




O que é a política? Do grego, é polítika, que significa negócios do Estado, da pólis. 
Do dicionário, é a arte ou a ciência da organização, da direção e da administração do 
Estado, um conjunto de princípios ou opiniões referentes ao poder, um modo de agir. Do 
cotidiano, uma esfera distante, um debate ocasional, uma prática alheia. 

Para Max Weber, alemão pai da sociologia, a política tem sua base no conceito de poder. 
Para o sociólogo francês Émile Durkheim é a relação entre governantes e governados. 
De toda forma, pressupõe coletividade, já que no espaço público visa a criação de 
consensos.  “A política baseia-se na pluralidade dos homens”, defendia a filósofa alemã 
Hannah Arendt. 

No processo de redemocratização do Brasil, após 21 anos de ditadura militar, diferentes 
sujeitos se mobilizam coletivamente por um bem comum: a democracia. Ao longo do 
regime, manifestações e organizações emergem contrárias aos silenciamentos, mas, 
a partir da década de 1970, grupos ganham força na defesa de pautas específicas e 
genéricas. 

Neste momento, resiste um Brasil múltiplo, diferente daquele que os militares desejavam 
uniforme, padronizado. Os movimentos sociais da redemocratização são fundamentais 
não apenas para a escrita da Constituição de 1988, norte do país ainda hoje, como 
também para a existência de uma sociedade plural. “Seres políticos, seres plurais” é um 
trabalho de resgate e de afirmação. Ainda, uma indagação: existiria democracia sem 
pluralidade?

QUEM SABE FAZ A HORA, NÃO ESPERA ACONTECER
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AFASTA DE MIM ESSE CALE-SE!

Após um golpe de Estado, entre os 
anos 1964 e 1985 o Brasil foi governado 
por militares e viveu sob um regime 
autoritário, repressivo e silenciador, 
que resultou em arbitrárias prisões e 
centenas de mortos. O processo de 
transição democrática foi longo e iniciou-
se em 1974. De enorme relevância 
para a conjuntura política brasileira, a 
redemocratização abarcou narrativas 
políticas diversas, que tiveram como 
pauta a defesa dos direitos civis e a 
liberdade. Além disso, produziram 
conhecimento, ampliaram reflexões e 
promoveram impactantes atos públicos, 
que estimularam a consciência político-
social no país. 

Dentre os diferentes movimentos sociais 
que protagonizaram a redemocratização 
no Brasil, destacamos os representados 
pelos estudantes, pelas mulheres, pelos 
negros e pelos trabalhadores. Ao mesmo 
tempo que agiram coletivamente, por 
um novo regime, esses agentes possuíam 
suas próprias reivindicações. A busca por 
um país mais igualitário, justo e inclusivo 
também os unia, bem como a subversão 
de um padrão hegemônico de produção 
de saberes e de cultura. Da luta surgiu 
um Brasil democrático, orientado por 
um documento que reflete as batalhas 
travadas contra o autoritarismo: a 
Constituição de 1988.
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COM LIVROS E CONTRA O FUZIL

Era março de 1968 quando a Polícia 
Militar invadiu o Restaurante Central 
dos Estudantes, o Calabouço, no Rio de 
Janeiro, onde estudantes protestavam 
contra o valor das refeições. Numa cena 
de grande violência e muito despreparo, 
um aspirante disparou e matou o 
secundarista Edson Luís de Lima Souto, 
de apenas 18 anos. Naquele momento, 
estudantes já estavam nas ruas em 
diferentes manifestações, mas ganharam 
fôlego com a revolta pela morte e fizeram 
formar a Passeata dos Cem Mil, em 26 de 
junho de 1968, pelas ruas da Cinelândia.  
Não foram poucas as tentativas de 
silenciamento e desarticulação do 
movimento estudantil pelos militares. 
Também não faltou resistência. A partir 
do início de 1977 os estudantes ganham 
ainda mais força na oposição ao regime, 

articulando greves em universidades, 
comitês, encontros clandestinos 
e manifestações que surgiram em 
diferentes partes do país. 

Dois anos depois, a União Nacional dos 
Estudantes, a UNE, começa a dar os 
primeiros passos para seu retorno. 
Apoiando outras categorias, auxiliando 
na reorganização partidária e 
participando ativamente da campanha 
pelas Diretas Já (1984-85), os estudantes 
pautaram importantes avanços expressos 
na Constituição de 1988, como o voto 
facultativo para os maiores de 16 anos e 
menores de 18, ampliando a participação 
jovem na política, além de garantir o 
direito à educação e o dever do Estado 
em promovê-la. 
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BLACK IS BEAUTIFUL AND DESERVES RESPECT
PRETO É LINDO E MERECE RESPEITO

Era junho de 1978 quando o feirante 
Robson Silveira da Luz, de 27 anos, foi 
acusado de roubar frutas no trabalho. 
Foi preso no departamento de polícia 
de Guaianazes, na zona Leste de São 
Paulo. No lugar, foi torturado e morto 
por policiais militares. Robson era negro. 
Contra o racismo indiscutivelmente 
representado pela morte de Robson, 
militantes negros se reuniram e 
formaram o Movimento Negro Unificado, 
o MNU. De um casarão no Bairro da 
Consolação, o grupo ganhou a rua e se 
reuniu diante do Theatro Municipal de 
São Paulo, menos de um mês depois. 
Milhares se juntaram e o dia 7 de julho 
tornou-se, mais tarde, o Dia Nacional de 
Luta Contra o Racismo.

Um dos mais antigos do país, o 
movimento negro no Brasil ganha novos 
contornos diante do autoritarismo da 
ditadura e, nos anos 1970, fomenta 
discussões acerca do ser negro para a 
formação da sociedade brasileira. Com 
vários núcleos de ativismo espalhados 
pelos estados, o movimento se articula 
em torno de reivindicações que, por 
sua vez, resultam numa Constituição de 
1988 comprometida, em alguma medida, 
com a igualdade racial no país. Um 
ano depois, o movimento negro soma 
nova conquista, resultado imediato dos 
debates constituintes: a Lei nº 7.716, a Lei 
Caó, que define os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor.



Cartaz de evento em defesa do direito da mulher nos anos 1970Cartaz de evento em defesa do direito da mulher nos anos 1970
(Centro de Documentação e Memória da UNESP)(Centro de Documentação e Memória da UNESP)



A NOSSA MÁTRIA MÃE GENTIL
Era fevereiro de 1968 quando a atriz 
e diretora Maria Fernanda recebeu 
uma notificação de multa pelos termos 
proibidos no espetáculo “Um bonde 
chamado desejo”, de Tennessee Williams, 
no Teatro Martins Pena, em Brasília. As 
palavras: “gorilas”, “vaca” e “galinha”. 
Considerada uma das principais atrizes da 
época, não se intimidou e, publicamente, 
denunciou a censura. O espetáculo foi 
proibido, e ela, impedida de atuar por 
um mês. O episódio foi o bastante para 
que artistas se unissem por liberdade, 
ocupando a escadaria do Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro. 
Cinco dias depois, após uma reunião com 
o então ministro, Eva Todor deu as mãos à 
Tônia Carreiro, que segurou nas mãos de 
Eva Wilma, que apertou as mãos de Leila 
Diniz, que segurou nas mãos de Odete Lara, 
que deu as mãos à Norma Bengell, que, por 
fim, apertou as mãos de Cacilda Becker. 
Todas atrizes, todas mulheres, na linha de 
frente da passeata que se formou.
Durante os anos de chumbo, as mulheres 
resistiram de diferentes formas, seja

lutando por maior participação na 
sociedade, seja reivindicando por respeito 
aos seus corpos, seja defendendo a anistia 
de seus familiares. Muitos são os relatos 
de mulheres violadas, torturadas e mortas. 
Diante da segunda onda feminista, a 
ditadura viu, ainda, o surgimento de um 
movimento vigoroso, e um de seus marcos 
foi a definição da ONU de que 1975 seria o 
Ano Internacional da Mulher. 
Data do período, também, o 
desenvolvimento de um feminismo 
acadêmico, fundamental para a pesquisa 
sobre a condição da mulher em âmbito 
nacional; a criação de vários conselhos 
estaduais e municipais de direitos da 
mulher; o surgimento de organizações 
de apoio à mulher vítima de violência; e 
a implantação de importantes projetos 
voltados para a saúde feminina. Calcula-
se que 80% das reivindicações dos 
movimentos de mulheres tenham sido 
incorporadas à Constituição de 1988, que 
proibe discriminação e defende a igualdade 
de direitos. 
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VOCÊ DEVE LUTAR PELA XEPA DA FEIRA? 
Era maio de 1978 quando Gilson Menezes, 
ferramenteiro na fábrica da empresa 
sueca Saab-Scania bateu ponto, trocou 
de roupa, chegou diante da máquina e 
cruzou os braços. Naquele dia, ele e seus 
colegas decidiram não trabalhar, em 
protesto pelo irrisório reajuste fixado 
pelo governo militar. A empresa sueca 
aceitou negociar e elevou o aumento. 
No mês seguinte, descumpriu o acordo 
e, quando os trabalhadores, mais uma 
vez, quiseram parar, foram brutalmente 
repreendidos por policiais. Não bastasse 
as sequenciais tentativas de cassação de 
direitos dos trabalhadores, a ditadura 
também buscou silenciar sindicatos e 
outras organizações.
Com a perseguição e prisão de militantes 
e lideranças, somada às intervenções na 
legislação por parte dos militares e um 
arrocho salarial promovido pelo governo, 
o movimento foi desestabilizado e 
enfraquecido. 

E os movimentos, então, acabaram 
ganhando força na segunda metade da 
década de 1970. Não havia mais volta 
para um grupo tão bem organizado antes 
mesmo que o golpe se impusesse em 
1964. 
Os vários núcleos do movimento operário 
espalhados pelo Brasil confrontavam as 
instituições e asseguravam a importância 
do sujeito e sua indispensabilidade para 
o funcionamento da sociedade. Tal 
pensamento consolida-se na Constituição 
de 1988, que assegura direitos do 
trabalhador como manutenção do piso 
salarial e benefícios (aposentadorias, 
férias, etc.), além de se comportar 
contrária às arbitrariedades na relação 
entre empregador e empregado.
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EU VOU INDO, E VOCÊ, JUIZ DE FORA, TUDO BEM? 

Era madrugada de 31 de março de 1964 
quando uma tropa formada por uma 
centena de homens e liderada pelo 
general Olímpio Mourão Filho partiu 
da 4ª Brigada de Infantaria, no Bairro 
Mariano Procópio, em Juiz de Fora, 
rumo ao Rio de Janeiro. Pararam na 
Serra de Petrópolis e tomaram o poder 
naquele dia. O então presidente eleito 
João Goulart deixou o Brasil e exilou-se 
no Uruguai. Marechal Castelo Branco 
tornou-se, então, o primeiro governante 
do período militar, encerrado somente 
em 1985. 
Durante esses longos e sombrios 21 
anos, Juiz de Fora não permaneceu 
apenas como ponto de partida do 
regime autoritário e repressivo, mas 
também foi sinônimo de resistência 
em manifestações de rua e na criação 
de movimentos contrários à ditadura. 
Reunidos pelo Diretório Central dos 
Estudantes, o DCE, os estudantes da UFJF 
reivindicavam a volta da democracia e 
também melhorias na educação superior, 

incluindo uma reforma no Restaurante 
Universitário, o que resultou em 
movimento grevista. Fortalecendo 
outras categorias, juntaram-se a outros 
movimentos na década de 1980. 
Naqueles anos, a cidade articulava 
nacionalmente a criação de um conselho 
municipal de direito da mulher e os 
negros, já em diálogo com o Movimento 
Negro Unificado, traçavam estratégias 
locais para o combate ao racismo. 
Calados pelo regime em seus anos iniciais, 
os sindicatos retomaram fôlego nos anos 
1980 e contribuíram para a organização 
do movimento das Diretas Já em Juiz de 
Fora. Considerada cara num tempo de 
tanta escassez, a fotografia não era uma 
prática dentro dos movimentos locais. 
Restaram poucos registros, mas não 
faltaram relatos de dor, solidariedade e 
resiliência, alguns deles eternizados no 
relatório final da Comissão Municipal da 
Verdade de Juiz de Fora, de 2016.
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APESAR DE VOCÊS
Era o tempo do silêncio. Hoje não é mais. 
O trabalho de Iúna Mariá reflete o aqui e 
o agora. Suas pinturas digitais discutem 
sobre o que foi conquistado e sobre o 
que resta conquistar. Colocam em debate 
um país de processos pelas metades. 
Orbitam na fantasia do que poderia 
ser e não é. São denúncias, sobretudo. 
Travesti e negra, Iúna escancara um 
Estado em permanente conflito com sua 
Constituição de 1988, que assegura uma 
igualdade ainda pouco vista na prática.

Com traços simples, a artista parece 
advogar pelo didático, único caminho 
para um debate pacífico, capaz de 
reconhecer os diferentes corpos que 
compõem a sociedade brasileira. Aos 
24 anos, Iúna é filha da geração que 
se organizou em movimentos pelos 
direitos humanos e clamou por votações 
diretas. Nasceu e vive numa democracia 
cuja defesa também é seu dever. E seus 
trabalhos atestam o compromisso.

Estudante de Pedagogia da UFJF, 
Iúna integra o Mirada - Grupo de 
Estudo e Pesquisa em Visualidades, 
Interculturalidade e Formação Docente 
e o Coletivo Descolônia, de produção, 
difusão e estudo da arte afrocentrada. 
Também é importante voz na defesa 
dos direitos LGBTQIA+, movimento 
cujas raízes estão na redemocratização 
e na mesma cidade de onde saíram os 
militares para o Golpe de 1964. 

É de Juiz de Fora o pioneiro e mais 
longevo evento gay do país, que driblou 
a ditadura e o conservadorismo para 
discutir as muitas formas de estar 
no mundo. É de Juiz de Fora um dos 
primeiros mecanismos legislativos do país 
pela criminalização da homofobia. Iúna, 
suas pinturas, suas performances, seu 
discurso e sua resistência comprovam 
o que cantou e canta Chico Buarque: 
“Apesar de você, amanhã há de ser outro 
dia”. 
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