição dos marinheiros liderada

por João Candido contra os maus tratos a eles infligidos.
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A 1ª REPUBLICA: 1889 a 1930

A CHAMADA POLÍTICA DO CAFÉ COM LEITE

• Consolidação das fronteiras através de processos de negociação conduzidos pelo

Barão de Rio Branco, o que levou à incorporação do Acre ao nosso território

• O Brasil continuou a ser um país agroexportador e forte importador de produtos
manufaturados

• Houve investimentos em infraestrutura, nas áreas de transportes e sistemas de

energia elétrica, com a participação do capital privado nacional, a exemplo da

Companhia Brasileira de Energia Elétrica (Grupo Guinle), bem como do capital

internacional – por exemplo: Light & Power

• Houve, também na Primeira República, enfrentamentos nas áreas do controle

das epidemias e de reformulação urbana das cidades, o que ocorreu

praticamente em todas as capitais dos estados.
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A 1ª REPUBLICA: 1889 a 1930

ECONOMIA
• O Brasil da Primeira República continuou predominantemente agrário, com a continuação

da fabricação naval e um surgimento forte na área das indústrias de bens de consumo:

têxteis, alimentos, fármacos e alguns bens duráveis

BENS DE CONSUMO
• Luiz Tarquínio e Delmiro Gouveia-. Nordeste e Francisco Matarazzo – Sudeste

INFRAESTRUTURA
• Guilherme Guinle e Percival Farquhar

ÁREA SOCIAL:
 A visão pseudocientífica, em voga, da inferioridade intelectual do negro, como preconizava

Nina Rodrigues,

 As diretrizes educacionais e sociais da época pregavam a política de “branqueamento” dos
sucessivos governos

 “Código Penal dos Estados Unidos do Brasil – Punia a capoeira
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A 1ª REPUBLICA: 1889 a 1930

ÁREA SOCIAL

A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que

se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e

garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre.

Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos

libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos

especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da

vida e do trabalho. – Essas facetas da situação [...] imprimiram à Abolição o caráter

e uma espoliação extrema e cruel ( Florestan Fernandes)

QUEM PAGOU O ALMOÇO DO DIA SEGUINTE?

Washington Luís dizia: “A questão social e um caso de polícia!”. 
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A ERA VARGAS

 A Era Vargas foi marcada por forte repressão e autoritarismo, de um lado,

e, por outro, por medidas visando à industrialização e ao desenvolvimento.

 A Era Vargas marcou a intervenção do Estado na economia com um

sentido fortemente nacionalista e propulsor da industrialização.

Esse período, compreendido entre 1930 e 1945, apresentou três fases

principais:

 Governo Provisório (1930-1934),

 Governo Constitucional (1934-1937) e

 Governo Ditatorial (1937-1945), o denominado Estado Novo
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1930 – Chegada de Getúlio Vargas ao poder. Criação do Ministério do Trabalho, 

Indústria e Comércio e do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública;

1931 – Criação do Código Brasileiro de Telecomunicações;

1932 – Revolução Constitucionalista;

1933 – Criação do INT, do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e do Instituto de   

Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM);

1934 – Aprovação da Constituição, do Código de Águas, Código de Minas e  Código 

Florestal. Criação do Instituto de Aposentadoria  e Pensões dos  Comerciários (IAPC); 

1935 – Ocorreu a designada Intentona Comunista;

1936 – Criação do IBGE e do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários 

(IAPI);

CRONOLOGIA DA ERA VARGAS
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CRONOLOGIA DA ERA VARGAS

1937 – Ocorreu o Movimento Integralista. Criação do Dasp e do INL. instituição do 

Estado Novo;

1938 – Criação do CNP e do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em 

Transportes e Cargas (IAPETEC)

1939 – Descoberta de petróleo em Lobato, Bahia. Início da Segunda Guerra Mundial;

1940 – Instituição do salário mínimo;

1941 – Criação da CSN. Descoberta do primeiro poço comercial de  petróleo em 

Candeias, Bahia. Criação do Ministério da Aeronáutica;

1942 – Criação da Companhia Vale do Rio Doce. Declaração de guerra às potências do

Eixo;

1943 – Criação da FNM e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

1945 – Criação da CHESF.
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A ERA VARGAS

 Um dos movimentos marcantes dos negros na Era Vargas foi a Frente Negra

Brasileira (FNB), uma organização de caráter nacional fundada em setembro de

1931 para reivindicar direitos sociais e políticos iguais para todos,

independentemente da cor do indivíduo.

 A FNB, além de em São Paulo, existiu na Bahia, Pernambuco, Espírito Santo,

Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

 Estruturada de forma rígida-militar, a Frente mantinha escolas noturnas, cursos

profissionalizantes e até mesmo uma milícia que objetivava proteger os negros

de agressões, já que, muitas vezes, o racismo era abertamente expresso na época

e de forma violenta

 Entre os vultos de destaque, nessa época, sobressaíram-se vários professores
afrodescendentes, entre os quais estão Francisco da Conceição Menezes e João
Brazil
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A SEGUNDA REPUBLICA - 1946 a 1964

 Governo  DUTRA               1945 a  1950

 Governo  VARGAS                     1951 a 1954

 Governo CAFÉ FILHO               Ago 1954 a Nov.  1955

 Governo JUSCELINO                1966 a 1960

 Governo  JANIO QUADROS       Jan 1961  a Ago 1961

 Governo JOÃO  GOULART        Set  1961  a Março 1964

CRONOLOGIA
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A SEGUNDA REPUBLICA - 1946 a 1964

1946 – É promulgada a Constituição da República e início do governo Dutra;

1947 – O governo Dutra decreta a extinção do Partido Comunista;

1949 – Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF);

1950 – Criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), do Centro Tecnológico de 

Aeronáutica (CTA) e do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) e início de operação da 

Refinaria de Mataripe, Bahia; 

1951 – Inauguração da Rodovia Presidente Dutra. Criação do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Getúlio Vargas, por eleições 

populares, retorna à presidência da República;

CRONOLOGIA 1945 A 1951
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A SEGUNDA REPUBLICA - 1946 a 1964

1952 – Criação do BNDE;

1953 – O governo Vargas cria a Petrobrás. Ocorre o primeiro curso de Engenharia de

Petróleo na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA);

1954 – O governo concede aumento de 100% aos assalariados. Em 24 de agosto, o 

presidente Vargas comete suicídio;

1955 – Juscelino Kubitschek é eleito presidente da República. Ocorre o Movimento do

Marechal Teixeira Lott para assegurar a posse de Juscelino Kubitschek;

1956 – Juscelino, com seu plano de metas, empreende diversas realizações

desenvolvimentistas. Há tentativa de golpe militar contra o governo Juscelino

Kubitschek – Revolta de Jacareacanga. Criada a Comissão Nacional de Energia

Nuclear (CNEN);

CRONOLOGIA 1952 A 1956
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A SEGUNDA REPUBLICA - 1946 a 1964

CRONOLOGIA 1957 A 1964

1959 – Criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e, em

dezembro, há Revolta Militar de Aragarças;

1960 – Inauguração de Brasília. Jânio Quadros é eleito presidente da República;

1961 – Jânio Quadros realiza um curto período de governo, renunciando a presidência

em 25 de agosto de 1961. Militares tentam impedir a posse de João Goulart. O

vice-presidente João Goulart assume sob o regime parlamentarista;

1962 – O governo João Goulart cria a Eletrobrás; 

1963 – Plebiscito popular aprova o retorno ao sistema presidencialista.  Criação do 

Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia 

(Coppe) da UFRJ. Conclusão e pavimentação da estrada Rio – Bahia (BR 116);

1964 – Um golpe militar depõe João Goulart da presidência da República.
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A SEGUNDA REPUBLICA - 1946 a 1964

GOVERNO  JUSCELINO:  1955 A 1960
O PLANO DE METAS
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 Não houve substanciais alterações nas condições de inserção do negro na

sociedade brasileira na Segunda República. Ao contrário, houve acirramento

de manifestações de caráter racista, principalmente nas maiores cidades. O

mito da democracia racial brasileira veio então a ser exposto, resultando, no

início dos anos 1950, na aprovação da Lei Afonso Arinos, cujo teor é

explicitado a seguir.

 A Lei Afonso Arinos (Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951) foi proposta pelo

deputado Afonso Arinos de Melo Franco (1905-1990) e promulgada por

Getúlio Vargas em 3 de julho de 1951. Em linhas gerais, a lei estatui que a

discriminação racial representa uma contravenção legal, proibindo tal

discriminação no Brasil. Foi o primeiro código brasileiro a incluir entre as

contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça e

cor da pele.

O NEGRO NA SOCIEDADE DA SEGUNDA REPÚBLICA
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A SEGUNDA REPUBLICA: 1946 a 1964

 Alberto Guerreiro Ramos 

 Nelson de Souza Carneiro

 Abdias do Nascimento 

 Solano Trindade

 Raymundo Souza Dantas 

 Abigail Cecílio de Moura

 Edison de Souza Carneiro 

 Inúmeros artistas e esportistas

Na Constituinte de 1946, houve dois

constituintes negros, ambos pelo PCB:

 Carlos Marighela (BA) e

 Claudino José da Silva ( RJ)

ALGUNS VULTOS NEGROS
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O REGIME MILITAR - 1964 a 1985

1964 - Golpe político-militar depõe João Goulart da presidência da República. O Ato

Institucional nº 1 suspende os direitos políticos de centenas de pessoas. O 

general Castelo Branco toma posse como presidente;

1965 - Extinguem-se os partidos políticos existentes e institui-se o bipartidarismo, 

com a Aliança Renovadora Nacional (Arena), de apoio ao governo, e o MDB, 

de oposição;

1966 - São suspensas as eleições diretas para cargos executivos. Vários deputados

federais são cassados. O Congresso, ao protestar, é posto em recesso por um

mês; 

1967 - O marechal Costa e Silva toma posse na presidência da República. Líderes da

oposição organizam uma frente ampla contra o governo militar. 

- Criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP);

CRONOLOGIA
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CRONOLOGIA DO REGIME MILITAR – 1968 a 1970 

1968 - Oposição é reprimida com violência. O Ato Institucional nº 5 marca o endurecimento do

regime, agora abertamente ditatorial;

1969 - Costa e Silva é afastado por motivo de saúde. Uma junta dos ministros militares assume

provisoriamente o governo. A alta oficialidade das Forças Armadas escolhe o general 

Garrastazu Médici para presidente.

- Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT);

1970 - A oposição ao regime se torna mais intensa, com guerrilhas na cidade e no campo.

Os militares reagem com violência. Nos “porões” da ditadura, passam a ocorrer mortes,

desaparecimentos e torturas;

1970 - É criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - uma autarquia federal

brasileira – vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

- Na Bahia, foi criado o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento (CEPED) como um centro

multidisciplinar, concentrando suas atividades essencialmente em cinco áreas do  conhe-

cimento: química e petroquímica, mineração e metalurgia, materiais cerâmicos e poliméricos,

meio ambiente e alimentos.
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CRONOLOGIA DO REGIME MILITAR – 1971 a 1975 

1971 a 1973 - Governo Garrastazu Médici;

1972 - Fundação do Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC), uma instituição

pública, multitemática, que foi criada tendo como objetivo promover o 

crescimento econômico e social do Estado. Criado o Centro de Pesquisas de

Energia Elétrica (CEPEL);

1973 - Criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa

Nacional (ADTEN).

- Criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), instituição

pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura

1974  - O general Ernesto Geisel assume a presidência, enquanto o MDB conquista 

uma  vitória expressiva nas eleições legislativas. 

- Fundação de Computadores e Sistemas Brasileiros Ltda. – COBRA - primeira 

empresa brasileira a desenvolver, fabricar e comercializar computadores

1975 - Criação do Proálcool;
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CRONOLOGIA DO REGIME MILITAR – 1976 a 1985 

1976 - Criado o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), 

um dos maiores centros de pesquisa e polos tecnológicos em telecomunicações

e Tecnologia da Informação (TI) do Brasil, localizado na cidade de Campinas;

1978 - Fim do Ato Institucional nº 5. A abertura política progride lentamente;

1979 - O general João Batista Figueiredo assume a presidência. 

- Aprovada a Lei da Anistia. Centenas de exilados retornam ao país. O pluriparti-

darismo é restabelecido. 

- Criada a Secretaria Especial de Informática (SEI).

1982 - Criação do Programa da Antártica (PROANTAR) e do Centro Tecnológico de

Informática (CTI) Campinas.

1984 - Ocorrem eleições diretas para governadores e prefeitos, 

1985 - Tancredo Neves é eleito presidente da República. Devido ao seu estado de

saúde, assume a presidência o seu vice, José Sarney.
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O REGIME MILITAR – 1964 a 1985 

 Houve um crescimento das empresas de engenharia e incentivos ao

desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento, o que resultou

no fortalecimento das empresas brasileiras ou multinacionais aqui radicadas

que desenvolviam. A economia no Regime Militar cresceu de maneira

acelerada.

 Foram os chamados anos do “milagre brasileiro”, alavancados por uma série

de obras de infraestrutura, como estradas, pontes, usinas hidroelétricas e a

multiplicação de empresas estatais em áreas julgadas estratégicas.

 Aqui foi fabricada boa parte dos equipamentos usados nas áreas de

infraestrutura e industriais

ECONOMIA
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O REGIME MILITAR – 1964 a 1985 

ECONOMIA

 Com o choque do Petróleo de 1973 e a queda do valor de nossas exportações

(matérias-primas), no início da década de 1980, os problemas brasileiros

agravaram não só as relações socioeconômicas do Brasil perante o mundo, mas

também as políticas adotadas para a nação, resultando num mergulho numa

grande crise.

 Os reflexos sobre as áreas técnicas, de engenharia e tecnológicas foram muito

fortes, causando nas décadas seguintes o desaparecimento de empresas, o

desemprego de mão de obra qualificada e o desestímulo dos jovens em ingressar

nas profissões das áreas tecnológicas.

Foi a época do “ENGENHEIRO QUE VIROU SUCO”, referência a um engenheiro 

desempregado que virou ambulante vendendo sucos e sanduíches para 

sobreviver e que colocou seu diploma exposto no vidro 
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O REGIME MILITAR – 1964 a 1985 

 Não houve qualquer alteração notável na sua inserção na sociedade brasileira.

 Registra-se uma forte vigilância dos movimentos negros pelo regime, que temia

pelas ameaças que poderiam pôr em risco o mito de democracia racial – que era

um dos eixos do pensamento pregado por esse regime, o que já nesse século ficou

documentado em diferentes trabalhos, como os de Karin Sant’Ana Kossling, “As

lutas antirracistas de afrodescendentes sob a vigilância do DEOPS/SP”, e

Marsílea Gombata, “Como a ditadura perseguiu militantes negros”, publicado

em 18 de setembro de 2015 (ANEXO B).

 Por outro lado, houve a busca da consolidação do status quo, como pode ser

observado na publicação “O aprendizado da Ordem”, de Maria Filomena Rego.

O NEGRO NO REGIME MILITAR
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A TERCEIRA REPUBLICA

Com a eleição indireta de Tancredo Neves e a posse do vice-presidente José Sarney,

tem início a Terceira República em 1985, que levou a uma Assembleia Constituinte e

à Constituição de 1988, significando o retorno do Brasil ao regime democrático.

CRONOLOGIA E FATOS PRINCIPAIS 1986 a 1994 

1986 – Criação do Plano Cruzado no governo Sarney;

1987 – Plano Bresser;

1988 – Constituição da República Federativa do Brasil; 

1989 – Plano Verão;

1990 – Início do governo Collor de Mello, Plano Collor e abertura da economia;

1992 – Impeachment e renúncia. Início do governo Itamar Franco;

1994 – Instituição do Plano Real;
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CRONOLOGIA E FATOS PRINCIPAIS DA 3ª REPUBLICA – 1995 a 2002 

1995 – Início do governo Fernando Henrique Cardoso;

1997 – Instituição da reeleição. Criação da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) e Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL);

1998 – Criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP);

1999 – Início do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Desvalorização

do real. Criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

2000 – Criação da Agência Nacional de Águas (ANA) e Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS)

2001 – Crise do apagão;

2002 – Criação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Associação

Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC);
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CRONOLOGIA E FATOS PRINCIPAIS DA 3ª REPUBLICA – 2003 a 2011 

2003 – Início do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Criação do Bolsa Família, que

reuniu Bolsa Escola e outros auxílios sociais do governo Fernando

Henrique Cardoso. Programa Fome Zero;

2004 – Adoção pela Universidade de Brasília (UnB) de um programa de cotas;

2005 – Início da crise do chamado Mensalão; 

2006 – Eleições gerais;

2007 – Início do segundo mandato de Lula;

2008 – Crise financeira internacional;

2009 – Registram-se 6 milhões de alunos no ensino universitário contra 3,94 milhões

em 2003 (obs.: 75% em instituições privadas). Lançamento do Programa Minha

Casa, Minha Vida;

2010 – Eleita Dilma Rousseff;

2011 – Início do primeiro mandato. Ciência sem Fronteiras. 

- Sancionada a Lei da Transparência;
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CRONOLOGIA E FATOS PRINCIPAIS DA 3ª REPUBLICA – 2012 a 2018

2012 - Instalada a Comissão da Verdade;

2013 - Lançamento do Programa Mais Médicos;

2014 - Sancionada a Lei do Terceiro Setor. Realização da Copa do Mundo. 

- Reeleição de Dilma Rousseff;

2015 - Início do segundo mandato;

2016 - Sancionada a Lei da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

- Olimpíada no Rio de Janeiro.

- Criação de mais 75 mil vagas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

2016 - Afastamento de Dilma Rousseff e posse de Michel Temer;

2017 - Fez a Reforma Trabalhista;

2018 - Intervenção Federal no Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: As contradições entre as políticas macroeconômicas agravadas pela crise 
internacional de 2008 não só não permitiram o êxito do projeto de política industrial, 
como agravaram o desequilíbrio do Estado brasileiro.
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O NEGRO NA TERCEIRA REPÚBLICA

 Houve mudanças no sentido da legislação, como algumas ações ditas afirmativas 
que tiveram impacto na formação de nível superior.

 Sob o ponto de vista global, social e político, não houve grandes mudanças, como, 
aliás, mostram os dados a seguir: 

 De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições de 2014, 55%

dos 25,3 mil candidatos eram brancos, 34,9% pardos e 9,2% negros.

 Dos 1,6 mil eleitos, 75,6% são brancos, 21% pardos e apenas 3,1% negros.

 No Congresso Nacional, dos 594 parlamentares, menos de 10% são negros.

 Em Pernambuco, na Assembleia Legislativa, foram eleitos apenas três

deputados estaduais negros. Esse número representa apenas 6,1% do total,

de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE).
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O NEGRO NA TERCEIRA REPÚBLICA

 Nas Forças Armadas, houve apenas cinco oficiais generais negros no Exército e

três oficiais brigadeiros na Aeronáutica. Há registro apenas recente de um

almirante negro.

 No Brasil - em 2017 - foram registrados 59.080 homicídios, sendo 78,9% das

vítimas pretos e pardos e 47,85% jovens com idade entre 14 e 29 anos.

 Já em 2015, na Guerra da Síria, foram contabilizados 55.219 mortos – dentre

estes, 13.249 civis.

Destaques: ALCEU COLLARES, ALBUINO AZEVEDO, JOÃO ALVES,PAULO PAIM

É necessário repensar e agir rapidamente para retomar o 

processo construtivo da nação brasileira.
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 A construção da nação brasileira é resultado do encontro inicial de vários povos de

três raças, em diferentes estágios de civilização: os brancos vindos de Portugal, os

indígenas que já aqui estavam e os negros vindos sob a condição de escravizados e

provenientes de vários povos africanos.

 Aqui, cabe observar que, diferentemente do que ocorreu em outros países

americanos em que os escravizados procediam de uma região específica, no caso

do Brasil, a origem era ampla, geral e irrestrita.

 Os povos eram forçados à miscigenação, na maioria das vezes, pelos

colonizadores, que adotavam as indígenas como mulheres ou abusavam

daquelas que eles escravizavam, criando, assim, um caldeirão étnico – foi este

ainda enriquecido com a chegada dos cristãos novos e outros aventureiros que

vieram integrá-lo

SÍNTESE
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SÍNTESE

 Quando o Brasil se tornou independente em 1822, possuía, basicamente, o mesmo

território que hoje possui, derivado do Tratado de Madri. O trabalho do homem sábio

e da princesa Leopoldina foi fundamental para manter a união territorial brasileira,

que depois foi mantida face às insurreições pela “pacificação”

 As artes brasileiras fizeram sua aparição na corte e nas províncias nas suas principais

modalidades

 Economicamente, continuou o Brasil a ser uma economia de exportação agrária e

mineral e importadora de carvão mineral, maquinário e bens de consumo e também a

do surgimento de empreendedores como André Rebouças e Mauá, este último com

uma contribuição na área de bens de capital, navegação e bancária. É o período da

disseminação das ferrovias e do uso localizado da energia elétrica e das

telecomunicações.

 O advento da república não altera o quadro econômico e social
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SÍNTESE

 Ao Imperio sucede a Primeira Republica

 À Primeira República, sucede a Era Vargas – estruturante da economia e do

desenvolvimento nacional, lançando bases institucionais e legais para a

industrialização do país. Há uma evolução nas bases de infraestrutura e educacionais,

alguns ganhos sociais e ferrenha repressão às reivindicações e manifestações

políticas: é o tempo do Estado Novo

 As artes e os movimentos culturais nacionais se consolidam. Há também o

surgimento das chamadas indústrias de base e a expansão da energia elétrica

 Segunda República, que se inicia abrindo desordenadamente a economia, alinhando-

se incondicionalmente à política externa estadunidense e destruindo alguns pilares e

técnicas industriais nacionais, como a fabricação do linho de caroá e o

desaparecimento paulatino dos laboratórios farmacêuticos brasileiros.

 Com a volta de Vargas, em 1951, há novamente uma política de planejamento

nacional, criação de várias instituições e da Petrobrás
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SÍNTESE

 O plano de metas de Juscelino e o advento das indústrias de bens de consumo e de

equipamentos de base estrangeira promovem um sensível avanço à industrialização

brasileira. Essa época se caracteriza por forte migração do interior do Brasil para as

metrópoles.

 Segue-se o governo Goulart, que estruturou o chamado Plano Trienal, fundou a

Eletrobrás e a Sudene, mas não conseguiu implantar o plano, que teve à frente Celso

Furtado e San Tiago Dantas, pois não concluiu seu mandato

 À implantação do governo militar seguiram-se alguns planos emergenciais, merecendo

atenção a fabricação de equipamentos pesados, implantação de laboratórios de ensaio

etc.

 Política e socialmente, foi um período altamente repressivo, com desrespeito aos
direitos humanos elementares. Menção a ser feita é quanto ao II Plano Nacional de
Desenvolvimento do governo Geisel, conduzido por Reis Veloso, que proporcionava
um crescimento industrial estratégico e diversificado. O governo militar foi um período
de forte crescimento econômico, de estruturação nacional na área de ciência e
tecnologia
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AS  AMEAÇAS A NAÇÃO BRASILEIRA

 Ao Regime Militar, sucedeu a Terceira República, que adotou planos econômicos

heterodoxos e ortodoxos, ampliou inicialmente os horizontes sociais, científicos e

tecnológicos, que avançou e teve retrocessos até o grande choque financeiro de

2008, restando hoje um cipoal jurídico que inibe o avanço dos país, uma estrutura

administrativa e burocrática falida, uma concentração de poder nas velhas

oligarquias agrária e financeira e um desmedido poder sem controle atribuído ao

Judiciário. Em suma, uma estrutura estatal ampliada do governo de Thomé de

Souza, além de uma inserção mundial subalterna a reboque dos interesses

oligárquicos locais.

 Esse conjunto é o que constitui as ameaças à nação brasileira, cujos oligarcas

atuais estão operando um processo de desmonte do que foi duramente

construído ao longo da história .
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AS AMEAÇAS A NAÇÃO BRASILEIRA

O QUE FAZER? 

Evidentemente, há várias possibilidades. Esboço uma delas, que está

exposta num artigo escrito há algum tempo e que é basicamente

apresentado a seguir.

CINQUENTA ANOS EM CINCO JÁ: 

AÇÕES PARA A RETOMADA DA ENGENHARIA BRASILEIRA

“A soberania de um País depende da sua independência científica, técnica

e tecnológica, tanto na administração pública como no setor produtivo”
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O QUE FAZER? 

O ARTIGO  CONCLUIA :

 Propor ações concretas no sentido de o Crea-BA e as entidades ligadas à

engenharia lutarem para que, a partir dos levantamentos já disponíveis das

obras paralisadas, haja atuação na verificação do seu estado atual, por região,

podendo contar com o apoio das delegacias do Crea e, posteriormente, proceder à

definição de prioridades, face ao impacto de cada uma delas no desenvolvimento

socioeconômico

 Paralelamente, deve-se agir junto à Frente Parlamentar para implementação de
legislação que facilite a geração de tecnologias visando cidades sustentáveis, a
capacitação da gestão dos municípios, a interiorização da pesquisa e da
industrialização e a transformação das carreiras tecnológicas em carreiras de
estado.

A TÍTULO DE EXEMPLO...
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Não há muito tempo disponível para ação, mas é necessário que as

instituições da sociedade civil, as instituições acadêmicas e as pessoas

parem e reflitam sobre o momento atual e momentos que já viveram e

busquem aquela junção que os brasileiros fazem, solidariamente, em

épocas de desastre: se dão as mãos, se unem e trabalham para o bem de

outrem. No presente caso, o outrem é uma nação inteira, o Brasil - nós.

 O Brasil é uma nação rica por seus recursos naturais, por seu caldeirão

étnico, por sua biodiversidade e seu multiculturalismo.
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“O bloqueio monolítico da grande mídia sobre as informações

necessárias ao entendimento da realidade nacional e mundial,

ou seu falseamento por conveniência de grupos hegemônicos,

impondo à população versões deformadas com viés ideológico

de grupos dominantes, ademais unilateral e antinacional, sem a

presença do contraditório, forma um quadro que impede que a

sociedade possa refletir e tomar conhecimento do que está

ocorrendo com o país e com o seu povo, ou seja com a Nação’’.

Jose Walter Bautista Vidal  

Faz-se então, necessário, refletir e agir!
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MEU GRANDE POEMA

Quando os homens tiverem tempo

de  ouvir musica

de cuidar dos seus jardins

me encontrareis cantando um grande poema

Quando forem destruídos os preconceitos
quando as mulheres puderem sorrir 

para todos os homens
me encontrareis cantando um grande poema

Quando houver  trabalho livre
quando for franco o amor

me encontrareis cantando  um grande poema

CANTARES AO MEU POVO

Muito Obrigado! ENGENHEIRO CAIUBY ALVES DA COSTA


