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RESUMO: O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema a 

mobilização estudantil durante a Campanha da Legalidade em Pelotas. Para 

analisar a atuação do movimento estudantil na cidade, fez-se necessário abordar 

os motivos que desencadearam o movimento e como ele se desenvolveu pela 

posse de João Goulart como presidente da República e a defesa pela 

Constituição de 1946. A pesquisa contextualiza a Campanha pela Legalidade no 

Brasil e no interior do estado do Rio Grande do Sul, dialogando com estudos em 

Carazinho, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, além das fontes do jornal Diário 

Popular e a identificação da participação de lideranças políticas na Câmara 

Municipal e na prefeitura, bem como a posição dos partidos, de trabalhadores, 

radialistas, voluntários, militares, magistério e da Igreja Católica.  

A Federação Acadêmica de Pelotas e os Grêmios Estudantis do Colégio 

Pelotense e da Escola Técnica participaram ativamente na mobilização pela luta 

em defesa da legalidade constitucional em Pelotas, organizando reuniões, 

assembleias, passeatas e uma greve que paralisou as atividades escolares na 

cidade. Foram entrevistados dois estudantes secundaristas que participaram da 

mobilização na época, considerados como memórias fundamentais para o 

conhecimento da experiência estudantil durantes os dias que a mobilização 

popular pela Legalidade foi atuante. 

Palavras Chaves: Legalidade, Pelotas, Movimento Estudantil. 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

BPP – Biblioteca Pública Pelotense 

NDH – Núcleo de Documentação Histórica 

C.A. Ferreira Vianna – Centro Acadêmico Ferreira Viana 

CMP – Colégio Municipal Pelotense 

ETP – Escola Técnica Pelotense 

FAP – Federação Acadêmica de Pelotas 

G.E. – Grêmio Estudantil 

GP – Gato Pelado 

GG – Galinha Gorda 

ED – Esquerda Democrática 

PCB – Partido Comunista do Brasil 

PL – Partido Liberal 

PDC – Partido Democrata Cristão 

PSD – Partido Social Democrata 

PSP- Partido Social Progressista 

PR – Partido Republicano 

PRR – Partido Republicano Rio Grandense 

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 

UDN – União Democrática Nacional 

UEE – União Estadual dos Estudantes 

UNE – União Nacional dos Estudantes 

UNETI – União Nacional das Escolas Técnicas e Industriais 

UPES – União Pelotense dos Estudantes Secundários 



 
 

 

SUMÁRIO  
 

  
  
  
INTRODUÇÃO…................................................................................................. 10 
 
I - A CAMPANHA PELA LEGALIDADE NO BRASIL........................................ 
 

 
20 

 
I.I A CAMPANHA PELA LEGALIDADE EM 1961............................................... 
 

 
20 

 
I.II A CAMPANHA PELA LEGALIDADE NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO 
SUL..................................................................................................................... 

 
 
39 

 
II – PELOTAS E O MOVIMENTO ESTUDANTIL DURANTE CAMPANHA 
PELA LEGALIDADE EM 1961.......................................................................... 
 

 
 
47 

 
II.I PELOTAS DURANTE CAMPANHA PELA LEGALIDADE............................. 
 

 
48 

 
II.II O MOVIMENTO ESTUDANTIL EM PELOTAS DURANTE A CAMPANHA 
PELA LEGALIDADE............................................................................................ 
 

 
 
60 
 

 
II.III ESTUDANTES QUE LUTARAM PELA CAMPANHA DA LEGALIDADE EM 
PELOTAS............................................................................................................ 
 

 
 
73 

 
CONCLUSÃO...................................................................................................... 

 
79 

 
REFERÊNCIAS................................................................................................... 

 
85 

 
FONTES.............................................................................................................. 

 
87 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso, de título “A mobilização 

estudantil durante a Campanha da Legalidade na cidade de Pelotas (1961)”, 

pretende analisar a experiência de estudantes acadêmicos e secundaristas na 

mobilização que ocorreu em Pelotas para garantir a posse de João Goulart como 

presidente do Brasil. Estes foram impulsionados pelo Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que apoiado ao III Exército comandado pelo 

General Machado Lopes, comunicava através da Rádio Guaíba a insatisfação 

pela medida do Ministério da Guerra em impedir a posse do vice-presidente 

Jango.  

As memórias dos estudantes em 1961, a sra. Vera Lopez1 e o sr. Gilberto 

Gastal2, são essenciais para compreender como eles entendiam aquele 

momento de crise política nacional. Neste sentido, é fundamental apontar a 

memória como fator importante para a pesquisa histórica, considerando que “[...] 

as lembranças e reminiscências da memória coletiva auxiliam o historiador que, 

com rigor do seu trabalho, as transforma em valiosas fontes para a produção do 

conhecimento cientifico” (PADRÓS; BARBOSA; LOPEZ; FERNANDES, 2009, p. 

24-25). 

O objetivo geral do trabalho é analisar os movimentos estudantis 

pelotenses e sua organização para apoiar a luta pela posse de João Goulart 

como Presidente da República e a resistência contra as ameaças de guerra civil 

anunciadas pelo Ministério da Guerra. 

Esta investigação pretende dialogar com os estudos acadêmicos sobre a 

Campanha pela Legalidade no Brasil e as interpretações sobre o período, 

                                                           
1 Vera Maria de Oliveira Lopez, 75 anos, natural da cidade de Pelotas. Foi estudante secundarista 
do Colégio Municipal Pelotense, ao qual participou do Grêmio Estudantil do Pelotense. A sra. 
Vera Lopez participava anualmente das passeatas do Gato Pelado e atuou na Campanha pela 
Legalidade, realizando inscrições de voluntários na Casa do Trabalhador. Atualmente a sra. Vera 
Lopez é funcionária pública aposentada e reside no bairro do Laranjal na cidade de Pelotas. 
2 José Gilberto da Cunha Gastal, 76 anos, natural da cidade de Pelotas foi estudante 
secundarista do Colégio Municipal Pelotense e acadêmico da Faculdade de Direito de Pelotas. 
Chegou ao cargo de presidente da FAP nos anos de 1963 e 1964. Graduado em direito em 1965, 
foi professor de Direito Civil na UFPel. Atualmente, sr. Gilberto Gastal atende como advogado 
em escritório na cidade de Pelotas. 
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percebendo como a historiografia compreende e discute a Legalidade. Busca-se 

abordar o movimento no Rio Grande do Sul para analisar a atuação de lideranças 

políticas, estudantes secundaristas e universitários e voluntários que apoiavam 

a posse de João Goulart como presidente e seguiam a resistência de Brizola em 

Porto Alegre através das transmissões da Cadeia da Legalidade na Rádio 

Guaíba; abordar as principais articulações políticas pelotenses (as reuniões 

entre movimentos partidários, estudantis e sindicais) investigando as redes de 

comunicações entre indivíduos que atuavam no movimento de resistência; e 

entrevistar estudantes da época que apoiaram a Legalidade.  

Como justificativa, ao pensar o tema de pesquisa, o presente pesquisador 

percebeu que não existiam pesquisas com temas referentes a Campanha pela 

Legalidade na cidade de Pelotas, na qual parte da população local atuou nas 

mobilizações. Justifica-se, também, pela atuação estudantil, tema desta 

pesquisa que evidencia a importância dos estudantes secundaristas e 

acadêmicos para que o movimento se fortalecesse na cidade.  

Por fim, o interesse direto do pesquisador, que participou ativamente do 

movimento estudantil na ocupação do Campus da Universidade Federal do 

Pampa na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul. No último, ocorreram os 

seguintes questionamentos sobre a atuação estudantil na comunidade: a 

unificação da luta estudantil com o trabalhador, a organização e ação do 

movimento estudantil que eram frequentemente direcionadas aos estudantes e 

o fervor da conjuntura política, que focada na ação direta para manter-se 

ocupado e em resistência, pouco tempo teve para discutir e realizar a autocritica.  

Em relação a justificativa, a presente pesquisa questiona: como atuaram 

os movimentos estudantis na cidade de Pelotas no período da Campanha pela 

Legalidade? Como se organizaram diante do momento de crise nacional? Quais 

foram as ações do movimento estudantil secundarista e acadêmico em Pelotas 

naquele contexto? A luta foi unificada entre partidários e não partidários de João 

Goulart? Foram criados comitês unificados entres estudantes secundaristas e 

universitários ou havia separação entre setores estudantis na organização dos 

movimentos de resistência? Quais setores ou movimentos organizaram e 

apoiaram essa mobilização? 
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 Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisados como fontes 

documentais publicações no Diário Popular em Pelotas para interpretar como as 

notícias sobre o período eram divulgadas pelo principal jornal da cidade e como 

o periódico se posicionava em relação a crise política brasileira. Por meio do 

periódico, foi possível elencar os principais movimentos estudantis da cidade que 

atuaram na Campanha por conta de notas publicadas e avisos de reuniões e 

paralisações. Entre eles, a Federação Acadêmica de Pelotas (FAP), o Centro 

Acadêmico “Ferreira Viana” da Faculdade de Direito de Pelotas, o Grêmio dos 

Estudantes da Escola Técnica (ETP), a União Pelotense dos Estudantes 

Secundários e o Grêmio Estudantil do Colégio Municipal Pelotense (G.E do 

C.M.P).  

O acervo do jornal está disponível na Biblioteca Pública Pelotense que 

possui um rico acervo de jornais do estado, especialmente do século passado. 

Também possui numerosa coleção de revistas, dispersa pelos seus vários 

setores3. Os periódicos utilizados como fontes são referentes às publicações dos 

dias 25 de agosto de 1961 (dia da renúncia do Presidente Jânio Quadros) ao dia 

7 de setembro de 1961 (feriado de Independência do Brasil, que no seguinte ano 

foi o dia da posse de João Goulart em regime Parlamentarista).  

Rosendo da Rosa Caetano (2014), em sua dissertação O nazi-fascismo 

nas páginas do Diário Popular: Pelotas, 1923-1939, afirma que o periódico surge 

em 1890 como jornal independente e foi vendido nos primeiros meses de 

circulação ao Partido Republicano Rio-grandense (PRR). No período de Estado 

Novo, em que foram proibidos os jornais partidários, foi transformado em grupo 

consorciado denominado Gráfica do Diário Popular. Segundo Bandeira (2018), 

a Gráfica foi dirigida na década de 1960 por um Conselho de Administração, em 

que Adolfo Fetter, expressiva liderança conservadora da cidade, esteve na 

presidência durante 1961 a 1967.  

Ana Rosa Bandeira (2018) considera em sua tese Diário Popular de 

Pelotas, RS:  a forma gráfica de um projeto editorial (1890-2016)4 que o jornal se 

enquadra no jornalismo local regional: 

                                                           
3 GARCIA, 2009, p.01 
4 BANDEIRA, Ana Rosa – Diário Popular 
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[...] pois é uma escala que toma como parâmetro a cidade, e 
regionalmente, o jornal articula em maior ou menor grau informações e 
notícias sobre diversas cidades da Zona Sul do RS. Além disso, um 
veículo com tais características contribui para a construção de uma 
identidade local e/ou regional (DEOLINDO26, 2013 apud AGUIAR, 
2016), diferenciando-se da homogeneização proposta pelos veículos 
de massa que circulam nos grandes centros (BANDEIRA, 2018, p.73). 

O Diário Popular permaneceu em 1961 com as páginas sobre o noticiário 

internacional, em que João Félix Soares Neto5, de maneira conservadora, 

fechava a capa do jornal relatando os acontecimentos políticos internacionais em 

período de Guerra Fria6, porém destacam-se as notícias sobre a cidade e a 

região, em que Alfredo de Souza Lobo (o Lobo) era redator esportivo e cronista 

parlamentar. Armando Goulart era repórter “ocasional” e tradicional cronista 

esportivo, Waldemar Coufal era jornalista, Dr. Rohneit tradutor dos telégrafos, 

Ruy Queiroz redator7 e Aldyr Garcia Schlee jornalista que escrevia sua coluna 

semanal Diário de 7 dias, que resumia os principais fatos políticos de Pelotas e 

região, e que extraordinariamente por conta da Campanha pela Legalidade, 

direcionou seus textos para a crise política que o Brasil enfrentava. 

Para analisar as fontes de periódicos do Diário Popular, publicadas em 

1961, são necessários alguns cuidados teóricos metodológicos, como aponta 

Maria Helena Capelato (2015). A autora aborda a maneira pela qual o historiador 

deve analisar e utilizar a imprensa como fonte para a pesquisa. Sobretudo, o 

pesquisador deve interrogar a fonte da imprensa e ater-se a quem pertence o 

jornal e para quem ele é publicado. Segundo Capelato (2015), ao pesquisar a 

“grande imprensa” no campo da política, deve-se: 

[...] considerar, primeiramente, as concepções ideológicas de seus 
proprietários e dos jornalistas responsáveis pela parte redacional do 
periódico, além dos interesses políticos e econômicos aos quais estão 
vinculados (2015, p.130). 

 

O Diário Popular era o principal de Pelotas, considerado como grande 

imprensa na cidade, noticiando acontecimentos nacionais e internacionais. Em 

seus editoriais declarava-se como imparcial, porém Capelato (2015, p.131) 

afirma que o relativismo histórico “[...] pôs em xeque as pretensões relacionadas 

                                                           
5 Jornalista e editor do Diário Popular em 1961 
6 BANDEIRA, 2018, p.121 
7 BANDEIRA, 2018, p.121 
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à ‘objetividade’, ‘imparcialidade’ e ‘neutralidade’ na análise feita por 

historiadores”. Sobretudo, a presente análise de imprensa apresenta as notícias 

do Diário Popular sobre a Campanha pela Legalidade no Brasil, Rio Grande do 

Sul e Pelotas, com o objetivo de analisar as articulações políticas e mobilizações 

em relação a crise constitucional instaurada no país no ano de 1961.  

O Diário Popular passa a ser, também, um mecanismo de difusão do 

movimento estudantil em Pelotas que recorria à imprensa da cidade para 

convocar estudantes secundaristas e universitário a participar das mobilizações 

em apoio a campanha legalista, compor reuniões e comissões, organizar 

comitês pela resistência e alistar voluntários para a luta pela legalidade. 

  Além das fontes do periódico, foram analisados documentos da 

Federação Acadêmica de Pelotas e do Grêmio dos Estudantes da Escola 

Técnica, salvaguardados no Núcleo de Documentação Histórica Professora 

Beatriz Loner da Universidade Federal de Pelotas (NDH Profª Beatriz Loner – 

UFPel)9. Os documentos são referentes a troca de gestão das agremiações, 

tanto da FAP como do Grêmio da Escola Técnica. Contém prestação de contas 

referente às verbas utilizadas para organização de eventos, e no caso da FAP, 

repasse e uso de verba para questões de assistência estudantil, como moradia, 

alimentação, assistência à saúde.  

O seguinte trabalho segue o método de análise documental (Cellard, 

2010) que pretende reunir o contexto, o autor e os autores, a autenticidade e a 

confiabilidade do texto, a natureza do texto, os conceitos-chave e a lógica interna 

do texto, além de aplicá-los aos documentos referentes à Federação Acadêmica 

de Pelotas e ao Grêmio Estudantil da Escola Técnica de Pelotas.  

                                                           
9 O NDH-UFPel foi idealizado e fundado em 1990 pela Professora Beatriz Ana Loner. 
Inicialmente a intenção foi de que o NDH-UFPel se tornasse um local que resguardasse os 
documentos da instituição, entretanto com o recebimento do acervo da Delegacia Regional do 
Trabalho do Rio Grande do Sul (DRT-RS) e de parte do acervo da 4º Região da Justiça do 
Trabalho do Rio Grande do Sul, fez com que o NDH-UFPel mudasse de orientação e voltasse 
seus estudos para a História do Trabalho integrando posteriormente novos acervos como o da 
Fábrica Laneira Brasileira S/A (GILL, LONER, 1997, 2014).  
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Por fim, o pesquisador utiliza entrevistas a partir do uso de História Oral 

como fonte primária. Foram entrevistados a sra. Vera Lopez e o sr. Gilberto 

Gastal, como mencionado anteriormente. 

Para o trabalho com História Oral são necessárias algumas reflexões. 

Segundo Delgado (2006, p.15), trata-se de “[...] um procedimento metodológico 

que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através de 

narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações”. 

Portanto, a pesquisa utiliza como método a História Oral Temática, que segundo 

o Manual de História Oral, de Verena Alberti (2005), deve ser constituído a partir 

de estudo qualitativo. 

Seguindo tais orientações, o pesquisador deve construir um roteiro básico 

para realizar a entrevista com questões objetivas relacionadas ao tema, 

diferentemente da História Oral de Vida, que visa questionar sobre a trajetória 

do entrevistado. A fonte oral neste trabalho é de suma importância, por 

considerar o depoimento dos entrevistados como necessário afim de 

compreender questões sobre a Campanha pela Legalidade e o movimento 

estudantil em Pelotas que outras fontes escritas não narram. Conforme  Porteli 

(1997, p.31): “Fontes orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que 

queria fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que fez”. 

Sobretudo, a subjetividade da fonte oral é um elemento que o historiador precisa 

considerar no processo de pesquisa.  

Com relação ao conteúdo desta pesquisa, o primeiro capítulo, intitulado A 

Campanha pela Legalidade no Brasil, contextualiza a Campanha da Legalidade 

no Brasil e no interior do Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de destacar 

a atuação legalista além das capitais e grandes cidades. No primeiro subcapitulo 

A Campanha pela Legalidade 1961, pretende-se revisar a bibliografia acerca da 

Legalidade no Brasil, apresentando a Constituição de 1946 como elemento 

fundamental para entender o movimento construído em 1961. No posterior, os 

fatos políticos que sucederam a renúncia de Jânio Quadros, abordando como foi 

construída a Campanha pela Legalidade no Brasil, tomando como referência de 
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pesquisa histórica o trabalhado de Jorge Ferreira10 João Goulart – uma biografia 

publicada em 2011. Neste capítulo, são utilizadas como fontes o Diário Popular 

entre os dias 25 de agosto até o dia 7 de setembro de 1961, com o intuito de 

apresentar como era noticiada a crise política instaurada no país em Pelotas. 

Em seguida, a Campanha da Legalidade vista a partir da tentativa de 

golpe contra a democracia protagonizada pelas forças militares em 1961 é 

discutida por Diorge Alceno Konrad11e Rafael Fantinel Lameira12 nos artigos 

Campanha da Legalidade, Luta de Classes e Golpe de Estado no Rio Grande do 

Sul (1961-1964) e A Campanha da Legalidade no Rio Grande do Sul no contexto 

do anticomunismo, publicados no ano de 2011. 

Depois disso, discute-se o movimento estudantil na Campanha pela 

Legalidade no Brasil. O trabalho base para tal é de Hélgio Trindade13 (Professor 

Titular aposentado do Departamento de Ciência Política e ex-Reitor da UFRGS), 

de título: A legalidade e o movimento estudantil brasileiro, publicado em 2011 

pela Revista Anos 90 do Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS. 

Neste artigo, Trindade discute a hipótese de que a participação estudantil 

ampliou a atuação política dos universitários brasileiros, atingindo outro patamar 

no processo de organização do movimento estudantil. 

Seguindo a análise sobre a Legalidade no Brasil e as discussões feitas 

sobre a tentativa de golpe e a participação dos movimentos estudantis 

brasileiros, a investigação segue para o segundo subcapitulo A Campanha pela 

Legalidade no Interior do Rio Grande do Sul. Neste, analisa a campanha legalista 

no interior do Estado do Rio Grande do Sul através de pesquisas históricas 

realizadas. Destacando que Pelotas é um município interiorano, é importante 

analisar outras cidades que tiveram ação direta em resistência pela luta legalista. 

                                                           
10 Brasil 30/64; Doutor - USP - 1996; História Cultural/ História das Representações Políticas/ 
Religiosidades Populares/ História Política e Social do Brasil (1930-1964) / Partidos Políticos 
(PTB e PCB) / Trabalhismo e Comunismo no Brasil. 
11Professor Adjunto do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM, 
Doutor em História Social do Trabalho pela UNICAMP. 
12 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, Graduado em História – 
Licenciatura Plena e Bacharelado pela UFSM, Ex-Bolsista de Iniciação Científica 
Probic/FAPERGS. 
13Professor Titular aposentado do Departamento de Ciência Política e ex-Reitor da UFRGS e 
atual Reitor Pró-Tempore da Universidade Federal da Integração Latino-americana (UNILA), 
2011. 
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Na dissertação de Mestrado defendida no ano de 2006 por Cláudio 

Damião Braun, “Todos Contra o PTB”: disputas políticas no norte do Rio Grande 

do Sul (1961/1964), o autor aborda a atuação na cidade de Carazinho-RS, 

cidade natal de Leonel Brizola. A cidade estava localizada entre os municípios 

de Passo Fundo - RS e Cruz Alta - RS, e expandiu o movimento através da 

atuação de Romeu Barleze14. 

Mariele Henn Heck, no trabalho de conclusão de curso Análise da 

Imprensa e suas abordagens durante a Campanha da Legalidade em 1961, 

publicado e defendido no ano de 2016 para formação em Licenciatura em 

História pela Universidade de Santa Cruz do Sul, apresenta o jornal local Gazeta 

do Sul como fonte do trabalho e analisa suas publicações sobre a mobilização 

política na cidade de Santa Cruz do Sul em torno do movimento. 

Em Santa Maria, a monografia de Valéria Medianeira da Fonseca, 

apresentada ao Curso de Especialização do Programa de Pós-Graduação em 

História do Brasil, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS), 

publicada em 2006, aborda a atuação política e social na Legalidade no ano de 

1961, na cidade de Santa Maria conhecida por “Coração do Rio Grande”. Em 

capítulo dedicado a Campanha pela Legalidade na cidade, Fonseca analisa a 

atuação do Diretório Central dos Acadêmicos e a participação universitária; os 

vereadores do PTB, que foram responsáveis pela mobilização na cidade através 

de atuação na Câmara dos Vereadores de Santa Maria; as passeatas na praça 

Saldanha Marinho, que reuniram grande número de manifestantes em favor da 

legalidade em Santa Maria; a mobilização voluntária na cidade constituindo 

Grupos de Voluntários entre trabalhadores e universitários; e o alistamento para 

a Brigada Militar realizado pelo comandante da instituição na cidade. 

Retornando ao tema deste trabalho, o segundo capítulo Pelotas e o 

Movimento Estudantil durante a Campanha pela Legalidade em 1961 é dedicado 

a investigar o período em Pelotas. No primeiro subcapítulo pretende-se analisar 

a atuação das forças políticas na cidade e sua resistência por meio  das matérias 

publicadas no Diário Popular a partir do dia 25 de agosto de 1961. 

                                                           
14 Suplente a Deputado Estadual pelo PTB em 1961. 
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O Diário Popular,  diariamente, publicava sobre a atuação da Prefeitura 

da cidade em relação a justificativa da renúncia de Jânio; a resistência do 

Governador Brizola em Porto Alegre; a ameaça de Guerra civil entre os Exércitos 

comandados pelo Ministério da Guerra e Brigada Militar do estado do Rio Grande 

do Sul; o apoio do Comandante do III Exército General Machado Lopes à 

campanha de Brizola; a chegada de João Goulart em Porto Alegre; e as 

articulações para instauração de um sistema parlamentarista de governo para 

que João Goulart exercesse o direito de assumir o cargo de Presidente da 

República.  

Diante da crise política de 1961, foi possível mapear a articulação entre 

Prefeitura e vereadores de Pelotas que apoiavam a Campanha pela Legalidade 

através do periódico, bem como a atuação dos partidos políticos da cidade e as 

forças operárias de Pelotas que se organizavam em comitês em prol da 

legalidade. Sobretudo, pretendeu-se analisar as redes de diálogo entre os 

agentes mobilizadores da Campanha pela Legalidade em Pelotas, articulando 

reuniões, comitês, organizações e alistamentos voluntários. 

No segundo subcapítulo O Movimento estudantil em Pelotas durante 

Campanha pela Legalidade a análise é realizada sobre a movimentação das 

organizações estudantis pelotenses. A Federação Acadêmica de Pelotas e o 

Centro Acadêmico da Faculdade de Direito articulavam com os universitários da 

cidade seguindo a pauta da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União 

Estadual dos Estudantes. O Grêmio dos Estudantes da Escola Técnica articulou 

com os mesmos grupos, além da União Nacional dos Estudantes Técnicos dos 

Industriários a mobilização na Escola Técnica de Pelotas (ETP). 

A União Pelotense dos Estudantes Secundários seguiu a pauta da União 

Gaúcha dos Estudantes Secundários para organizar seu protesto em favor da 

Legalidade. Pautados pela UNE e por suas representações estaduais de cada 

categoria estudantil, os movimentos organizaram reuniões, assembleias, 

paralisações e greve. O estudo da rede de articulações dos movimentos 

estudantis em Pelotas foi construído a partir da análise documental através de 

atas, folhas de prestação de contas, notas e convocações publicadas no Diário 
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Popular. Foi realizado também através do site do Arquivo Nacional16 em 

pesquisa dos agentes mobilizadores dos movimentos estudantis com a 

finalidade de mapear o histórico de atuação e comunicação entre eles e demais 

movimentos. 

Por fim, no terceiro subcapítulo, intitulado Estudantes que lutaram pela 

Campanha da Legalidade em Pelotas, apresenta-se as entrevistas realizadas 

com sr. Gilberto Gastal e com a Sra. Vera Lopes para conhecer e compreender 

suas memórias acerca de suas experiências durante a Legalidade em Pelotas.  

Em conclusão, a presente pesquisa define a importância da cultura de 

mobilização política entre os estudantes pelotenses que atuaram na Campanha 

pela Legalidade. As fortes memórias dos entrevistados contribuem para a 

História do movimento estudantil em Pelotas a partir de suas experiências e 

trajetórias durante a mobilização na defesa pela Legalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Disponível em: http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp. Acesso em novembro de 2019 

http://sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp
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CAPÍTULO I - A CAMPANHA PELA LEGALIDADE NO BRASIL 

A Campanha pela Legalidade foi um movimento de resistência no Brasil 

que defendia o cumprimento da Constituição de 1946 e a posse do Vice-

Presidente eleito, João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. O ministro 

da Guerra, o sr. Odílio Denys, ameaçou prender João Goulart caso ele 

desembarcasse nos aeroportos do Brasil, após viagem pela China. O 

impedimento da posse de João Goulart gerou revolta no país, principalmente no 

Rio Grande do Sul, governado pelo partidário de Jango, sr. Leonel Brizola.  

 

I.I A CAMPANHA PELA LEGALIDADE EM 1961 

Resumindo o que foi a Campanha da Legalidade, identificam-se 

elementos importantes para se compreender o que representou historicamente 

este movimento. Neste sentido, por meio de obras que discutem a Constituição 

Brasileira de 1946 e sua importância; a figura de João Goulart e  seu papel 

político; Jânio Quadros e seu breve governo em 1961 permeado de atitudes 

polêmicas desde a posse até a renúncia; a ameaça e a tensão entre o Ministério 

da Guerra e a posse do vice-presidente Jango; e o movimento que lutou pela 

posse de João Goulart, protagonizado pelo governador gaúcho Leonel Brizola, 

que organizou a luta pela Legalidade.  

Para compreender a reação popular em se manifestar em defesa da 

posse de João Goulart como presidente, faz-se necessária uma breve introdução 

sobre a Constituição de 1946 e o que ela representa politicamente para a 

população que lutou em sua defesa. Após quinze anos sob regime do governo 

de Getúlio Vargas, o ano de 1946 foi importante para a democracia no Brasil.  

No Palácio de Tiradentes, no Rio de Janeiro, reuniram-se 297 deputados e 41 

senadores, representando nove partidos na Assembleia17.  

                                                           
17 Número de parlamentares por partido na Constituinte, incluindo os suplentes que tomaram 
posse: PSD (Partido Social Democrático) – 185 (54,7%); UDN (União Democrática Nacional) – 
89 (26,3%); PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) – 23 (6,8%); PCB (Partido Comunista do Brasil) 
– 16 (4,7%); PR (Partido Republicano) – 12 (3,7%); PSP (Partido Social Progressista) – 08 
(2,4%); PDC (Partido Democrata Cristão) – 02 (0,6%); ED (Esquerda Democrática) – 02 (0,6%); 
PL (Partido Libertador) – 01 (0,3%). Total: 338. (In: BRAGA, 1998, p.40 apud SOUZA, 2010, 
p.90) 
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Souza (2010), em seu trabalho de dissertação de mestrado para a 

Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, intitulado O que não 

devia ser esquecido: a anistia e os usos do passado na Constituinte de 1946, 

contextualiza a Assembleia Nacional Constituinte eleita em dois de dezembro de 

1945. Segundo a autora, o novo governo de Eurico Gaspar Dutra e os políticos 

reunidos na Assembleia: 

[...] tinham a tarefa de sepultarem os resquícios dos 15 anos de 
governo de Getúlio Vargas e elaborarem os novos rumos que a Nação 
tomaria, todavia nem todos os políticos daquele contexto estavam 
dispostos a sepultarem a máquina estadonovista” (SOUZA, 2010, 
p.92). 

Sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial e as derrotas do fascismo 

italiano de Mussolini e do nazismo de Hitler na Alemanha, os novos tempos 

políticos direcionavam o foco para o regime democrático. De acordo com Souza 

(2010), no ambiente em que era discutida a nova Constituição do Brasil no ano 

de 1946, a palavra democracia era a preferida entre os parlamentares. Mesmo 

entre opositores, como PCB e UDN, democracia era a meta política e o grupo de 

oposição se fazia entre fascistas e reacionários, contrários ao sistema 

democrata. 

A Constituição de 1937, outorgada e redigida pelo Ministro da Justiça 

Francisco Campos, foi construída para consolidar o regime do Estado Novo 

(1937-1945). Com o Congresso fechado e com a decretação de rigorosas leis de 

censura, Vargas pôde conduzir o país sem que a oposição pudesse se expressar 

de forma legal18. Sobretudo, o direito de liberdade política e social seriam 

censurados pelo Estado intervencionista de Vargas.  

Com a queda do regime autoritário e a promulgação de uma nova 

constituinte no ano de 1946, caíram diante dos ideais democráticos as censuras 

do Estado. A Constituição de 1946, portanto, simbolizou o fim de um regime 

político autoritário e o começo de um novo período democrático e com liberdade 

                                                           
18 Suely Braga – Fatos & Imagens > Estado Novo. Acesso em Novembro de 2019 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo 
 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo


22 
 

 

política. Portanto, uma ameaça à Constituição de 46, significava, para muitos 

setores, ameaçar a democracia no Brasil e os direitos de cidadania 

João Goulart, ou Jango, foi um político brasileiro, eleito pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro como vice-Presidente do Brasil no ano de 1961. O que teria 

feito Jango, ou que tipo de ameaça ele representava, para que fosse impedido 

de assumir a presidência da República? 

No ano de 1946, ano da Constituinte, Jango foi lançado candidato à 

deputado estadual pelo Rio Grande do Sul com apoio de Getúlio Vargas. Fez 

carreira política no estado e, no ano de 1952, foi reeleito presidente da comissão 

executiva estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Em 1953 chegou ao 

cargo de Ministro do Trabalho sofrendo oposição ao seu projeto de duplicação 

do salário mínimo, levando à sua exoneração do cargo de ministro. Retornou em 

1956 na chapa vencedora para a presidência da república, assumindo cargo de 

Vice-Presidente e Presidência do Senado, cumprindo com o dispositivo 

constitucional. Sua aproximação com os sindicatos gerava desconforto ao 

Presidente Juscelino Kubitscheck, que tentou fazer aproximação com as 

instituições operárias, mas sua relação era breve e recente em comparação com 

a trajetória trabalhista de Jango19. 

Jorge Ferreira, na biografia de Jango intitulada João Goulart – Uma 

Biografia, publicada no ano de 2014, escreve sobre sua trajetória de vida, 

principalmente a vida política, abordando sua relevância e atuação junto ao 

trabalhismo. Na obra, o autor evidencia a habilidade de João Goulart em tecer 

relações entre grupos políticos até então opositores, o que seria um dos 

exemplos da sua breve ascensão política, alcançando o cargo de Presidente do 

Brasil no parlamentarismo no ano de 1961.  

Segundo Jorge Ferreira (2014), durante o governo Juscelino, Jango 

participava de encontros quinzenais no PTB para discutir as reformas de base20. 

                                                           
19 Suely Braga – Fatos & Imagens > Estado Novo. Acesso em Novembro de 2019 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo 
20 A expressão “reformas de base” foi empregada formalmente pela primeira vez em março de 
1958, no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), quando o Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) apresentou um documento que discutia as reformas — incluindo a agrária, a urbana e a 
constitucional — e destacava também a disciplina do capital estrangeiro no país, o que implicava 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/EstadoNovo
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Entre elas, a reforma referente a oficialidade, em que militares de baixa patente 

pretendiam melhores condições para exercer as funções militares, maior 

participação política e melhoria nas questões econômicas dos sargentos da 

Forças Armadas, movimento encabeçado pelo General Henrique Lott, então 

ministro da Guerra. Existia também a questão de embate entre militares que 

estavam ao lado da oposição do governo de Jango e Juscelino, como apresenta 

Jorge Ferreira: 

Sobretudo, mostravam a Jango que se a maior parte da oficialidade 
era conservadora, resistente à política nacionalista de Vargas e 
portadora de um sentimento anticomunista que aprendia nas escolas 
militares, esse segmento não representava o conjunto das Forças 
Armadas (FERREIRA, 2015, p.190-191). 

 

O objetivo de Jango nas discussões das Forças Armadas era conquistar 

apoio entre os militares subalternos, além de uma aproximação com o 

movimento sindical. O autor relata que Jango foi além e mostra que os petebistas 

também passaram a atuar entre os comunistas, descrevendo que a aliança, 

inicialmente, no plano sindical, avançou para a dimensão política partidária. O 

movimento trabalhista, liderado por João Goulart, como afirma Jorge Ferreira, 

agregava força popular, reunindo os sindicatos, boa parcela das Forças Armadas 

e o movimento estudantil até então “udenizado”. O último teria passado por uma 

“esquerdização”, engrossando as fileiras de adeptos ao nacionalismo, contrários 

a política externa de Juscelino, fortalecendo ainda mais o trabalhismo do PTB 

(FERREIRA, 2015). 

É neste contexto, de forte popularização do trabalhismo, que João Goulart 

é eleito como vice-presidente. Junto a sua reeleição, a força do PTB se fazia no 

Congresso em oposição à Jânio Quadros, candidato da UDN eleito presidente 

da república. Jânio tomou posse em 1961 diante da forte oposição em conjunto 

ao PSD, PTB e PSP, que segundo Ferreira (2015, p.223): “[...] chegavam a 200 

                                                           
uma nova Lei de Remessa de Lucros. O documento, que viria a constituir o programa do partido, 
serviu de base à pregação de João Goulart, vice-presidente da República e presidente nacional 
do PTB, em sua campanha para a reeleição à vice-presidência em 1960. Fonte: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/reformas-de-base> Acesso em 
Dezembro de 2019.  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/reformas-de-base
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parlamentares, enquanto o bloco de situação, com a UDN, PR e o PDC, não 

alcançava os cem”.  

Jânio Quadros tomou posse no dia 31 de janeiro de 1961, eleito com 5,6 

milhões de votos pela UDN. João Goulart foi eleito vice-presidente pelo PTB com 

4,5 milhões de votos. Após tomar posse, Jânio foi ao rádio e discursou contra 

seu antecessor Juscelino Kubitscheck sobre problemas que enfrentaria em 

relação a economia do país. Segundo Jorge Ferreira, a situação econômica do 

Brasil era a seguinte: 

Se em 1955 o déficit era de 28bilhões e 800 milhões de cruzeiros, e 
chegava agora, a 193 bilhões e 600 milhões de cruzeiros. A inflação 
era outra preocupação. Atribuindo o índice 100 para a média de 1948, 
em dezembro de 1960 ela alcançou 820 (FERREIRA, 2015, p.219). 

A solução para o governo Jânio foi estabelecer uma política interna 

conservadora, vista com bons olhos pelos Estados Unidos, e uma política 

externa conciliadora, dialogando com o setor capitalista liderado pelos 

americanos e mantendo diálogos com os comunistas soviéticos, o que 

incomodava boa parcela de seus apoiadores. A questão é que o plano de política 

externa de Jânio não agradava aos conservadores partidários a ele, 

principalmente no Congresso Nacional, de maioria esmagadora de oposição ao 

seu governo. Seus aliados estavam insatisfeitos com a sua postura política, o 

que agravava a crise. Segundo Ferreira: 

Os conservadores que o elegeram demonstravam insatisfação com a 
política externa; as esquerdas, notadamente o PTB, atacavam a 
política econômica. Todos repudiavam as comissões de inquérito. 
Goulart, afastado de Jânio devido às acusações que sofrera, 
observava os acontecimentos (FERREIRA, 2015, p.223). 

Jânio recebeu Ernesto Che Guevara no Brasil. O motivo da visita era de 

agradecimento pela posição tomada pelos brasileiros na Conferência de Punta 

del Este, que tinha como objetivo discutir relações entre Estados Unidos e 

demais países americanos. Jânio negociou a libertação de 20 padres espanhóis 

presos em Cuba e buscou negociar intercâmbio comercial. No dia 18 de agosto 

de 1961, Jânio Quadros condecorou Che Guevara22 no Brasil com a Ordem 

                                                           
22 Ernesto Che Guevara, natural da cidade de Rosário – Argentina, em 1959 foi um dos líderes 
da Revolução Cubana. Quando condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, era ministro da 
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Nacional do Cruzeiro do Sul, agravando ainda mais sua imagem frente aos seus 

apoiadores conservadores, indignados com a premiação dada para um líder 

revolucionário comunista. 

No dia 26 de agosto de 1961, o jornal Diário Popular de Pelotas noticia o 

ocorrido do dia anterior, a renúncia do Presidente da República Jânio Quadros, 

na manchete: “Surpreendente atitude do chefe do governo – Jânio Renunciou e 

Jango terminará seu mandato”. Neste momento, João Goulart estava em viagem 

pela China e, no dia anterior ao anúncio da renúncia, enviou carta para Jânio 

noticiando:  

Assinatura de crédito entre o Banco da China Popular e o Banco do 
Brasil, no montante no montante de 56 milhões de dólares, para a 
cobertura inicial de trocas comerciais estudadas entre a Missão 
Econômica Brasileira e a Comissão designada pelo governo de Pequim 
(FERREIRA, 2015, p.226). 

 O Diário Popular, ao anunciar a renúncia de Jânio, transmite as notícias 

de Brasília relatando os últimos acontecimentos: 

Brasília, 25 (UPI) O presidente Jânio Quadros renunciou à presidência 

da república, embarcando para São Paulo, cerca das 11 horas da 

manhã. O documento de renúncia foi entregue as 15 horas ao 

congresso. O presidente chegou ao palácio do Planalto, como de 

costume, as 6horas e trinta minutos; depois de rápidos despachos com 

o chefe da casa militar; conversou pelo telefone com o chefe da casa 

civil. Nesses primeiros contatos, o presidente revelou a decisão de 

renunciar ao governo, informando que após a solenidade do "dia do 

soldado", redigiria os documentos indispensáveis. Terminada a 

comemoração no ministério da guerra, voltou ao palácio, chamando 

imediatamente ao seu gabinete o general Pedro Geraldo, o Sr. 

Quintanilha Ribeiro, o sr. Aparecido de Oliveira, e o ministro da justiça 

sr. Pedroso Horta. Aos quatro disse o presidente: "chameis para dizer 

lhes que renunciarei, agora, a presidência. Já que o insucesso não teve 

a coragem da renúncia, é mistér que o êxito o tenha. Não exercerei a 

presidência da república com a autoridade alcançada perante o mundo, 

                                                           
Industria em Cuba. O documento reverente a condecoração de Che Guevara com a ordem do 
Cruzeiro do Sul, Disponível em:  
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=60A39945F5FEA1
13EC65F4D23B53B7EC.proposicoesWebExterno1?codteor=1201855&filename=Dossie+PL+4
785/1962 Acesso em dezembro de 2019.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=60A39945F5FEA113EC65F4D23B53B7EC.proposicoesWebExterno1?codteor=1201855&filename=Dossie+PL+4785/1962
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=60A39945F5FEA113EC65F4D23B53B7EC.proposicoesWebExterno1?codteor=1201855&filename=Dossie+PL+4785/1962
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=60A39945F5FEA113EC65F4D23B53B7EC.proposicoesWebExterno1?codteor=1201855&filename=Dossie+PL+4785/1962
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nem ficarei no governo discutindo a confiança, o respeito, dignidade, 

indispensáveis ao primeiro mandatário. Não se trata de uma acusação 

qualquer. Trata se de renunciar. Não nasci presidente da república, 

nasci sim com minha consciência. E é a está que devo atender e 

respeitar. Ela me diz que a melhor forma que tenho agora, para servir 

ao povo e a pátria é a renúncia. (Diário Popular, dia 26 de agosto de 

1961, p.9) 

Jânio partiu para o aeroporto de Cumbica, onde pousou o “Viscount” 

Presidencial. Segundo o Diário Popular, o avião chegou a pousar em 

Congonhas, mas em face da grande multidão no local, arremeteu e pousou na 

quarta base militar. Em Cumbica, segundo Ferreira (2015), Jânio encontrou-se 

com os ministros militares de seu governo, alegando não conseguir governar 

com o Congresso em oposição a suas políticas e sugeriu a criação de uma Junta 

Militar para governar o Brasil. Com o vice-presidente fora do país, Ranieri 

Mazzilli, presidente da Câmara, assumiu a presidência da República, 

submetendo-se à junta formada por Odílio Denys (exército), Gabriel Grün Moss 

(aeronáutica) e Silvio Heck (marinha). Ranieri enviou comunicado ao Congresso 

Nacional em que a Junta manifestava “inconveniência” do regresso de Goulart 

ao Brasil. Se ele pisasse em solo brasileiro seria preso pelos militares 

(FERREIRA, 2015). 

Junto a Jânio, renunciaram seus ministros Pedroso Horta (titular da pasta 

da Justiça), Clemente Mariani (ministro da fazenda) e Brígido Tinoco (da pasta 

da educação). Em face da renúncia de Tinoco, o secretário estadual da 

educação, deputado Justino Quintana (PTB), seguiu instrução do ministério da 

educação e anunciou que não funcionariam no dia seguinte as instituições 

estaduais de educação no Rio Grande do Sul (DIÁRIO POPULAR, 25 de agosto 

de 1961, p.9).  

O deputado Temístocles Cavalcante24 foi a imprensa no Rio de Janeiro 

declarar que, de acordo com a lei, Jango deveria assumir o poder pois Jânio 

                                                           
24Eleito deputado à Assembleia Constituinte da Guanabara na legenda da União Democrática 
Nacional (UDN). Participou dos trabalhos como presidente da Comissão Constituinte e, após a 
promulgação da nova Carta estadual em março de 1961, passou a exercer mandato ordinário. 
(FONTE: FGV CPDOC, Acesso em Novembro, 2019 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/temistocles-brandao-cavalcanti 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/temistocles-brandao-cavalcanti
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Quadros não cumpriu metade do mandato, o que se tivesse ocorrido, 

determinaria nova eleição. Segundo a imprensa em Brasília, Jânio teria tido uma 

conversa com Jango por telefonema, solicitando que o mesmo regressasse o 

mais rápido possível ao Brasil. Jango teria partido de Hong Kong com destino a 

Brasília (DIÁRIO POPULAR, 25 de agosto de 1961, p.9). 

No Rio Grande do Sul, durante solenidades do dia do Soldado, em que 

Porto Alegre recebia o III Exército, chegou a informação ao governador do 

Estado Leonel de Moura Brizola de que Jânio renunciava ao cargo de 

Presidente. Surpreso, o governador desconfiou ter sido um golpe militar. Brizola 

teria telefonado a vários militares para confirmar um possível golpe, entre eles, 

conversou com o Marechal Henrique Teixeira Lott que indicou nomes de 

generais e coronéis no Rio Grande do Sul que poderiam ajudá-lo a resistir ao 

golpe militar (FERREIRA e GOMES, 2014). 

A ideia de golpe militar no ano de 1961 é levantada após a decisão de 

Odilio Denys de impedir a posse de João Goulart e sua prisão caso chegasse ao 

Brasil. Lott e Brizola articularam movimento em resistência a postura do 

Ministério da Guerra. Lott publicou um comunicado que circulou pela imprensa e 

chegou ao Diário Popular de Pelotas, dizendo: 

Aos meus camaradas das forças armadas e ao povo brasileiro: Tomei 
conhecimento nesta data da rescisão do Sr. Ministro da Guerra Marechal 
Odilo Denys ao representante do governo do Rio Grande do Sul, 
deputado Ruy Ramos, no palácio do Planalto, Brasília, de não permitir 
que o atual presidente da república, Dr. João Goulart, entre em exercício 
de suas funções e ainda de detê-lo no momento em que pise em território 
nacional. Mediante ligação telefônica, tentei demover aquele eminente 
colega da prática de semelhante violência sem obter resultado. Embora 
afastado das atividades militares, compromissos de honra com a minha 
classe, com a minha pátria e suas instituições democráticas e 
constitucionais. E por isso, sinto-me no indeclinável dever de manifestar 
repúdio a solução anormal que se pretende impor a nação.  Dentro desta 
orientação, conclamo a todas as forças vivas do pais, as forças da 
produção e do pensamento, aos estudantes e aos intelectuais, aos 
operários e ao povo em geral para tomar posição decisiva e enérgica a 
respeito à constituição e preservação integral do regime democrático 
Brasileiro, certo ainda de que os meus nobres camaradas das forças 
armadas saberão portar se a altura das tradições legalistas que marcam 
a sua história nos destinos da PATRIA. Assinado HENRIQUE TEIXEIRA 
LOTT" (Diário Popular, 29 de agosto de 1961, p.7). 

 

 Lott estava na reserva, porém exercia influência militar por sua carreira. 

Seu manifesto surtiu efeito e foi providencial para a construção de um movimento 
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de resistência no Brasil, assim como para sua prisão. Porto Alegre estava 

parcialmente mobilizada pela luta na Campanha pela Legalidade, exposta na 

proclamação de Lott e discursada por Brizola. Milhares de pessoas se 

organizaram em frente ao Palácio do Piratini, sede do governo gaúcho. A 

situação era difícil, Brizola necessitava de apoio político e militar sabendo que, 

brevemente, o III Exercito daria conta de prendê-lo.  

A estratégia tomada era a de antecipar os movimentos do III Exército. O 

governador acionou, então, os técnicos do Piratini para interceptar as 

transmissões radiofônicas dos militares. Segundo Ferreira e Gomes (2015), 

Brizola necessitava romper com a censura imposta pelos militares e comunicar 

à população a real situação da crise instaurada no país. E então, Brizola tomou 

iniciativa de ação direta: 

 

Na manhã do dia 27 de agosto, as rádios gaúchas Capital, Farroupilha 
e Difusora tinham sido tomadas por tropas do III Exército. Brizola, 
ordenou que homens da Guarda Civil invadissem a sede da Rádio 
Guaíba e levassem os equipamentos para os porões do Palácio do 
Piratini. Os transmissores da Rádio ficaram ao seu dispor, sob a 
proteção de duzentos homens da brigada militar. Foi por meio da Rádio 
Guaíba que o governador passou a defender a legalidade do mandato 
de Jango, mobilizando de imediato a população da capital e do interior 
do estado do Rio Grande do Sul (FERREIRA e GOMES, 2015, p.33). 

 

Segundo os autores (2015), Brizola pretendia falar para todo o país como 

não poderia vencer os militares pelas armas, compreendendo que seu único 

trunfo era furar o bloqueio da censura que alimentava, com silêncio e violência, 

o golpe de Estado. Sobretudo, Brizola conseguiu alcançar 150 rádios interligadas 

a Rádio Guaíba instalada nos porões do Piratini, ainda que cercado por homens 

da Brigada Militar e por populares do Rio Grande do Sul. Estas foram 

mobilizadas pela resistência e pelo discurso de seu governador. 

No dia 28 de agosto de 1961, em transmissão da Rádio Guaíba às 11 

horas e 8 minutos, Brizola fez seu pronunciamento em que, primeiramente, 

declarou que nenhuma escola de Porto Alegre deveria funcionar e que os alunos 

retornassem com calma para suas casas. Quanto ao trabalho no comércio e nas 

indústrias, dependeria da iniciativa de cada um e afirmou que o Palácio do 

Piratini era, no momento, uma cidadela que “haveria de ser heróica, em defesa 

da liberdade, da dignidade humana e da civilização” (DIÁRIO POPULAR, 29 de 

agosto de 1961, p.9). 



29 
 

 

Em relação a tensão com o Exército, Brizola convoca o sr. General 

Machado Lopes para uma reunião para solucionar a situação na qual ele 

resistiria a prisão e lutaria pela posse de João Goulart. Essa reunião poderia 

culminar em possível conflito armado entre III Exército e Brigada Militar. O Diário 

Popular de Pelotas transcreve o discurso de Brizola transmitido pela Rádio 

Guaíba com título: “Patética Oração de Brizola”: 

 

Pode ser que a palestra não seja simples visita de um amigo, não seja 
fiança entre o poder militar e poder civil podendo significar a deposição 
do governo. E assim seria bem possível que não tivesse oportunidade 
de falar mais se recebesse intimado, as consequências seriam muito 
sérias. Não se submeteria a nenhum golpe, ou a qualquer resolução 
arbitrária. Neste caso, que o esmagassem, que o destruíssem, que o 
"chacinem este palácio, porque a chacina seria do Brasil, com 
implantação da Ditadura". É possível (...) que está rádio silencie. Porém 
não silenciaram sem balas, aqui, na sala de imprensa e os 
transmissores estão guardados por forças da brigada militar. (...). 
Estava informando que todos os principais aeroportos do Brasil tinham 
ordem de prender Jango. Que falará, fazia pouco com o vice-
presidente, o mesmo acontecendo ontem, e que todas as conferências 
telefônicas mantidas com os s.s ora na Europa, haviam sido 
censuradas. Hoje lhe dissera: decida de acordo com o que julgar 
conveniente. E sugira que viesse desembarcar em um ponto da 
América latina, voando talvez, para essa cidadela da liberdade", que é 
o Uruguai. Se dicir vir a Brasília, desembarque com seu filho no braço, 
desarmado, altivo. 
(...)"Vejam se não é uma loucura, um desatino do mal. Denys, que só 
pode estar sofrendo de arteriosclerose cerebral".  

Ainda há pouco d. Vicente Scherer, arcebispo metropolitano lhe 
declara (ao governador) que todos os cardeais brasileiros se haviam 
manifestado pela paz e pela liberdade, e seu manifesto deveria estar a 
caminho de divulgação. 
Explicou a seguir de como captaram todas as mensagens trocadas 
entre o III  
"Ora, eu só quero ordem e paz". E assim, - acrescentou - " tenho uma 
série de rádios dos mais graves que leremos se pudermos". 
(...) Acrescenta Brizola - uma força tarefa da marinha ruma para o R.G. 
do Sul.  
Pateticamente, afirmou então, Brizola: "estamos prestes a destruição". 
Mas, acentuou que tinha confiança no cumprimento do dever por 
partes dos soldados do III Exército, especialmente pelo general José 
Machado Lopes. O ilustre militar - disse que se não deixe intimidar por 
ordens superiores. Seria um crime. 
E continuou para dizer que " venha, povo de Porto Alegre, numa 
concentração impressionante, a frente do palácio. Se quiserem apelar 
para a chacina, se retirem todos. Eu daqui não sairei. Eu, minha esposa 
e muitos amigos, civis e militares que me acompanham. A morte é 
melhor do que a vida sem honra. Um dia nossos irmãos e nossos filhos 
nos farão justiça".  
"Adeus Rio Grande querido. Pode ser que seja realmente o nosso 
adeus. Mas aqui ficamos para cumprir com o nosso dever 
(Diário Popular, 29 de agosto de 1961, p.9). 
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O discurso de Brizola, que o Diário Popular caracteriza como patético, 

demonstra o quanto o jornal pelotense procurava manter sua postura 

conservadora perante o público leitor. O Diário Popular critica o governador por 

assumir a posição de se arriscar e arriscar a vida dos brigadistas e apoiadores 

que estavam no Palácio do Piratini prestes a entrar em confronto com o III 

Exército.  

A crítica do jornal está na recusa de Brizola em oferecer rendição. Um 

exemplo é o discurso do arcebispo metropolitano Dom Vicente Scherer, que 

defende a legalidade e paz, ou seja, que a crise política seja solucionada sem 

confrontos. Era essa postura que o Diário Popular esperava de Brizola, que 

assumiu o risco de entrar em um confronto que, possivelmente, terminaria em 

mortes. Sobretudo, referente a Legalidade, o Diário Popular demonstra sua 

postura através dos editoriais, incialmente, nos primeiros dias de renúncia do 

presidente, quando se coloca ao lado de Jânio Quadros cobrando que seja 

assegurada o direito de retorno de Jânio a presidência.  

Quando o III Exército oferece apoio a campanha pela legalidade, 

novamente em editorial, o Diário Popular demonstra a mesma postura, porém, 

desta vez, em apoio a posse de João Goulart que, neste momento, já declarava 

fora do Brasil que não pretendia o conflito com militares. E, por fim, o jornal 

pelotense, quando definida a solução parlamentarista, defende que seria a 

solução mais viável para evitar desagradar militares e legalistas.  

Brizola comoveu o Brasil ao despedir-se do seu povo e ganhou um novo 

apoiador que antes estava ao lado do inimigo marchando ao Piratini, o III Exército 

ao comando do General Machado Lopes. Este se reúne com Brizola e declara 

apoio a Legalidade. Após o alinhamento entre governo do Estado e III Exército, 

teria sido dada a ordem de bombardeamento do Palácio do Piratini pelo 

Ministério da Guerra ao brigadeiro João Aureliano de Passos, comandante da V 

Zona Aérea, o qual se recusou a fazê-la. Em transmissão na Rádio Guaíba, o 

emocionado procurador geral do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Floriano Maya 

D’Ávila, realizou discurso que foi noticiado pelo Diário Popular: 

 

A três dias a alma do povo rio grandense, o espírito que nos orientou 
durante três séculos de lutas, de conquistas e de páginas e páginas de 
glórias para a história, aguardava este momento, que significa a 
reafirmação de todos os princípios da legalidade. Isto ocorreu em 
solenidade oficial em que o gen. Machado Lopes foi ao palácio e 
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expressou ao Eng. Leonel Brizola o apoio do III EXÉRCITO. E, assim, 
eloquente este momento, em que me dirijo ao povo rio grandense, 
através da onda desta emissora, de tão alevantados serviços 
prestados a causa da democracia. 
Disse, a seguir, da satisfação de todos os que encontravam no palácio 
Piratini, naquele instante, em que era selada a Garantia da 
sobrevivência do regime instaurado pela carta Magna de 1946. 
Ressaltou, após, ser digna da sorte do Rio Grande do Sul e do Brasil a 
vigilância instalada no palácio Piratini, no legislativo e no Judiciário. E 
concluiu acentuando que nada será capaz de evitar a continuidade da 
unidade nacional, e que foi nosso propósito, na defesa dos postulados 
democráticos e constitucionais (Diário Popular, 29 de agosto de 1961, 
p.9) 

 

A crise se acentuava. Com o apoio do General Machado Lopes, 

comandante do III Exército, Brizola conseguia a façanha de enfrentar o poder 

militar no Brasil. Nas palavras de Ferreira e Gomes (2015, p. 37): “[...] a primeira 

liderança civil, a enfrentar abertamente um golpe militar. Essa marca ficou em 

seu currículo, tornando algo inesquecível para muitos militares”.  

Como sugerido por Brizola, após refazer sua rota de viagem e passar pela 

Europa, a comitiva brasileira de Jango retorna no dia 1 de setembro de 

Montevideo, no Uruguai. Eram esperados pelos brasileiros na cidade de Porto 

Alegre no mesmo dia.  

No Brasil, se buscavam estratégias políticas afim de evitar derramamento 

de sangue em um possível conflito armado entre as forças militares apoiadas 

pelo Ministério da Guerra sob comando de Odílio Denys e a força resistente da 

Legalidade, unidas entre Brigada Militar do Rio Grande do Sul, III Exército e 

Comando da V Zona Aérea, que recusou cumprir qualquer comando que fosse 

dado para o bombardeamento do Palácio do Piratini. A tensão política surtiu 

efeito na sociedade e greves eclodiram em todo o país: movimentos dos 

trabalhadores e estudantis, onde formaram-se o Comando Geral dos 

Trabalhadores (CGT)29.  

Nos estados da Bahia e Minas Gerais, estudantes declararam greve, 

assim como no Rio Grande do Sul, guiados pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE) que organizaram paredes em faculdades e escolas.   

                                                           
29Organização intersindical de trabalhadores, de âmbito nacional, não reconhecida pelo 
Ministério do Trabalho, articulada nos anos de 1960 e criada durante o IV Congresso Sindical 
Nacional dos Trabalhadores realizado em São Paulo em agosto de 1962, com o objetivo de 
orientar, coordenar e dirigir o movimento sindical brasileiro. Fonte: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comando-geral-dostrabalhadores-
cgt. Acesso em Dezembro de 2019. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comando-geral-dostrabalhadores-cgt
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comando-geral-dostrabalhadores-cgt
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A posição dos militares se mantinha, segundo Ferreira e Gomes (2015, 

p.43), “[...] os ministros militares confirmavam que não aceitariam a presidência 

de Jango, para eles eram sinônimo de caos e de comunismo”. Sobretudo, o caos 

político estava instaurado e as forças parlamentares buscavam uma solução 

conciliatória entre as partes conflituosas afim de resolver a crise. A questão é 

que o impedimento de Jango de assumir a presidência feria diretamente a 

Constituição de 1946 e os legalistas estavam dispostos a lutar pelo símbolo da 

democracia, liberdade de expressão e direito à cidadania, nem que custasse 

suas vidas. Em nota do Diário Popular publicada no dia 1 de setembro de 1961, 

assinada pelo editor do jornal, é possível compreender a representatividade da 

Constituição e o teor simbólico dos ataques antidemocráticos perpetuados pelos 

ministros militares:  

 

[...] A própria Constituição de 46 que consubstancia ardentes anseios 
do espirito democrático da nacionalidade, e que consagra princípios de 
tão relevante alcance social, 15 anos depois a sua vigência, não foi e 
não está, ainda, realizada integralmente, por falta de regulamentação 
de muitos de seus dispositivos. E esse mesmo estatuto, cúpula do 
sistema legislativo do país, tem sido ameaçado ou simplesmente 
rasgado, para a vergonha do regime e o desprestigio do Brasil, no 
concerto da comunidade universal (Diário Popular, 1 de setembro de 
1961, p.5). 

  

Conscientes da complexidade da crise, os parlamentares elaboraram um 

plano em que Jango assumisse a presidência sem que desagradasse as forças 

militares. A saída encontrada foi a proposta de regime parlamentarista. 

No parlamentarismo, João Goulart assumiria como chefe de Estado em 

caráter simbólico e seria eleito um chefe de Governo como primeiro ministro. 

Segundo Ferreira e Gomes (2015), há muitos anos tinha uma emenda 

parlamentarista em tramitação no Congresso que nunca foi levada a sério. Em 

notícia publicada pelo Diário Popular no dia 1 de setembro de 1961, a câmara 

dos deputados aprovou alteração do regime interno com 268 votos a favor e 18 

contra com o objetivo de acelerar a votação da emenda. 

Tancredo Neves, eleito primeiro ministro no regime parlamentarista, tratou 

de apresentar a proposta para João Goulart após aprovação do Congresso e da 

Junta Militar que estavam no poder. Jorge Ferreira narra o teor da conversa: 
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Tancredo Neves foi encarregado de levar a proposta de 
parlamentarismo para Jango. A conversa não foi fácil. O país 
encontrava-se fraturado, ameaçado por conflito armado. A 
possibilidade de guerra civil, fez com que Jango aceitasse a proposta 
encaminhada por Neves, que fez mais, persuadiu Jango a não fazer 
nenhuma declaração ao chegar em Porto Alegre (FERREIRA, 2015, p. 
44). 

No dia 1 setembro desembarca em Porto Alegre João Goulart e sua 

comitiva, após passagem em Montevideo. Jango foi recebido pela população em 

êxtase, cumpriu com o acordo feito junto ao Tancredo Neves. Ao se encaminhar 

para o Palácio apenas acenou para a população, o que gerou uma certa 

insatisfação aos que aguardavam um grande discurso. Rapidamente, Jango se 

organizou em reunião com o governador Brizola e com o General Machado 

Lopes, apresentando e discutindo propostas. 

Brizola pretendia que Jango liderasse o III Exército rumo a capital,  

fechando o Congresso Nacional sob argumento de que este tinha violado a 

constituição (DIÁRIO POPULAR, 2 de setembro de 1961, p.1). O General 

Machado Lopes estava com Jango e tinha a intenção de atender a proposta do 

parlamentarismo afim de evitar o derramamento de sangue. A tensão pairava 

sobre Porto Alegre e as notícias eram que o Governador Brizola e o General 

Machado Lopes, e outras autoridades que estavam no Palácio do Piratini em 

conferência demorada com Jango, ainda não tinham resolvido.  

As notícias corriam. E o Diário Popular publica depoimento do deputado 

Gabriel Passos, que assumiria a pasta de Minas e Energia durante o regime 

parlamentarista, em que afirma: “Jango estaria pronto a renunciar para evitar 

derramamento de sangue. Por outro lado, aceitaria regime Parlamentarista, pois 

não está interessado em reter o poder nas mãos” (Diário Popular, 2 de setembro 

de 1961, p.9). Após reunião, Jango vem a público e proclama aceitar assumir a 

presidência em regime parlamentar, citando a frase “Que Deus me ilumine, que 

o povo me ajude e que as armas não falem” (Diário Popular, 2 de setembro de 

1961, p.9). 

A solução parlamentar não conteve a crise política, como relatada pelos 

parlamentares que comemoravam a aprovação do novo sistema político. No 

Brasil a crise se disseminava pelos Estados brasileiros. Na coluna semanal de 
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Aldyr Garcia Schlee, Diário de 7 dias, o jornalista resume os principais 

acontecimentos nas regiões do Brasil e publica no Diário Popular de Pelotas: 

No Rio, prosseguiam as arbitrariedades. Estavam suspensas as 
garantias constitucionais. Mais de uma dezena de diretores dos 
maiores jornais cariocas pediam a expulsão de Carlos Lacerda da 
Sociedade Interamericana de Imprensa. No Piauí, o governador 
Chagas Rodrigues fora preso. De Goiás, do Paraná e de Santa 
Catarina vinham adesões ao movimento legalista. E o Ministro Castro 
Neves anunciava que tinha em seu poder um manifesto de Jânio, 
segundo o qual o ex-presidente renunciara, mas fora deposto. Tropas 
começaram a dirigir para o sul. Fuzileiros desembarcaram em Santa 
Catarina. O Clima é de expectativa, enquanto o gaúcho permanece 
alerta e o resto do Brasil revolta-se contra a ditadura. O senado vota a 
emenda parlamentarista, que no atual estado de coisas não passa de 
golpe legislativo contra a vontade do povo. Jango foi convidado a tomar 
posse segunda feira, em Brasília. Mas até lá, muita coisa pode 
acontecer. Fiquemos na esperança de que aconteça o melhor. 
(DIÁRIO POPULAR, dia 3 de setembro de 1961, p.2). 

 

Em resumo, Schlee destaca a resistência da imprensa do Rio de Janeiro 

contra Carlos Lacerda33 e sua política de censura aos jornalistas, impedidos de 

divulgar notícias sobre a crise política. O ato de Lacerda era criminoso, 

principalmente para um senhor pertencente a Sociedade Interamericana de 

Imprensa. O Governador do Piauí, Chagas Rodrigues, do PTB, foi preso, mas 

não se encontram notícias sobre sua prisão, apenas matérias publicadas sobre 

seu governo alinhado à Brizola e à João Goulart, assim como seus partidários, 

que realizaram discursos nas rádios piauienses e apoiavam a reforma agrária 

entre 1959 a 1962.  

Em Goiás, o governador Mauro Borges, impulsionado por Brizola, 

organizava resistência no estado sobre a mesma questão. O mais impactante na 

coluna de Schlee é a afirmação de que o Brasil se revoltava contra a ditadura. 

Sua fala representa o anseio de um jornalista em perceber a resistência por parte 

                                                           
33 Carlos Frederico Werneck de Lacerda, embora registrado em Vassouras (RJ), nasceu no Rio 
de Janeiro, então Distrito Federal, em 30 de abril de 1914. Em 5 de dezembro de 1960 Lacerda 
foi empossado como primeiro governador da Guanabara, iniciando de imediato a execução de 
uma ampla reforma administrativa, que visava a descentralização — regional e setorial — das 
tarefas executivas, a implantação de sistemas auxiliares de administração, o adequado 
grupamento de funções antes dispersas e a distinção entre o nível de planejamento e o de 
execução. Essa reforma — que seria transformada em lei em 1962 — tinha por objetivo, segundo 
seu promotor, criar uma máquina administrativa eficiente e capaz de executar o programa de 
recuperação da cidade do Rio de Janeiro e de viabilização do estado proposto pelo governo. 
Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/carlos-frederico-werneck-
de-lacerda Acesso em: Dezembro de 2019. 
  

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/carlos-frederico-werneck-de-lacerda
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/carlos-frederico-werneck-de-lacerda
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dos brasileiros a um ataque contra a Constituição e sua posição reflete o 

entendimento popular em não se dar por satisfeito com a solução conciliatória 

adotada pelo Congresso. 

Garantir a posse de João Goulart como presidente, mesmo em regime 

parlamentarista, dividia a sociedade. Para alguns, era uma vitória da resistência 

e o golpe não tinha se efetivado; para outros a vitória só seria concreta com 

Jango fechando o Congresso e assumindo a presidência, de acordo com a 

vontade de Brizola. O governador gaúcho não desistiu, e, ao discordar da 

reforma constitucional imposta pelo congresso, declarou lutar por plebiscito. 

O movimento pela Legalidade resistiu e garantiu o cumprimento da 

Constituição de 1946. O espetáculo da posse de Jango no dia 7 de setembro de 

1961, feriado da Independência do Brasil, era dado por muitos como vitória e por 

outros como golpe contra a democracia, em que Jango deveria ser o Presidente 

com poder para governar. Todavia, a proposta do parlamentarismo foi efetiva 

para esfriar a crise nacional mas ainda gerou insatisfação entre brizolistas que 

apoiavam seu plano de fechamento do Congresso Nacional. Brizola defendia a 

posse de João Goulart por acreditar que seu impedimento caracterizava um 

golpe dos militares contra a constituição. A historiografia discute as hipóteses, 

como nos trabalhos de Diorge Alceno Konrade e Rafael Fantinel Lameira 

(2008,2011) apresentados a seguir. 

Ao discutir a Campanha pela Legalidade como resistência democrática a 

um golpe militar contra a Constituição de 1946, pretende-se elucidar a 

representatividade do movimento nas narrativas e na história oficial, além de 

analisar as diferentes interpretações sobre o episódio. Konrad e Lameira (2008) 

apresentam a discussão feita por Luiz Roberto Lopez, então professor do 

departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), que discute durante a apresentação do trabalho A legalidade: ultimo 

levante gaúcho34, de Joaquim Felizardo, que a Campanha pela Legalidade 

estaria no limbo da história oficial por duas décadas.  

                                                           
34 Ver LOPEZ, Luiz Roberto. In: FELIZARDO, Joaquim. A Legalidade: o último levante gaúcho. 
Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1988. 
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Sobretudo, Lopez apresenta os motivos pelos quais a Legalidade teria 

sido um levante popular de conteúdo democrático. Para ele, os protagonistas 

foram nomes caçados após o Golpe de 1964 e foi um dos raros momentos em 

que os militares, sobretudo do III Exército, estiveram ao lado das massas. Konrad 

e Lameira (2008a), afirmam que, mesmo com as pesquisas sobre o movimento 

de resistência, ainda assim a Legalidade permanece em “clandestinidade ”e sua 

importância Histórica deve estar junto a outros movimentos: 

Apesar de se avolumarem as pesquisas sobre o tema, esse episódio 

ainda é negligenciado, pois deveria ter o mesmo significado para a 

História da formação social brasileira como a Farroupilha ou o 

Movimento de 1930 (Konrad e Lameira, 2008a, p.2). 

 Konrad e Lameira (2011) explicam que a postura dos ministros militares, 

ao impedir a posse de 1961, foi a de golpear a Constituição de 1946, mas não 

obtiveram vitória pela postura adotada pelo então governador do Rio Grande do 

Sul ao mobilizar a sociedade a se organizar e resistir. Os autores definem que o 

golpe aconteceu de uma maneira sutil, despertando a sensação de vitória pelos 

legalistas que conquistaram na resistência o direito a posse de João Goulart 

como presidente, porém, em regime parlamentar. Ainda segundo os autores, a 

resposta conservadora do Congresso foi a de idealizar o “golpe legal”, de forma 

que aparentasse ser uma estratégia de conciliação entre as forças em conflito 

no Brasil, porém, pesando para os conservadores, que teriam o poder de 

governar enquanto os setores legalistas teriam sua vitória simbólica.  

 Elemento fundamental para compreender o impedimento de João Goulart 

ser empossado da presidência foi o discurso acerca do anticomunismo proferido 

por Odílio Denys. Segundo Konrad e Lameira (2008), o comunismo era atrelado 

a qualquer manifestação de cunho social, de esquerda e/ou a favor dos 

trabalhadores, estudantes e pessoas mais pobres. Sobretudo, ser opositor ao 

poder dos conservadores era considerada uma ameaça ao poder vigente.  

O discurso anticomunista foi utilizado para fortalecer o dos conservadores 

que, além da pretensão ao poder político, articulavam a instauração de um 

regime autoritário como o concretizado em 1964. Para entender o golpe efetivo 

deste ano, se faz necessária, então a compreensão das questões políticas de 

1961. 
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 Como já mencionado anteriormente, a presente pesquisa tem como 

objeto o movimento estudantil na cidade de Pelotas durante a Campanha da 

Legalidade, analisando a atuação da FAP, Grêmio Estudantil da Escola Técnica 

e Industriais e do Grêmio Estudantil do Colégio Pelotense. No que se refere ao 

movimento estudantil, buscou-se compreender a sua atuação em nível nacional, 

portanto, a atuação da União Nacional dos Estudantes, organizando 

mobilizações em escolas e faculdades brasileiras que obtiveram impacto em 

Pelotas. Nesse sentido, apresentam-se algumas obras que tratam do movimento 

estudantil no período.  

 O artigo escrito por Hélgio Trindade, A Legalidade e o Movimento 

Estudantil Brasileiro (2011), tem como objetivo discutir a hipótese de que houve 

um amadurecimento do movimento estudantil a partir da luta e mobilização pela 

legalidade. Sobretudo, o autor busca entender a atuação da União Nacional dos 

Estudantes a partir de sua atuação na campanha e trabalha com dois marcos 

importantes para a UNE: primeiramente, a transferência temporária da sede para 

o Palácio do Piratini durante a Legalidade, cravando sua posição de apoio a luta 

pela constituição e democracia no Brasil contra o golpe militar. E, em segundo, 

a participação da UNE como fundamental para a construção do movimento 

estudantil como movimento popular de esquerda.   

 Durante a Campanha pela Legalidade, a UNE participou ativamente, 

decretando greve nacional nas escolas e faculdades. A força de mobilização da 

entidade foi impulsionada pela luta estudantil e pela reforma universitária em 

Córdoba, na Argentina. A UNE, apoiada pela bandeira dos estudantes 

argentinos, insere a luta pela reforma universitária no contexto brasileiro - um 

impulso renovador para o debate vindo do ideário de uma universidade 

democratizada, com compromisso social. Em 1961, a UNE organizou o 

Seminário Nacional de Reforma Universitária em Salvador com o objetivo de 

discutir a função social das universidades brasileiras e a bandeira do movimento 

universitário em Córdoba, que buscava discutir o compromisso social das 

Universidades na América Latina (TRINDADE, 2011). 

 Durante a Campanha pela Legalidade, a UNE se posicionou em apoio ao 

Governador Brizola. Trindade (2011) cita em seu trabalho o depoimento de Aldo 
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Arantes, presidente da UNE na época, em que ele fala sobre o posicionamento 

da entidade:  

[...] pouco tempo depois ele cai (Jânio Quadros) e tem início a chamada 
“crise da legalidade” – a resistência. A UNE decreta greve nacional de 
repúdio ao golpe, porque houve tentativa golpista dos militares 
impedirem a posse do vice-presidente eleito, João Goulart. Decretada 
a greve geral a UNE desloca sua diretoria para o Rio Grande do Sul, 
de onde, durante esse período de resistência, se dirige aos estudantes 
através da rede da legalidade: “[...] O movimento estudantil, 
concretamente, ouvia as orientações da UNE através dessa rede. 
Houve uma significativa participação da UNE e do Movimento 
Estudantil no movimento de repúdio ao golpe. No Rio Grande do Sul, 
de forma mais destacada, chegaram a ser formados contingentes que 
se preparavam para a eventualidade de uma resistência armada 
(ARANTES, 1980, p. 15 apud TRINDADE, 2011, p.145). 

O depoimento de Arantes é fundamental para compreender a força de 

mobilização da UNE nas escolas e faculdades, e no caso da presente pesquisa, 

em Pelotas. Nesta, a greve nacional “puxada” pela UNE é votada e apoiada pela 

FAP, que decreta greve nas faculdades de Direito, Odontologia e Agronomia; 

pela Escola Técnica, que interrompe as Olimpíadas Estudantis e paralisa suas 

atividades durante a Legalidade; e pelo Colégio Pelotense, onde os 

secundaristas, apoiados na União Estadual dos Estudantes Secundaristas, 

paralisaram as aulas.  

A maneira como eram organizadas as paralisações das escolas e 

faculdades na cidade de Pelotas serão analisadas no terceiro capítulo deste 

trabalho. Antes disso, é necessário contextualizar a Campanha pela Legalidade 

no Estado do Rio Grande do Sul, precisamente, o alcance da mobilização da 

resistência em Porto Alegre e nas cidades do interior gaúcho, como Pelotas. A 

mobilização popular nas cidades do interior, como Carazinho, Santa Cruz do Sul 

e Santa Maria tiveram seu papel de importância na luta pela legalidade e 

democracia e foram analisadas pela historiografia apresentada a seguir. 

 

I.II A CAMPANHA PELA LEGALIDADE NO INTERIOR DO RIO 

GRANDE DO SUL 

Carazinho, município do interior gaúcho, localizado no noroeste do 

estado, emancipou-se de Passo Fundo em 24 de janeiro de 1931, após servir 
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como passagem para as tropas no ano de 1930. Entre  1954 e 1962, perdeu 

território para a formação de outros quatro municípios: Não-Me-Toque, Tapera, 

Santa Bárbara do Sul e Colorado37. 

 No ano de 1922, nasce na cidade Leonel de Moura Brizola. Na 

dissertação de Mestrado escrita por Cláudio Damião Braun, apresentada e 

defendida no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de 

Passo Fundo, de título “Todos contra o PTB”: disputas políticas no norte do Rio 

Grande do Sul (1961/1964) (2006), o autor analisa as disputas políticas na 

cidade de Carazinho, sobretudo durante período da Campanha pela Legalidade. 

O município, segundo o autor, torna-se um dos principais centros de resistência 

na época. Através do trabalho com fontes orais, revela a atuação de agentes 

ligados a Brizola na formação de comitês de resistência na cidade. 

Brizola articulou com os partidários do Partido Trabalhista Brasileiro para 

expandir a Campanha pela Legalidade para além de Porto Alegre. Para isto, o 

governador do Rio Grande do Sul enviou membros do PTB para cidades 

gaúchas afim de mobilizar a resistência e encaminhar informações políticas. Na 

cidade de Carazinho, Romeu Barleze foi enviado pelo partido. Romeu era 

suplente a deputado estadual e sua trilha até o município rendeu articulações 

entre os locais em que ele passava. Em depoimento, descreve sua viagem: 

Naquela época, se vinha de Porto Alegre a Carazinho por Venâncio 
Aires. Então o primeiro município que eu toquei, foi Soledade. De 
madrugada, Espumoso, onde tive uma conversa com o primo 
Mazzuqui, explicando a situação e pedindo a mobilização do partido, 
dos nossos prefeitos e daqueles que quisessem ajudar a resistência 
que Brizola estava deflagrando. Estivemos em Tapera, com João 
Batistela, que era prefeito, e com Dr. Hercílio Steffens, dizendo a 
mesma coisa: - Olha a situação é esta, o governador diz que vai resistir 
e nós estamos a fim de mobilizar o Rio Grande do Sul para esta 
resistência (Nós e a Legalidade. Depoimentos. Porto Alegre: Instituto 
Estadual do Livro e AGV, 1991. P.207. Apud BRAUN, Cláudio Damião. 
2006, p.46). 

Barleze tomou a frente da organização do movimento em Carazinho após 

não ter a adesão do prefeito general Ernesto Annoni. A ideia, então, foi de traçar 

um plano para assaltar o quartel de Passo Fundo, que não aconteceu por conta 

                                                           
37Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedosul/carazinho.pdf Acesso em 
Novembro de 2019.  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedosul/carazinho.pdf
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da adesão do III Exército a Campanha pela Legalidade (KUHN, 2004. p.43, apud 

BRAUN, 2006, p.47).  

 O movimento seguia Brizola através de seus discursos na Rádio Guaíba. 

Segundo o Jornal Noticioso, utilizado como fonte por Braun (2006), o movimento 

pela legalidade instituiu frente de apoio nas dependências da Prefeitura da 

cidade e transmitia a Rádio Carazinho, instalando o comando municipal 

contrarrevolucionário. Segundo o autor, o movimento pela legalidade conseguiu 

instaurar algo inédito em Carazinho: as forças políticas da cidade estavam juntas 

na luta pela campanha. Analisando os discursos na Câmara dos Vereadores do 

município, Braun afirma que as divergências partidárias foram deixadas de lado 

para lutar pela defesa da Constituição de 1946, semelhante ao que ocorreu em 

Pelotas, no sul do estado.   

O movimento de oposição a Campanha pela Legalidade passou a divulgar 

a campanha de alistamento para lutar pela resistência na cidade. As vagas eram 

de combatentes, serviços auxiliares, enfermagem, transportes e doação de 

sangue (BRAUN, 2006). 

 Além dos populares, prefeito e vereadores da cidade tiveram papel na 

organização dos movimentos de resistência. Braun (2006) revela que, na 

Câmara dos Vereadores, foram realizadas sessões extraordinárias e secretas 

(sem o conhecimento da população) afim de articular ações e estratégias do 

movimento em resistência na cidade e região. Por iniciativa do vereador João 

Xavier, do PL, foi solicitada a escolha dos comandantes do movimento legalista 

em Carazinho. Foram escolhidos como comandantes o prefeito da cidade, 

Ernesto Annoni, do PTB, e o presidente da Câmara dos Vereadores, Sebastião 

Haeffner, do PRB, que era de oposição aos trabalhistas, porém apoiava a posse 

de João Goulart como presidente da república.  

João Xavier, que também era de partido de oposição ao PTB, sugeriu 

também a alteração do nome “Comando Oficial Contrarrevolucionário” para 

“Comissão de Controle em Prol da Legalidade”. A comissão atuou em Carazinho 

durantes os dias de luta pela Legalidade até o dia 7 de setembro, quando Jango 

toma posse como presidente em regime parlamentarista. Juntos, os partidos que 
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eram opositores no jogo político da cidade, se uniram e escreveram telegrama 

enviado ao governador Brizola, declarando que Carazinho estava mobilizada 

pela campanha; organizaram sessões na Câmara para discutir os rumos 

políticos que se encaminhavam no Brasil e a tensão que girava em torno do 

golpe contra a posse de João Goulart como presidente do Brasil; e aprovaram 

abertura de crédito de Cr$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) para atender as 

despesas públicas durante período de instabilidade política e econômica.  

 O comando se subdividiu em sub-comandos para atender as questões 

públicas e se organizarem em comitês, como por exemplo, o 12°subcomando 

dos transportes e o 6° sub-comando da alimentação. A atuação foi além dos 

limites municipais de Carazinho, alcançando também os municípios adjacentes, 

como o 7°subcomando de Tapera e o 8°subcomando de Não-Me-Toque. Estes 

eram chefiados por representantes das questões públicas que seriam atendidas 

pelo movimento, como o 3°subcomando – Médicos, chefiado pela Associação 

Médica de Carazinho, coordenada pelo Dr. Luís Ramos.  

Braun (2006) destaca em sua pesquisa que o apoio a Campanha da 

Legalidade na cidade de Carazinho não era unânime, citando o caso do vereador 

Luís Gomes que lamentou a atitude de carazinhenses que teriam chamado os 

políticos de “palhaços”, por conta das sessões realizadas para discutir o 

movimento41. O autor conclui sua dissertação afirmando que a união entre os 

principais partidos políticos carazinhenses foi um fato isolado na política da 

cidade, tendo em vista que PSD, PDC e PL constantemente buscavam alianças 

“anti-PTB”. Com a posse de João Goulart como presidente, as ações da 

comissão foram suspensas. 

A 216km de Carazinho e a 155km de Porto Alegre, a cidade de Santa 

Cruz do Sul, localizada na região do Vale do Rio Pardo, no centro do Estado do 

Rio Grande do Sul, contou com organizações e mobilizações de santa cruzenses 

durante os dias de Campanha pela Legalidade. No trabalho de conclusão de 

curso Análise de imprensa e suas abordagens durante a Campanha pela 

Legalidade de 1961 (2016), a autora Mariele Henn Heck analisa o jornal Gazeta 

                                                           
41 Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do dia 06 de setembro de 1961, 
p.130, apud BRAUN, 2006, p.58. 
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do Sul, de Santa Cruz do Sul, identificando-o como importante ator político. A 

autora discute a importância da imprensa na cidade e suas práticas políticas, 

informando a população santa cruzense sobre a crise política instaurada no país 

e o movimento de resistência pela Legalidade contra o golpe militar que atacava 

a Constituição de 46. 

A partir das publicações do periódico Gazeta do Sul, Heck (2016) 

consegue traçar a organização social e política do movimento na cidade. Quando 

a notícia de que Jânio Quadro renunciara ao cargo de presidente chega em 

Santa Cruz, imediatamente, o prefeito da cidade, Edmundo Hoppe, eleito pela 

coligação entre PSD, PL e PDC, encaminha para o governador Brizola um 

telegrama questionando-o sobre a crise política que a renúncia do presidente 

causaria, e exigia um posicionamento do governador sobre Jânio justificar o 

motivo de sua saída do governo da república. 

Hoppe defendia que João Goulart deveria ter o direito de assumir a 

presidência, porém como um político do PSD, e opositor ao PTB, fazia questão 

de destacar em seu discurso escrito no telegrama que a justiça deveria investigar 

as causas que motivaram a renúncia de Jânio e que se houvesse a confirmação 

de que sofrera pressões políticas para deixar o governo, além disso, de que 

fosse garantida a segurança para retomar a presidência do País. Heck destaca, 

em seguida, a matéria publicada pelo jornal Gazeta do Sul, em que o periódico 

obtém depoimento do Coronel Perachi Barcelos, representante da campanha 

janista no Rio Grande do Sul, afirmando que o presidente não sofrera nenhuma 

coação para renunciar e de que não teria sofrido nenhum golpe. 

Após telegrama enviado pela prefeitura da cidade para o governador, a 

Câmara dos Vereadores de Santa Cruz do Sul, em sessão, decide apoiar a 

Campanha pela Legalidade. No trabalho, Heck (2016) ressalta a importância da 

mobilização sindical na cidade, sobretudo, do Comando Sindical de Santa Cruz, 

constituído pelos Sindicatos da Alimentação, Construção e Mobiliário da 

Borracha, dos Metalúrgicos e do Vestuário. Em nota publicada no Gazeta do Sul, 

no dia 31 de agosto de 1961, encaminhada ao governador Leonel Brizola, o 

Comando Sindical se posiciona ao lado da Legalidade. Uma das formas de 
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atuação pela campanha foi a instalação de autofalantes nas sedes dos sindicatos 

para transmissão da Voz da Legalidade, difundida pela Rádio Guaíba. 

Como em Carazinho, o prefeito de Santa Cruz do Sul não declarava seu 

apoio absoluto a Jango em seus discursos. Logo, a Câmara dos Vereadores da 

cidade, em sessão extraordinária, decidiu por unanimidade apoiar a Campanha 

da Legalidade e se posicionar ao lado do governador Brizola e a luta pela posse 

de João Goulart, em defesa pela Constituição de 46. A autora destaca a 

importância da atuação política dos vereadores da cidade de Lajeado, a 

aproximadamente 60km de distância de Santa Cruz do Sul que, em sessão 

extraordinária, por unanimidade de votos, decide pelo apoio à Legalidade, 

exercendo influência aos políticos de Santa Cruz do Sul. 

Como em Carazinho, os santa cruzenses criaram comitês pela resistência 

com o objetivo de construir um movimento que gerasse força aos que lutavam 

pela legalidade. Segundo Heck (2016), políticos e cidadãos de Santa Cruz do 

Sul se reuniram para construção de um movimento na cidade com a intenção 

era deixar de lado as questões partidárias. Brevemente, a autora cita que a 

atuação estudantil estava inserida na criação do comitê, que se posicionava ao 

lado dos legalistas. O objetivo do comitê era o alistamento voluntário, semelhante 

ao que ocorreu em Carazinho e em Pelotas, para reunir recursos pela luta 

legalista. 

Quando Jango assume a presidência em regime parlamentarista, em 

Lajeado, a Câmara seguiu Brizola e buscou lutar por plebiscito popular. Em 

Santa Cruz do Sul, a posse de Jango é dada como vitoriosa. Heck (2016) cita a 

nota publicada no Gazeta do Sul no dia 7 de setembro de 1961, em que o Comitê 

Feminino Santa Cruzense Pró Legalidade agradece aos que resistiram na luta 

pela defesa da Constituição.  

No centro do Rio Grande do Sul, Santa Maria está a aproximadamente 

291km de distância da capital do estado, Porto Alegre. No ano de 1960, um ano 

antes da Campanha pela Legalidade, passa a ser conhecida como importante 

polo universitário no estado e no país com a fundação da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM). Em monografia de especialização do Programa de Pós-



44 
 

 

Graduação em História desta universidade, com o título Recuperando o 

processo da legalidade em Santa Maria: Coração do Rio Grande (2006), a autora 

Valéria Medianeira da Fonseca utiliza jornais, registros preservados e fontes 

orais para analisar a organização de resistência pela Legalidade na cidade 

universitária de Santa Maria e a importância da atuação estudantil. 

Fonseca (2006) inicia sua pesquisa partindo do marco inicial, que é a 

renúncia de Jânio Quadros no dia 25 de setembro de 1961. A autora afirma que 

a notícia da renúncia chega à cidade através da infantaria do III Exército, 

comandada por Pery Constant Beviláqua, recebida através de comunicado do 

Ministro da Guerra Odílio Denys, fazendo com que o fato chegasse à imprensa 

local e à população. O prefeito Miguel Sevi Viero tratou de acalmar os populares, 

enquanto os vereadores se reuniam na Câmara e, após a notícia do veto dado 

por Denys a João Goulart, impedindo-o de assumir a presidência, se 

posicionaram imediatamente contrários a tal atitude.  

Os vereadores a favor da Legalidade articularam com a população da 

cidade ações em conjunto, que, semelhantes às demais cidades do interior 

gaúcho aqui já citadas, organizaram alistamentos voluntários, convidando a 

população a participar e apoiar a Brigada Militar e o Exército43. Em Santa Maria, 

os bancos paralisaram os trabalhos durante a crise política no país e houve apelo 

da Prefeitura para economia de combustíveis. Boa parte do comércio santa 

mariense permaneceu fechado e as escolas suspenderam as aulas.  

Fonseca (2006) aborda a resistência da população de Santa Maria em 

defesa pela Constituição de 1946, sobretudo, citando a participação dos 

universitários, que a partir do dia 26 de setembro de 1961, se posicionavam a 

favor da luta legalista. Neste sentido, foi constituído no dia 29 de setembro de 

1961 o Comitê Central Universitário Pró-Legalidade, com sede nas Faculdade 

de Direito e Economia, segundo a autora, órgão que coordenou o movimento 

universitário na cidade pela Campanha da Legalidade. 

                                                           
43 ROLIM, Eduardo. Depoimento concedido em 25/02/2005 apud FONSECA, Valéria 
Medianeira, 2006, p.26 
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Além do comitê universitário, foram criados em Santa Maria, comitês de 

professores universitários, professores das escolas, ferroviários, sindicatos, 

políticos, servidores em geral.  Os sindicatos de Santa Maria construíram o 

Comando de Resistência Democrática para atuar até o final da crise.  

Fonseca (2006) aborda também a atuação da Brigada Militar na luta pela 

Legalidade. Segundo a autora, no dia 30 de agosto de 1961, o Major Benjamin 

D’Ávila Prado, comandante da Brigada Militar na cidade, recebeu ordem do 

Governador Brizola para formar posto de alistamento voluntário no qual, de 

imediato, mais de mil homens, espontaneamente, se apresentaram ao 

Regimento. Os serviços voluntários em Santa Maria eram semelhantes a 

Carazinho e Pelotas, os candidatos se colocavam à disposição, homens e 

mulheres, para trabalhar com enfermagem. Doações ao banco de sangue foram 

mobilizadas pelos universitários que temiam o risco de guerra civil no país. Além 

dos universitários, o risco de conflito armado era temido por vários setores da 

população, que se alistavam para serviços voluntários no hospital da Brigada 

Militar. Fonseca (2006) destaca também a atuação feminina para realizar as 

inscrições de voluntários e trabalho como enfermeiras. 

Como nos demais casos do interior do Rio Grande do Sul, a adesão pela 

Campanha da Legalidade na cidade de Santa Maria não era unânime. 

Sobretudo, existia um “racha” na 3°Divisão de Infantaria do Exército, 

considerada, junto a Brigada Militar, uma das maiores forças militares brasileiras 

na época. A autora descreve a situação destacando que a maioria dos militares 

se posicionava em apoio aos legalistas, porém existiam os reacionários, 

“principalmente, aqueles influenciados pelas Escolas Superiores de Guerra que 

eram filhotes da Escola de Washington”45 que se posicionavam contrários a forte 

mobilização popular na cidade. Muitos trabalhadores, universitários, voluntários 

e militares do exército e Brigada Militar se organizaram e realizaram em Santa 

Maria uma grande mobilização na Praça Saldanha Marinho no dia 30 de agosto 

de 1961. Neste mesmo dia, foram realizadas reuniões no Comando da 

Resistência Democrática, nos diretórios acadêmicos e organizações classistas.  

                                                           
45 ROLIM, Eduardo. Depoimento concedido em 25/02/2005 apud FONSECA, Valéria 
Medianeira, 2006, p.31 
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Na mesma praça Saldanha Marinho, estudantes universitários 

organizaram passeatas na cidade, mobilizando grande parcela da população, 

gritando a palavra de ordem: “tudo pela legalidade! Tudo pela preservação do 

regime democrático!”46. 

A Campanha pela Legalidade conseguiu reunir e mobilizar grande parte 

da população de Santa Maria, unindo estudantes, trabalhadores, militares, 

vereadores e a população, que deixaram suas diferenças de lado por alguns dias 

e se juntaram em defesa pela ordem constitucional e democrática.  

No capítulo a seguir, apresenta-se a situação de Pelotas e a mobilização 

popular na cidade, que tem suas peculiaridades, enfrentando problemas de 

ordem política e natural, desde panfletagem aérea até chuvas que foram de 

água, e não de “bala”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 A Razão, 3/9/61 apud FONSECA, 2006, p.36 
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CAPÍTULO II – PELOTAS E O MOVIMENTO ESTUDANTIL DURANTE 

CAMPANHA PELA LEGALIDADE EM 1961 

Este capítulo é dividido em três partes: primeiramente, aborda a cidade 

de Pelotas em relação a Campanha pela Legalidade. Através do jornal local 

Diário Popular, foi possível analisar as notícias da cidade, obtendo conhecimento 

sobre as articulações políticas entre membros do Poder Executivo e Legislativo 

municipal; a atuação dos partidos locais; a resistência organizada pelos 

movimentos sociais, principalmente, no espaço da Casa do Trabalhador; a 

formação de comitês do magistério; comitê feminino; e comitê dos radialistas 

pelotenses.  

Parte da população da cidade se via entre a política nacional e a crise de 

abastecimento de combustíveis que atingia diretamente o serviço de transportes, 

além de problemas no fornecimento de luz elétrica que perduraram durante todos 

os dias de Campanha pela posse de Jango e, principalmente, das enchentes 

que atingiram bairros periféricos, desabrigando famílias que habitavam a região 

próxima ao canal do São Gonçalo. 

Na segunda parte do capítulo é abordada a atuação dos movimentos 

estudantis. O movimento dos universitários da Federação Acadêmica de 

Pelotas, muito atuante nos dias de Legalidade, realizando reuniões, assembleias 

e a greve que paralisou as aulas das faculdades. Através do livro de atas do 

Grêmio Estudantil ETP, foi possível identificar a sua organização e adesão à 

greve puxada pela UNETI, paralisando, inclusive, as atividades das Olímpiadas 

Escolares de Pelotas.  

E por fim, o Grêmio Estudantil do Colégio Pelotense, que protagonizava, 

de acordo com os depoimentos obtidos para este trabalho, o principal evento 

estudantil na cidade: as passeatas do Gato Pelado que, diretamente, serviam de 

experiência de movimento estudantil para os estudantes do colégio. Estes, 

atuaram também na Casa do Trabalhador e organizaram a greve que paralisou 

as atividades nas escolas da cidade.  
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Na terceira e última parte do capítulo, apresenta-se a análise dos trechos 

dos depoimentos de Vera Lopez e de Gilberto Gastal, estudantes secundaristas 

do Colégio Pelotense que atuaram diretamente nas mobilizações em torno da 

Legalidade.  

 II.I PELOTAS DURANTE CAMPANHA PELA LEGALIDADE 

Na presente investigação, o jornal pelotense Diário Popular é utilizando 

como fonte principal para análise da cidade de Pelotas durante a Legalidade. A 

notícia da renúncia de Jânio Quadros foi publicada do dia seguinte e a manchete 

“Jânio renunciou e Jango terminará seu mandato” estampa a capa da edição 

matutina do jornal, de 6 páginas, que é toda dedicada a situação política do Brasil 

(DIÁRIO POPULAR, 26/08/1961). 

Em Pelotas, a renúncia de Jânio levou a Câmara Municipal a declarar 

sessão permanente para os vereadores da cidade. Em sessão extraordinária, às 

21 horas do dia 25 de agosto, foi votada a seguinte proposição, aprovada e 

assinada pela totalidade dos vereadores: 

A Câmara Municipal de Pelotas, tendo em vista a renúncia do 
Presidente Jânio da Silva Quadros, vem repudiar com veemência a 
qualquer ato que possa cercear as liberdades democráticas ou ferir os 
poderes constituídos da Nação. Neste sentido telegrafa ao Presidente 
da República, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Congresso 
Nacional e ao Exmo. Governador do Estado. A casa se manterá em 
sessão permanente enquanto por ventura perdurem os 
acontecimentos que ameacem a vida democrática da Nação (DIÁRIO 
POPULAR, 26/08/1961, p.3) 

O presidente da Câmara Municipal, Wolney da Silva Viera, convoca 

reunião entre os vereadores no domingo, dia 27 de agosto. A discussão sobre a 

renúncia de Jânio Quadros, a “força” política que teria pressionado o presidente 

a renunciar e o futuro da política nacional eram os principais assuntos de 

discussões nas sessões. 

Na edição de domingo do Diário Popular, o jornalista Aldyr Garcia Schlee 

publicou sua coluna semanal Diário de 7 dias, em que analisa e critica os 

principais acontecimentos de Pelotas e região. Com a renúncia de Jânio 

Quadros, o resumo é voltado para a situação política do País: 
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Pelotas, entretanto, esta enorme vila, provincialmente retreta para sua 
Miss e provincialmente lotou o Guarani, no dia mesmo da renúncia, 
alheia a tudo, para ver um show da Farroupilha (com Pinguinho & Cia.) 
e para aplaudir, mais uma vez, a bela Vera Maria Brauner Menezes, 
que desfilou com os trajes que a conduziriam ao êxito em Long Beach: 
saiote, vestido de baile e fantasia de baiana. Salve a calma e o 
fanzoquismo dos pelotenses! Somos uma boa gente! (DIÁRIO 
POPULAR, 27/08/1961, p.3). 

Apesar da Câmara Municipal se reunir em sessão permanente e enviar 

telegrama manifestando repúdio a um possível golpe que Jânio Quadros teria 

sofrido, e o prefeito da cidade, João Carlos Gastal, ir ao Diário Popular e se 

mostrar “estupefato” com a notícia, Schlee, em seu texto, reprova a atitude de 

parte dos Pelotenses em relação a notícia que teria surpreendido a muitos.  

De maneira ácida, critica que os pelotenses estavam interessados em 

Vera Maria Brauner, segunda colocada do concurso de Miss Brasil de1961, que, 

por conta da renúncia da primeira colocada, Staël Rocha Abelha, foi declarada 

como vencedora. Em seu texto, Schlee se mostra incomodado com parte da 

população pelotense que foi ao Teatro Guarani ver a miss, enquanto outra 

renúncia acontecia na presidência do Brasil e gerava incertezas do que viria a 

seguir: Jânio teria sofrido um golpe? João Goulart deveria ou não assumir após 

sua viagem na China? Fato é que Jânio Quadros deixava a presidência do Brasil 

de forma repentina e os pelotenses só teriam a percepção real do fato nos dias 

posteriores. 

Enquanto parte dos pelotenses assistiam ao desfile da Miss Brasil, outros 

lidavam com problemas no abastecimento de energia elétrica na cidade. Desde 

o dia 25 de agosto de 1961, a concessionária de energia da cidade The Rio 

Grandense Light And Power Syndicate, Ltd. passou a notificar a população, 

através do Diário Popular, que um dos motores de 1000kw estava passando por 

manutenção, e que durante as 18:00 as 21:00 ocorreriam restrições no serviço 

de abastecimento de energia elétrica. A revisão no motor perdurou até final da 

Campanha pela Legalidade, entre os dias 12 e 13 de setembro de 1961. 
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Na edição do Diário Popular do dia 29 de agosto47, encontram-se os 

primeiros sinais da crise. Nesta edição, aparece a notícia da prisão do Marechal 

Lott; o comunicado de Mazzilli sobre a posição dos ministros militares em 

declarar prisão a João Goulart assim que ele chegasse ao Brasil; a resistência 

de Brizola e seus apoiadores no Palácio Piratini (ameaçado de bombardeamento 

e conflito com os militares); e o seguinte apoio do III Exército através do General 

Machado Lopes. Ao  obter conhecimento sobre a situação do governador do 

Estado, que ocupava o Palácio do Piratini e estava em situação de ameaça 

militar, o prefeito de Pelotas, João Carlos Gastal, envia telegrama para o 

governador Brizola declarando apoio e se postando a disposição para auxilio dos 

Pelotenses na resistência pela Legalidade, sobretudo, colocando-se em favor da 

luta pela posse de João Goulart, impedida até então pelos ministros militares: 

Congratulamo-nos e aplaudimos calorosamente sua decidida e 
corajosa atitude em defesa da legalidade constitucional, honrando 
mais uma vez, as heroicas e gloriosas tradições do Rio Grande do Sul. 
Em nome do executivo e da população pelotense, desde o primeiro 
momento sintonizando perfeitamente, com o pensamento e aspirações 
do povo gaúcho e brasileiro, reiteramos incondicional solidariedade ao 
bravo governador, assim como ao comando do III Exército e a V Zona 
Aérea, face a posição assumida ao lado de Vossa Excelência para a 
manutenção do regime constituído e para a posse constitucional do Dr. 
João Goulart. João Carlos Gastal, prefeito (DIÁRIO POPULAR, 
29/08/1961, p.8). 

Em relação ao prefeito de Pelotas, João Carlos Gastal, candidato pelo 

PTB, Gilberto Gastal, em depoimento para esta pesquisa, afirma que “O Gastal 

fazia parte da ala Janguista do PTB, de postura mais comedida, diferente dos 

Brizolistas, mais combativos”48. Os partidos de oposição ao PTB na cidade 

publicaram no Diário Popular nota de apoio a legalidade constitucional, apesar 

de não citar o nome de João Goulart em seus textos, o que gera a hipótese de 

que estes partidos reivindicavam o retorno de Jânio Quadros, e não a posse de 

Jango. O Partido Libertador (PL), através do presidente Domingos Rosa de 

Oliveira, declarou confiança e o desejo de que fosse garantida e assegurada a 

plena vigência da Constituição Federal; o Partido Democrata Cristão (PDC) 

repudiou as forças de pressão que levaram Jânio Quadros a renunciar e 

manifestou esperança no legislativo e judiciário do país; e a União Democrática 

                                                           
47 A edição do dia 28 de agosto de 1961 não se encontra no acervo da Biblioteca Pública 
Pelotense. 
48 Depoimento de Gilberto Gastal concedido a mim no dia 14 de novembro de 2019. 
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Nacional (UDN), através de Fernando Gomes da Silva, reafirmou o respeito à 

Constituição e as leis. Em suma, nenhum dos partidos saúda ou declara apoio a 

João Goulart, que foi impedido de tomar posse, o que é contraditório em relação 

ao posicionamento a favor da Constituição e das leis.  

Em Pelotas, semelhante às demais cidades do interior do Rio Grande do 

Sul citadas neste trabalho, apoiadores da Legalidade formaram Comitês de 

resistência. Constituído pelo Prefeito João Carlos Gastal, foi fundado o Comitê 

Popular Pró Defesa da Constituição. Além do prefeito, assinaram manifesto 

Wolney Vieira (presidente da Câmara Muncipal de Pelotas), José Anélio Saraiva 

e Enilton Grill (vereadores), dr. Idelfonso Carvalho (PR), José Tavares (PRP), dr. 

João Neves Antunes (PSP e Associação dos Servidores Públicos de Pelotas), 

dr. Mozart Bianchi da Rocha (PTB), Lélio Antunes de Souza (FAP), Gilberto Raul 

Treptow (UPES), José Lucas da Fonseca (Associação dos Municipários de 

Pelotas) e Herci Soares (Casa do Trabalhador, representada pelos sindicatos de 

Pelotas). Em manifesto encaminhado a imprensa local, e publicado no Diário 

Popular do dia 29 de agosto de 1961, o Comitê se posiciona: “Única maneira de 

cumprir a ordem constitucional e as leis é empossar incondicionalmente, o 

legítimo sucessor presidencial, Dr. João Goulart” (DIÁRIO POPULAR, 

29/08/1961, p.6). O comitê abriu lista popular para adesões, convidando o povo 

a ingressar no movimento. 

Ainda sobre a crise política instaurada, em que Brizola tivera apoio do III 

Exército para defender a legalidade da posse de João Goulart como presidente 

da República, destaca-se que o representante do Exército em Pelotas,  coronel 

Plácido Nogueira, comandante do 9° Regimento de Infantaria, optou pelo 

silêncio. Sua postura refletiu certa insatisfação perante as manifestações 

populares em defesa pela Legalidade e a falta de posicionamento não significa 

imparcialidade diante da crise política, mas, por outro lado, diz muito sobre as 

pessoas contrárias às manifestações populares pela Legalidade. Segundo 

Konrad e Lameira (2008), no Rio Grande do Sul, aqueles que apoiaram a 

tentativa de golpe, ou, pelo menos, que não se opuseram a ele, fizeram o mesmo 

voto de silêncio. 
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Outra forma de manifestação militar que ocorreu em Pelotas foi a 

panfletagem via jatos da FAB, que sobrevoaram a cidade no dia 2 de setembro, 

lançando milhares de papéis contendo texto intitulado “Manifesto a Nação”, 

assinado pelos ministros militares Odílio Denys, Sylvio Heck e Grun Moss, 

firmando a posição de contrariedade a posse de João Goulart como presidente. 

O Diário Popular descreve o conteúdo dos panfletos: 

Na referida conclamação, os chefes das pastas militares afirmam ser 
de “absoluta inconveniência a posse do sr. João Goulart na presidência 
da República”, apontando-o “como elemento entrosado na ideologia 
comunista, desde quando era Ministro do Trabalhado do sr. Getúlio 
Vargas até agora, quando, em missão oficial, esteve na China 
Comunista e na Rússia, apresentando calorosos discursos ao regime 
vigente nestes países”. Poucos minutos depois, outros aviões 
sobrevoaram a capital do Estado, executando a mesma operação 
(DIÁRIO POPULAR, 2 de setembro de 1961, p.4). 

No dia 30 de agosto de 1961, as manifestações em Pelotas se 

expandiram. No auditório do conservatório de Música de Pelotas, realizou-se 

assembleia geral de centenas de professores de todos os graus do ensino para 

fixar a posição do magistério frente a crise política brasileira. Assinaram a moção 

os professores Bruno de Mendonça Lima, Rafael Alves Calderas, Vicente 

Russomano, Mario Rosa, Laura Machado e Elza Zanotta Nunes. Além de decidir 

em assembleia encaminhar diretamente ao governador Brizola telegrama 

aplaudindo a atitude tomada por ele e seus apoiadores em resistir pela 

legalidade, os professores constituíram moção firmando sua posição política 

frente a crise: 

A posição do magistério pelotense, nas graves circunstâncias que nos 
encontramos, é de firme e constante oposição, a qualquer ato que 
signifique violação dos preceitos constitucionais. Aos poderes 
legalmente constituídos, o magistério pelotense manifesta a esperança 
de que seja o Governo da República entregue, nos termos da 
Constituição, ao Vice-Presidente João Goulart” (DIÁRIO POPULAR, 
30/08/1961, p.1). 

Foi constituído também um comitê feminino de luta pela Legalidade. Em 

reunião realizada na Biblioteca Pública Pelotense, o Comitê Feminino Pró-

Defesa da Constituição, presidido por Heloísa Azambuja Gastal, tomou forma. 

Reunidas Laura Iruzun, Elza Zannota Nunes, dra. Rosa Russomano de 

Mendonça Lima, Quininha Wetzel, Eunice Saboia de Melo, Laura Echenique e 
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Maria Miranda assinaram a proposta de encaminhar documento em apoio a 

legalidade.  

Com os discursos de Brizola transmitidos via Rádio Guaíba, pela Cadeia 

da Legalidade, os radialistas de Pelotas Jack Rubens, Paulo Corrêa e Waldo 

Antônio convocaram seus colegas para a criação do Comitê dos Radialistas 

Pelotenses Pro Legalidade. Organizado na sede do Jornal da Tarde, foi firmada 

a posição da categoria em favor da legalidade e da posse de João Goulart como 

Presidente da República, repudiando a ação dos ministros militares. 

Os comitês criados organizaram, então, um comício no dia 30 de agosto 

de 1961. E a população que também defendia a legalidade e a posse de João 

Goulart foi para a rua, reunindo-se com o prefeito João Carlos Gastal, vereadores 

e trabalhadores. A dificuldade eram as fortes chuvas, que no dia do comício, 

impediram a manifestação de se dirigir ao Largo da Prefeitura, porém não 

impediu a reunião de milhares de pelotenses na frente da Casa do Trabalhador 

que se manifestaram em favor da Legalidade. 

A Casa do Trabalhador foi criada como espaço de mobilização operária 

em Pelotas. No local, sindicatos e trabalhadores buscavam assistência para as 

questões trabalhistas e também organizavam protestos e manifestações. No dia 

2 de setembro de 1961, o Diário Popular publicava a notícia de que mais de 

5.000 pessoas assinaram alistamento voluntário em diversos locais da cidade 

para os Comitês de Resistência Democrática, entre eles, na Casa do 

Trabalhador. Vera Lopez49, 75 anos, em depoimento para o presente trabalho, 

comenta sobre a atuação dos legalistas na Casa do Trabalhador e a importância 

do espaço na cidade de Pelotas: 

Na Casa do Trabalhador, ia todo mundo pra lá, aquele endereço era 
antigo, ali na Rua. Santa Cruz, eu não sei bem qual é a origem ali, mas 
alguém deu para que os trabalhadores se organizassem e ali 
começaram muitos sindicatos, da alimentação, dos trabalhadores em 
couro, agora tem o dos metalúrgicos, tem pessoal da saúde, mas 
depois cada um foi fazendo seus prédios e indo embora. Mas ali ficou 
sendo um “ninho”, que acolhia os que tem menos e tal uma cooperativa 
e um terreno muito antigo. Ali foi fundamentalmente o lugar que 
concentrou as atividades pela resistência contra o golpe que queria se 

                                                           
49 As citações de relatos da entrevistada foram concedidas a partir de entrevista de Vera Maria 
de Oliveira Lopez a mim, no dia 11 de novembro de 2019. 
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dar no Jango. Eu não sei quem era a liderança ali, era muito difuso. Eu 
tinha as minhas lideranças estudantis, o Lélio Souza, mas não sei te 
dizer quem fazia a liderança total ali sobre a resistência. 

Em suma, a Casa do Trabalhador foi importante espaço para o 

voluntariado que buscava lutar pela legalidade. Segundo Vera Lopez, os 

voluntários estavam dispostos a seguir os discursos de Brizola e empunhar 

armas para lutar na resistência. Como destaca Lopez, como estudante, percebia 

que a organização do movimento na Casa do Trabalhador era difusa, ou seja, 

não existia uma liderança que buscava o protagonismo do movimento, mas que 

o protagonismo estava na atuação do coletivo que lutava pela legalidade. Apesar 

da lembrança de Vera Lopez ser de que o movimento era difuso, deve-se levar 

em consideração que outros depoentes podem ter uma lembrança diferente do 

movimento. 

 O depoimento de Gilberto Gastal50  referente aos alistamentos também 

reflete o caráter difuso do movimento, principalmente, quando relembra que a 

atuação na Casa do Trabalhador independia de classe social e/ou econômica. 

Gastal comenta que a inscrição de homens voluntários para a defesa da 

Constituição era de sentido militar. Já os alistamentos da participação voluntária 

feminina eram para o trabalho com enfermagem: 

Eu tive exemplos assim, nas listas de adesão, alistamentos, que não 
era só a juventude dos grêmios estudantis, era o pessoal da indústria, 
dos sindicatos, dos clubes, etc. faziam listas de alistamento. Estavam 
se alistando militarmente. E as moças se alistavam como enfermeiras. 
Eu tive o caso de uma moça, conhecida, certa noite me telefonou 
desesperada, me pedindo que eu riscasse a lista de alistamento dela, 
porque ela não tinha se dado conta como que os pais, irmã e irmão 
pensavam a respeito da situação política, que era tão entusiasmada e 
tão crente daquilo, que ela se alistou como enfermeira. Quando ela 
chegou em casa falou aquilo e o mundo caiu sobre ela. Eu fiquei 
procurando a lista que ela tinha se inscrito e risquei bastante o nome 
dela. Mas assim, é um exemplo de como independia do extrato social, 
da classe econômica, do pensamento pessoal ou familiar, de ordem 
partidária. Eu acho que as pessoas estavam tomando uma atitude de 
homenagear a constituição. 

Os depoimentos de Vera Lopez e Gilberto Gastal, referentes aos 

alistamentos realizados na cidade de Pelotas, principalmente, na Casa do 

Trabalhador, onde atuaram diretamente como estudantes preenchendo as fichas 

                                                           
50Entrevista de Gilberto Gastal, concedida a mim no dia 14 de novembro de 2019. 
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dos voluntários, são importantes para traçar parâmetros que vão além das 

notícias publicadas no Diário Popular. O periódico, em nenhum momento, cita 

que as pessoas se alistavam voluntariamente para lutar militarmente pela 

Legalidade, que homens buscavam ser soldados e mulheres enfermeiras. Isso 

confirma que os Pelotenses eram combativos e que o Diário Popular, adotando 

postura conservadora, diariamente publicava que a “ordem e a normalidade” 

permaneciam em Pelotas, apesar da crise política.  

Gilberto Gastal cita ainda que atendeu uma voluntária que o pediu para 

riscar a sua ficha. Isso porque esta não imaginava como seria a reação da 

família, demonstrando que o pensamento dos voluntários pelotenses se 

direcionavam, prioritariamente, ao combate pela legalidade. E que o vigor pela 

luta não ficava apenas entre os mais jovens, impulsionados pela política 

estudantil. 

Face a mobilização da Prefeitura de Pelotas, da Câmara Municipal, do 

Magistério, dos trabalhadores sindicalizados na Casa do Trabalhador e do 

grande número de voluntários, a Igreja Católica se posicionou em favor da 

Constituição, através do bispo diocesano Dom Antonio Zattera, no dia 31 de 

agosto de 1961, defendendo que a Carta Magna deveria ser cumprida a todo 

custo. 

A dúvida sobre o futuro político do país rendia debates e rumores na 

cidade. Um interessante caso é sobre o rumor de que João Goulart, em viagem 

de Jaguarão para Porto Alegre, teria passado por Pelotas e encontrado o prefeito 

João Carlos Gastal para uma reunião.  

Apesar de João Goulart ser o nome da Campanha pela Legalidade para 

assumir a presidência, e que sua posse simbolizava vitória do movimento que 

defendia e resistia pela ordem constitucional, existia ainda aqueles que 

defendiam a volta de Jânio Quadros. Segundo líder do PDC, o deputado Mário 

Mondino, em sessão extraordinária que realizou o legislativo do Rio Grande do 

Sul em Porto Alegre, afirmou que defender a legalidade seria, antes de mais 

nada, assegurar o regresso de Jânio a presidência se confirmada a hipótese de 
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que teria sofrido pressões políticas que encaminhariam sua renúncia (DIÁRIO 

POPULAR, 30 de agosto de 1961).  

Em Pelotas, a volta de Jânio era defendida pelo Movimento Popular Jânio 

Quadros. No dia 31 de agosto de 1961, o movimento lançou nota no Diário 

Popular repudiando as “forças estranhas” que causaram a renúncia.  Sobretudo, 

entre os defensores de Jânio, o discurso sobre a legalidade tinha outro sentido, 

o de garantir que o motivo da saída de Jânio deveria ser revelado ao povo e de 

que ele deveria ter a segurança de ser o Presidente e governar o País.  

Fato é que o próprio movimento de apoio a Jânio Quadros não tinha o 

conhecimento e nem a justificativa do presidente para sua renúncia, sobretudo, 

Jânio não apontou o que seria essa “força estranha” que o pressionava - algo 

que abria precedentes para discussões sobre forças aliadas aos países 

capitalistas e comunistas em período de Guerra Fria. 

A insatisfação pela falta de justificativa plausível de Jânio Quadros para 

sua renúncia é verificada na nota do Movimento Independente Jânio Quadros, 

que suspende suas atividades na cidade até que o ex-presidente venha a público 

e declare os reais motivos que levaram a sua saída repentina do governo. 

No início do mês de setembro, quando João Goulart é recebido na cidade 

de Porto Alegre, Pelotas passa a enfrentar crise no setor de serviços. Conforme 

apontado neste trabalho, os motores de energia responsáveis para abastecer luz 

elétrica para boa parte da cidade ainda continuavam em revisão, ocasionando 

racionamento de luz durante parte da noite. No primeiro dia de setembro, o 

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (D.A.E.R) notifica a população 

de que seriam reduzidos 50% de todos os horários das linhas de transporte 

coletivo intermunicipal. A justificativa do D.A.E.R é a crise política instaurada no 

país e que a população deveria solicitar informações diretamente na Estação 

Rodoviária da cidade.  

Em Pelotas, no dia 2 de setembro, o prefeito João Carlos Gastal, através 

do Diário Popular, afirma que os combustíveis na cidade não seriam 

reabastecidos e que “Poderiam ser lacradas as bombas da nossa cidade” 
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(DIÁRIO POPULAR, 02/09/1961, p.6). Em face da medida preventiva do 

Governador Leonel Brizola, Pelotas seria atingida pela escassez de 

combustíveis, levando o prefeito a fazer apelo aos proprietários de automóveis 

para economizar as reservas de gasolina de que disponham, utilizando somente 

em casos de extrema necessidade. Em apelo, a Prefeitura Municipal de Pelotas 

divulga: 

É necessário que se faça economia total de combustível. Nenhum 
carro deve trafegar em atividades que não sejam absolutamente 
indispensáveis e urgentes. Não há gasolina para fornecer. 
Economizem toda a gasolina que esteja nos tanques de seus veículos 
para qualquer emergência. Esperamos que o culto e laborioso povo 
pelotense entenda que, se sacrificamos agora o atendimento de muitas 
necessidades, amanhã não nos faltará o indispensável. É necessário, 
mais do que nunca que sejam afastadas a ganância e os 
especuladores que, nesta hora de angustia e de tensão nervosa, 
poderão provocar contra eles mesmos a incontrolável ira popular. 
Agiremos com toda energia no combate aos abusos, partam de onde 
partirem (Diário Popular, 02/09/1961. P.3). 

Uma das medidas tomadas pela prefeitura foi a de reduzir o horário dos 

transportes públicos urbanos. Os ônibus circulavam em período de crise de 

combustíveis no estado até as 21 horas. Os ônibus intermunicipais passaram a 

ter apenas três horários para a cidade de Porto Alegre. 

Além da crise de abastecimento de combustíveis que atingia a 

proprietários de automóveis e usuários do transporte público, as fortes chuvas 

de início de setembro impactaram na vida dos moradores. Na região da Vila 

Castilhos, cerca de 200 moradores foram atingidos, tendo suas casas alagadas, 

ocasionando perdas. Sobre as enchentes, o Diário Popular alerta na nota 

Enchente também é crise: 

Embora não estivesse na lista das medidas a serem tomadas para 
fazer frente a crise que abalou o país, e em consequência das fortes 
chuvas que caíram durante vários dias, houve o início de enchente 
chegando mesmo a desalojar várias famílias de moradores nas vilas e 
arredores da cidade. No momento, entretanto, o tempo melhorou e 
algumas famílias que tinham sido recolhidas, principalmente na Vila 
Nossa Senhora de Fátima, voltaram a seus lares, enquanto que no 
Gasômetro, a situação continua igual nos dias passados, sendo 
levados para os pavilhões da Sociedade Agrícola de Pelotas, 
moradores dali (Diário Popular, 07/09/1961). 

As fortes chuvas em Pelotas elevavam o nível do canal do São Gonçalo, 

região portuária da cidade, resultando em enchentes que atingiam a população 
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que habitava a região periférica. Entretanto, tais eventos não eram somente 

ocasionados pelas chuvas, como considerou Diário Popular em publicação, 

tratando-se, na verdade, do curso natural do canal. Nesse sentido, abarca 

questões socioambientais geradas pela má distribuição de riqueza e poder, além 

de questões morais e indenitárias, fazendo com que tal quadro complexo 

coloque a “[...] natureza no interior do campo dos conflitos sociais” (ACSELRAD, 

2004, p.4). 

Em suma, parcela da população de Pelotas, localizada nas regiões 

periféricas da cidade, possivelmente, foi impedida de participar da mobilização 

pela Legalidade por ser diretamente atingida por conflitos socioambientais, tais 

quais as enchentes, os problemas no fornecimento de luz elétrica e crise no 

abastecimento de combustíveis que atingiu Pelotas, acarretando em 

interrupções no fornecimento de transportes públicos municipais e 

intermunicipais.  

Em Brasília, a expectativa era de que Jango fosse empossado como o 

primeiro Presidente da República em regime parlamentarista no dia 7 de 

setembro. Em Pelotas, as tradicionais comemorações da Semana da Pátria 

eram organizadas por entidades como a Liga de Defesa Nacional (LDN) que 

defendiam o sentido nacionalista e militar brasileiro. Apody Oliveira, da LDN, 

ansioso pela data comemorativa e prevendo as fortes chuvas diante dos rumores 

de guerra civil no Brasil, se posicionou no dia 2 de setembro em depoimento ao 

Diário Popular. Segundo ele, as comemorações do dia da independência 

aconteceriam em Pelotas “ainda que esteja chovendo ‘balas’” (DIÁRIO 

POPULAR, 02/09/1961).  

Com a chegada de João Goulart em Porto Alegre, existia na cidade uma 

grande expectativa sobre qual seria a sua decisão: se ele marcharia com o III 

Exército, Brigada Militar e voluntários para Brasília e fecharia o congresso, como 

desejava Brizola, ou, se aceitaria a solução parlamentarista e não entraria em 

conflito civil, aceitando a proposta encaminhada a ele por Tancredo Neves como 

forma de conciliação entre apoiadores da Campanha pela Legalidade e 

apoiadores dos Militares contrário a posse de Jango como presidente. 



59 
 

 

A Liga de Defesa Nacional cancelou as comemorações da Semana da 

Pátria em Pelotas, reservando as festividades apenas para o dia 7 de setembro. 

Na edição do dia seguinte do periódico, Apody Oliveira se retratou sobre a 

declaração que mencionava “chuva de balas” na cidade. Apody alega que houve 

equívoco por parte do jornalista do Diário Popular que publicou a matéria, por 

interpretar que “chuva de bala” seria prever um conflito civil no Brasil. Segundo 

ele, a intenção era a de se referir às fortes chuvas que poderiam atingir a cidade 

e que isso não evitaria as comemorações no dia 7 de setembro. Em suma, o 

posicionamento de Apody Oliveira reflete a preocupação de entidades como a 

LDN de priorizar os rituais nacionalistas e promover campanhas cívicas na 

cidade de Pelotas. Assumindo ou não, metaforizar com as tensões políticas e o 

risco de possível guerra civil no país poderiam impactar de forma negativa os 

leitores e seguidores da LDN, principalmente, após todo o movimento popular de 

resistência pela defesa democrática e constitucional que garantiu a posse de 

João Goulart no dia 7 de setembro. 

Por fim, quando Jango chega a Brasília para assumir como Presidente do 

Brasil em regime parlamentarista, Pelotas, aos poucos, volta a “normalidade”. 

Os comitês criados para apoiar a luta pela legalidade, que trabalhavam para 

alistar voluntários dispostos a lutar pela Campanha, paralisam suas atividades. 

Na Câmara Municipal, os vereadores voltam às atividades, realizando as 

sessões diárias. Na semana seguinte, os bancos anunciam volta ao ao trabalho, 

já que haviam paralisado desde o momento de crise durante a campanha pela 

legalidade. O motor da Light And Power Syndicate Ltd. teria sua revisão 

completada apenas no final de setembro de 1961, colocando fim ao 

racionamento de luz. 

Pelotas, através da manifestação de trabalhadores, políticos e voluntários, 

se mostrou politicamente ativa durante a campanha pela legalidade. Por meio do 

Diário Popular, e das manifestações impressas nos periódicos, interpreta-se que 

apoiadores da Campanha pela Legalidade se organizavam coletivamente para 

lutar pelos direitos democráticos previstos na Constituição de 1946. A posse de 

João Goulart como presidente representava, para uma cidade “provinciana”, 

como caracteriza Aldyr Garcia Schlee, que a democracia no Brasil era respeitada 
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e que pelotenses poderiam participar da luta contra o ataque perpetuado pelos 

militares ao regime democrático.  

Entretanto, o apoio na cidade não foi unânime. Percebe-se que Brizola 

não era o preferido entre os políticos, inclusive, dentro do próprio PTB, porém 

sua atitude em ocupar o Palácio Piratini e reunir sua brigada disposto a combater 

os militares gerou empatia nas pessoas que passaram a apoiar e dedicar seu 

tempo a ouvir seus discursos na Cadeia pela Legalidade. Brizola, com sua 

maneira característica de discursar, impulsionou muitos pelotenses a repensar 

as práticas políticas e a enxergar, que mesmo ao sul do Rio Grande do Sul, 

estavam aptos a participar efetivamente da luta pela defesa da Legalidade.  

Mesmo enfrentando crises socioambientais, os legalistas em Pelotas 

continuaram articulando movimento de resistência e as fortes chuvas não foram 

capazes de esfriar o movimento. O “banho de água fria” viria com a posição de 

João Goulart ao assumir em regime parlamentar. A partir dos posicionamentos 

políticos publicados no Diário Popular, a posse de João Goulart em 

parlamentarismo foi dada como vitoriosa. Para os brizolistas, foram construídas 

articulações políticas que seguiram o repúdio do governador ao parlamentarismo 

e se manifestaram na Câmara Municipal, nas escolas e faculdades em Pelotas 

a favor do plebiscito.  

As escolas e a faculdade tiveram papel fundamental na mobilização pela 

legalidade em Pelotas. O movimento estudantil atuou dentro e fora dos muros 

escolares, organizando reuniões, assembleias, paralisações e greve. No capítulo 

a seguir, chega-se ao objeto do presente trabalho, a atuação do movimento 

estudantil em Pelotas durante a Campanha pela Legalidade (1961). 

II.II O MOVIMENTO ESTUDANTIL EM PELOTAS DURANTE A 

CAMPANHA PELA LEGALIDADE 

De acordo com as fontes documentais e orais analisadas neste trabalho, 

o Grêmio Estudantil do Colégio Pelotense é a principal entidade de atuação 

político estudantil em Pelotas, por conta da Passeata do Gato Pelado, 

organizada anualmente pelos próprios estudantes. Além do Grêmio do 
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Pelotense, serão analisadas a Federação Acadêmica de Pelotas (FAP), 

movimento que representava os estudantes universitários na cidade, e o Grêmio 

Estudantil da Escola Técnica de Pelotas, movimento dos estudantes 

secundaristas da ETP. 

Para Mesquita (2003), o movimento estudantil apresenta-se como uma 

das possibilidades de inserção e atuação política para uma parcela dos 

estudantes. Na prática, 1960 se tornou um período de intensa participação 

política por parte dos estudantes, sobretudo, na América Latina. Por conta das 

crises políticas, estudantes organizaram manifestações, protagonizaram 

movimentos de resistência em desacordo com as práticas políticas do sistema 

em que estavam inseridos.  

Freire (2008) afirma que as universidades na América Latina vivenciaram 

confrontos por motivos ligados à educação e por conta das ditaduras militares 

inseridas nos países americanos. No México, nas universidades e nas ruas, 

confrontos deixaram dezenas de mortos. A autora resume a mobilização 

estudantil em países da América Latina e como ocorreram confrontos: 

No Uruguai, violentos confrontos levaram o governo a declarar estado 
de sítio. Na Argentina, Colômbia e Venezuela, estudantes ocuparam 
universidades, decretaram greves, e se envolveram em intensos 
confrontos com policiais e forças do Exército (FREIRE, 2008, p.152). 

Em 1961, o movimento estudantil se inseriu na participação política em 

situação de crise nacional e atuou mobilizando forças para a defesa 

constitucional e para a posse de Jango. Estudantes secundaristas e 

universitários participaram ativamente na luta pela Legalidade, mobilizando 

colegas, realizando reuniões e assembleias estudantis, mobilizando greve, 

paralisando aulas, realizando inscrições de voluntários na Casa do Trabalhador 

e na Faculdade de Direito, além de se colocarem prontos para lutar pela 

liberdade democrática, ameaçada no país pela tentativa de golpe dos militares 

contra a Constituição. 

A Federação Acadêmica de Pelotas (FAP) foi criada por estudantes da 

Faculdade de Direito do Centro Acadêmico Ferreira Viana com o objetivo de 

prestar assistência estudantil aos estudantes das faculdades públicas 
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pelotenses, principalmente, os que vinham de outras cidades e estados. A FAP 

prestava assistência de alimentação, moradia na Casa do Estudante, 

Assistência Social e Ambulatória, além de criar eventos culturais. 

Em documento da secretaria de finanças da gestão de 1961 a 1962, em 

que se encerra gestão de Luiz Hallal Raffo, a FAP contava com a verba de: Caixa 

48.970,00Cr$; Bancos: 199.628,20Cr$ e Apólices 34.000,00. No total de Cr$ 

282.598,20 considerada pela gestão “situação de relativo desafogo”, entretanto, 

com contas de 29.190,00 além das despesas fixas da Casa do Estudante e 

apólices no valor de 34.000,00Cr$. Em relação as verbas do governo federal, 

contavam com dotação orçamentária de 800.000,00Cr$ e outra verba de 

500.000,00Cr$ (posteriormente reduzida para 350.000,00Cr$52).  

Em virtude do plano de economia do governo federal, foram reduzidos 

orçamentos previstos, e em relação ao governo estadual, nada foi depositado à 

FAP por conta da crise política. A gestão alega despesas com viagens 

necessárias à capital brasileira afim de negociar melhorias para os estudantes, 

porém, a gestão de 61/62 da FAP alega ter de reunir um “batalhão” de pessoas 

influentes no governo federal que teriam êxito em negociações com o governo. 

Do município, a FAP receberia 154.000,00Cr$, o que foi uma agradável surpresa 

para a instituição, já que, como alega a gestão, era uma “quantia elevada, em 

consideração das dificuldades financeiras que normalmente enfrentam os 

municípios”53. 

Na folha de gestão de abril de 1961, antes da renúncia de Jânio Quadros, 

as contas revelam que a FAP possuía menor quantia em relação a gestão de 

61/62, quando Jânio deixa o governo. No documento, a secretária de finanças 

da instituição aponta para grandes reduções orçamentárias realizadas pelo 

governo federal. Em total, a FAP dispunha, antes da renúncia, de 234.431,40Cr$, 

sendo 200.000,00Cr$ em apólices do governo do estado, de difícil colocação 

                                                           
52 No ano de 1961, durante o governo de Jânio Quadros o salário minimo do trabalhador 
brasileiro em tabela era de Cr$ 9.600,00 de acordo com o decreto n° 49119-A, de 1960. Em 
outubro de 1961, com João Goulart como presidente, é aprovado o decreto n° 51336 que 
reajusta o salário minimo para Cr$13.440,00. Disponível em: 
http://audtecgestao.com.br/capa.asp?infoid=1336. Acesso em dezembro de 2019. 
53 Federação Acadêmica de Pelotas, Secretaria de Finanças, gestão 61/62, folha 2. 

http://audtecgestao.com.br/capa.asp?infoid=1336
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segundo a gestão. De acordo com os documentos fiscais da FAP, com relação 

ao contexto econômico e político, as situações financeiras teriam melhorado 

após a troca no governo federal.  

A Federação Acadêmica de Pelotas assistia também a estudantes de 

outras universidades, como exemplo, o caso dos estudantes da URFGS que 

chegavam de Porto Alegre na cidade e se alimentavam nas casas dos colegas 

pelotenses. Posteriormente, no final da gestão de 62, a FAP exigiu diante da 

URFGS que fossem disponibilizadas verbas para que os estudantes da capital 

do estado recebessem o direito à alimentação pagos pelo governo federal. 

A FAP dispunha de verbas para a Cultura, com as quais organizava 

eventos na cidade de Pelotas. Entre 1961 e 1962 foram aplicados 76.352,00Cr$ 

para a realização da I Semana de Artes de Pelotas, que contou com a 

apresentação do renomado pianista brasileiro Prof. Fernando Lopes54. Durante 

os dias da Campanha pela Legalidade, a FAP organizou curso de formação de 

líderes sindicais na Faculdade de Direito. Juristas, estudantes e sindicalistas 

tiveram a oportunidade de ouvir a palestra do especialista em direito, o professor 

Juan Carlos Goyena55, diretor da revista “Gaceta del Trabajo” editada em 

Buenos Aires. 

Nos dias que anteciparam a renúncia de Jânio Quadros, a FAP se 

preparava para as eleições da chapa de gestão da entidade. O então presidente 

                                                           
54Pianista brasileiro (Rio de Janeiro, 1935) cuja formação se deve aos eminentes mestres 
Arnaldo Estrella, Magda Tagliaferro e Bruno Seidlhofer. Destacou-se nos Concursos 
Internacionais do Rio de Janeiro, em 1957, com o Prêmio Presidente da República e de Genebra, 
em 1961, com o Grande Prêmio Schelling, concedido pelo Comitê de Organização de todo o 
Concurso Internacional, com sede na Suíça. Como educador, lecionou na Universidade Federal 
da Bahia, lá dirigindo a Escola de Música e Artes Cênicas, e na Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), onde se aposentou como Professor Titular. Fernando Lopes faleceu no 
presente ano de 2019. Fonte: <http://www.osmc.com.br/secao.asp?i=34&c=294> Acesso em: 
Novembro de 2019. 

55Estudou no Colegio del Salvador e em 1947 se formou como advogado e doutor em direito na 
Universidade de Buenos Aires. Ele trabalhou na jurisdição trabalhista, onde se destacou por seus 
conselhos, suas obras doutrinárias e seus votos. Em 1955, foi nomeado juiz nacional do trabalho 
e, em 1962, foi nomeado juiz da Câmara Nacional de Apelações do Trabalho. Depois de treze 
anos, ele se aposentou do tribunal e retomou sua profissão. Foi professor associado de Direito 
do Trabalho e Bem-Estar Social e chefe do Departamento de Direito do Trabalho da UBA.  
Fonte <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/juan-c-goyena-nid106065> Acesso em: 
Novembro de 2019. 
 

http://www.osmc.com.br/secao.asp?i=34&c=294
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/juan-c-goyena-nid106065
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no período, Lélio Miguel Antunes de Souza56, publica nota no dia 25 de agosto 

de 1961 no Diário Popular, convocando aos estudantes universitários para 

inscrições de chapas no dia 29 e eleição para o dia 31 de agosto. As datas foram 

alteradas por deliberação fiscal da FAP. 

Ainda no dia 25 de agosto foi publicado convite para reunião na Casa do 

Trabalhador com participação dos estudantes universitários da FAP. A reunião 

seria para apresentação dos sindicatos locais que dedicaram memorial ao 

presidente Jânio Quadros. Este, foi construído a partir de sessão de debates na 

sede da Associação dos Municipários de Pelotas (AMP), reunindo todas as 

entidades dos trabalhadores da cidade, em que discutiram a elevação do custo 

de vida que “gradativamente vai assoberbando o bolso do pobre” (Diário Popular, 

25 de agosto de 1961).  

A partir do ciclo de debates, sindicatos dos trabalhadores, associações de 

servidores públicos e a FAP foram convocados para reunião de construção do 

memorial a Jânio Quadros. O objetivo do documento era mostrar ao chefe do 

governo a angustiante situação que atingia aos trabalhadores frente a crise 

econômica no governo Jânio. O presidente da AMP, José Lucas da Fonseca, 

convocava a todos estudantes, universitários e trabalhadores a comparecer a 

Casa do Trabalhador. 

Enquanto as entidades presentes se reuniam para a construção do 

memorial a ser encaminhado a Jânio Quadros, chega a notícia de que o 

presidente havia renunciado ao cargo. A FAP, imediatamente, em reunião entre 

os universitários, construiu documento que seria enviado via telegrama para o 

presidente da república, presidente da Câmara dos deputados, presidente do 

senado federal, presidente do supremo tribunal federal e ao governador do 

estado. O teor do documento foi publicado no Diário Popular, no dia 26 de agosto 

de 1961: 

                                                           
56 No ano de 1974, Lélio Antunes de Souza foi candidato a deputado estadual pelo Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB). Foi eleito ao cargo com 39.181 votos (percentual de 1,51%), 
sendo o segundo mais votado no estado do Rio Grande do Sul naquele ano em que vigorava o 
bipartidarismo entre MDB e Arena no Brasil. Fonte: https://al-
rs.jusbrasil.com.br/noticias/141509823/lista-dos-deputados-mais-votados-desde-1947-reflete-
as-mudancas-que-a-politica-brasileira-passou . Acesso em: novembro de 2019. 

https://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/141509823/lista-dos-deputados-mais-votados-desde-1947-reflete-as-mudancas-que-a-politica-brasileira-passou
https://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/141509823/lista-dos-deputados-mais-votados-desde-1947-reflete-as-mudancas-que-a-politica-brasileira-passou
https://al-rs.jusbrasil.com.br/noticias/141509823/lista-dos-deputados-mais-votados-desde-1947-reflete-as-mudancas-que-a-politica-brasileira-passou
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A Federação Acadêmica de Pelotas, órgão que congrega os 
universitários desta cidade, ciente de sua responsabilidade cívica, 
nesta hora de sérias apreensões da vida nacional, manifesta perante 
Vossa Excelência o seu tal repúdio a qualquer outra solução que não 
aquelas fixadas na Constituição Federal, inspiradas no asseguramento 
dos direitos e garantias do povo, e na validade incontestável da 
soberania nacional, expressando sua confiança inabalável naqueles a 
quem incube a manutenção da ordem e aguarda das instituições 
democráticas. Saudações universitárias, Lélio Miguel Antunes de 
Souza, presidente (Diário Popular, 26/08/1961, p.4). 

Segundo Gilberto Gastal, que chegou a ser presidente da FAP na gestão 

de 1963/64, em depoimento a este trabalho, afirma que assim como os demais 

movimentos estudantis, a FAP tinha espaço no Diário Popular para publicação 

de notas, avisos e convocações mediante pagamento. Portanto, não havia uma 

abordagem jornalística do Diário Popular que investigava a atuação dos 

movimentos, o que ocorria é que os Grêmios estudantis e a FAP buscavam o 

jornal e compravam espaço para divulgação das ações dos movimentos.  

Essa questão explica o fato de não se ver grêmios das demais escolas 

presentes nas publicações do periódico. Segundo Gastal, a FAP dispunha de 

uma verba exclusiva para pagamento ao Diário Popular, privilégio que os demais 

grêmios das escolas municipais e estaduais não tinham, com exceção do Grêmio 

Estudantil do Colégio Pelotense e do Grêmio Estudantil da Escola Técnica. 

 Em período de eleições para troca de gestão, a FAP, através do Diário 

Popular e do conselho fiscal, afirma que as eleições corriam o risco de não serem 

realizadas em face dos últimos acontecimentos políticos desencadeados no 

país. E que no dia 27 de agosto seria realizada reunião para ajustar novas datas 

para as eleições. Porém, é neste mesmo dia que desencadeiam as greves na 

educação: 

Aulas continuam suspensas. A determinação do ex ministro Brigido 
Tinoco, por sua vez continua de pé, não havendo até o momento sido 
qualquer contraordem, no que diz respeito ao início das aulas. Desta 
forma, tende a vida estudantil a manter se totalmente paralisada no 
país, desde uma vez que unamos a decisão ministerial com a 
determinação das diversas entidades que congregam os estudantes 
do país (DIÁRIO POPULAR, 27/08/1961, p.5). 
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Apesar do Cel. Vignoli58 ir ao Diário Popular e declarar que reinava a paz 

e a tranquilidade em Pelotas, a crise política começava a atingir ao município. 

Em relação a educação, além da determinação do ex-ministro do governo Jânio 

de paralisar as atividades escolares, os estudantes de Pelotas decidem por 

deflagrar greve estudantil na cidade. 

A decisão de organizar greve estudantil por conta da crise política oriunda 

das manifestações em defesa pela legalidade antecipava o decreto da União 

Nacional dos Estudantes (UNE) em declarar greve estudantil nacional. Os alunos 

da Faculdade de Direito de Pelotas, através de representação do diretório do 

Centro Acadêmico (C.A. Ferreira Viana), decidiram redigir manifesto definindo 

sua posição frente a crise política. Repudiaram as atitudes do governador da 

Guanabara, Carlos Lacerda, que criticava as políticas externas de Jânio e, 

principalmente, sua atitude em condecorar Che Guevara no Brasil. Em 

manifesto, os estudantes da Faculdade de Direito convocaram a população, 

através do Diário Popular, para a realização de comícios na cidade com o intuito 

de declarar apoio a legalidade e condenar as forças políticas que atacavam as 

liberdades constitucionais. 

Os Grêmios estudantis das escolas de Pelotas investigados neste 

trabalho (Grêmio do Colégio Pelotense e da ETP) também aderem à greve 

nacional. De acordo com Fernandes (2001), Grêmio Estudantil é um instrumento 

de participação política dos estudantes secundaristas: 

Um elemento institucional legal, sob a égide do qual os alunos da 
educação básica têm a possibilidade de se organizarem e 
desenvolverem atividades as mais variadas, visando promover o 
desenvolvimento intelectual, social e político de seus integrantes 
(FERNANDES, 2001, p. 57). 

O Grêmio passou a ser um instrumento de participação das questões 

políticas que atingiam o Brasil e, neste caso, Pelotas. Os estudantes sentiam a 

necessidade de se mobilizar junto as demais categorias que apoiavam a 

resistência pela legalidade. O apoio do Grêmio Estudantil do CMP para a 

liberdade constitucional vem das ideologias políticas de esquerda mas é 

importante ressaltar que, em Pelotas, também existiam entidades organizadas 

                                                           
58 Comandante do 9° Regimento de Infantaria em Pelotas em 1961. 
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de ideologia política de direita. Em depoimento, Vera Lopez afirma que os 

grêmios estudantis que atuaram realizando alistamentos na Casa do 

Trabalhador e participando das reuniões de Comitês tinham um alinhamento 

partidário com o PCB.  

Assim, de acordo com Lopez, o Partido Comunista em Pelotas 

capitaneava as ações do movimento estudantil e essa influência entre os 

estudantes secundaristas é evidenciada no seguinte depoimento da entrevistada 

para este trabalho: 

Tinha aqui em Pelotas, um movimento ligado ao movimento operário, 
mas não (...), sabe aquela coisa de partidos de esquerda mesmo. Era 
o Partido Comunista, que não era o PCdoB, tinha o PCdoB, mas o mais 
forte era o PCB na época em Pelotas, que capitaneava as ações de 
esquerda e o movimento estudantil ia muito colado com aquele pessoal 
e tal (Citação do depoimento de Vera Lopez concedido a mim, no dia 
11 de novembro de 2019). 

Em suma, os movimentos estudantis, tanto universitários como dos 

secundaristas, são considerados como movimentos sociais. A atuação dos 

estudantes em se organizarem e mobilizarem seus pares junto aos pelotenses 

apoiadores da Legalidade mostra o papel social de atuação destes movimentos. 

A atuação em si é considerada instrumento de participação política e esta 

inserção faz parte da movimentação social que exige ser ouvido, percebido e 

considerado dentro do sistema social. Martins (2010) define o papel das 

ideologias de esquerda, principalmente o marxismo, dentro dos movimentos 

sociais nos anos 60 do século XX: 

Os movimentos eram entendidos como verdadeiros arautos da 
mudança, a mola propulsora para uma “evolução” a caminho de uma 
sociedade irrefutavelmente melhor. As pretensões eram de 
alterações estruturais da ordem social estabelecida, a promoção de 
uma revolução no sentido marxista da palavra, ou seja, a ruptura 
social entre os detentores dos meios de produção e aqueles que 
vendiam sua força de trabalho (MARTINS, 2010, p.54). 

Em suma, muitos estudantes em Pelotas atuavam sob a égide da 

ideologia marxista, com o sentido de alterar a estrutura social do sistema político. 

A organização das greves, antes mesmo da União Nacional dos Estudantes 

decretar a greve nacional, mostra que os movimentos dos estudantes na cidade 

eram atuantes, protagonizando a paralisação das atividades escolares.  
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A greve estudantil representa a insatisfação dos estudantes com a 

conjuntura política nacional. Cabe ressaltar que os estudantes pelotenses, a 

partir de 1946, desfrutavam da liberdade de protestar a partir de insatisfações 

políticas, a exemplo das “Passeatas do Gato Pelado” organizadas pelo grêmio 

do CMP com o objetivo de ir para rua protestar, criticar e reivindicar pautas 

levantadas pelo movimento, por questões políticas ou sociais.  

As passeatas estudantis em Pelotas eram possíveis por conta da 

Constituição de 1946, defendida na Campanha pela Legalidade. Um dos 

instrumentos de defesa dos estudantes foi aderir a greve nacional estudantil 

idealizada pela UNE. Tal adesão, em agosto de 1961, demonstra a força de 

mobilização de secundaristas e universitários, que paralisaram as atividades 

escolares como forma de protestar contra a imposição política dos ministros 

militares em impedir a posse de João Goulart. 

O Grêmio Estudantil da Escola Técnica, ao se reunir em assembleia para 

discussão sobre a crise política enfrentada com a renúncia de Jânio e o 

impedimento de João Goulart de tomar posse como presidente, decidiu que os 

alunos deveriam aderir à greve estudantil. De acordo com o livro de atas do 

Grêmio Estudantil da ETP, no dia 22 de agosto de 1961, o membros se reuniram, 

primeiramente, para prestar homenagem ao aluno João Faria, pelo falecimento 

do pai, e posteriormente, iniciaram os debates. 

As discussões abordaram as Olimpíadas Estudantis que aconteciam na 

cidade, movimentando as escolas secundaristas na qual os estudantes 

participavam em várias modalidades esportivas. No dia da assembleia, foi 

discutido sobre a partida de futebol realizada entre a ETP e o Colégio Dom Bosco 

que, pelo teor da discussão, tinha grande expectativa pela partida.  

No dia 28 de agosto, em dias de campanha pela legalidade, o Grêmio da 

ETP se reúne novamente em assembleia. A pauta principal era a renúncia de 

Jânio Quadros e o telegrama da União Nacional das Escolas Técnicas e 

Industriais (UNETI) que decretava greve nacional dos estudantes até que 
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“fossem asseguradas as legalidades democráticas”60. O presidente do Grêmio, 

João Paulo Duarte de Oliveira, defende apoio a greve diante de seus colegas e 

foi atendido. Assim, as Olímpiadas Escolares realizada em Pelotas seria 

sobreposta pela conjuntura política.  

A União Pelotense dos Estudantes Secundários (UPES), instituição 

responsável pela organização do evento, adiou o início das Olimpíadas em razão 

do apoio às entidades estudantis que pautaram greve durante a campanha pela 

legalidade. Inclusive, a UPES o fez com o apoio dos diretores das escolas de 

Pelotas, ou seja, as instituições estudantis estavam junto as suas centrais 

nacionais e estaduais e, dessa forma, paralisaram as atividades escolares 

durante a campanha pela legalidade. 

Considerando que greve também é movimentação, os estudantes 

mobilizados permaneceram paralisados das atividades estudantis, mas 

seguiram atuando pela legalidade. A FAP publicou nota para a população 

pelotense no primeiro dia de greve estudantil da cidade, declarando adotar as 

seguintes medidas: 

I. Referendar a greve geral decretada pela União Nacional 
dos Estudantes e pela União Estadual dos Estudantes, até que sejam 
asseguradas as instituições democráticas no páis. 

II. Manter em sessão conjunta permanente o Conselho 
fiscal e Diretoria, apelando a todos os universitários a se manterem em 
constante contato com a entidade 

III. Ratificar a posição dos universitários pelotenses em 
favor da legalidade, do resguardo das instituições democráticas e da 
consequente manutenção do regime constitucional vigente, 
repudiando, veemente, qualquer propósito golpista, fundado em 
soluções extra-legais. Pelotas, 27 de agosto de 1961. João Gilberto 
Correa da Silva – Presidente do Conselho Fiscal e Lélio Miguel 
Antunes de Souza – Presidente da FAP (Diário Popular, 28/08/1961). 

Junto a FAP, os acadêmicos da Faculdade de Direito constroem o Comitê 

Estudantil Pró-Defesa pela Legalidade, manifestando saudações ao III Exército 

e ao Comando da V Zona Aérea pelas atitudes tomadas em apoio a campanha 

pela legalidade. O Grêmio dos Estudantes do Colégio Municipal Pelotense 

(CMP) manifesta solidariedade em apoio ao chefe do executivo municipal e 

                                                           
60 Citação do livro ata do Grêmio Estudantil da Escola Técnica de Pelotas.  
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outras autoridades que manifestaram apoio a causa da defesa da legalidade e 

produziram manifestos enviados ao governador Brizola e aos chefes militares. 

O Grêmio Estudantil do CMP tem tradicional participação ativa na cidade 

de Pelotas por conta da passeata anual do Gato Pelado. A mascote da escola, 

que leva em seu nome as iniciais do Grêmio do Pelotense, foi desenhada pelo 

jornalista e redator do Diário Popular Aldyr Garcia Schlee61. As passeatas do 

Gato Pelado era um importante movimento político na cidade de Pelotas, 

protagonizadas pelos estudantes. Em depoimento, Gilberto Gastal62 descreve a 

manifestação estudantil em Pelotas: 

As passeatas do Colégio Pelotense eram um fenômeno 
interessantíssimo. O Colégio Pelotense foi criado em junções da 
maçonaria como uma defesa anticlerical dos jesuítas que fundaram o 
Colégio Gonzaga, poucos anos antes. E criou-se um corpo de 
professores que eu acho que tinha mais ou menos essa ideia um pouco 
de livre pensadora da maçonaria. Gostando ou não gostando, criou-se 
lá dentro um grêmio estudantil, os chamados Gatos Pelotas, GP 
(Ginásio Pelotense) e coitado os do Gonzaga virou Galinha Gorda, GG 
(Ginásio Gonzaga). Bom, e o Grêmio do Pelotense, assim que veio a 
democratização passou a organizar para desfilar no primeiro sábado 
de agosto de cada ano, uma grande passeata, critica e cômica, irônica 
e debochada, tipo um jornal O Pasquim ao vivo na rua. E aquilo era um 
acontecimento municipal extraordinariamente marcante. Reunia mais 
gente do centro ou tanta gente quanto o carnaval no centro da cidade. 

Gilberto Gastal63 cita exemplo que representa a força das passeatas do 

Gato Pelado, principalmente, quando ameaçadas de sofrer censura do governo 

municipal: 

Houve um governo em 1958, primeiro governo do Adolfo Fetter, que 
muito criticado e sofrendo as pressões das pessoas que eram muito 
criticadas nas passeatas, resolveu determinar ao diretor da escola, 
depois dos quadros passarem por censura. Pegou fogo a gurizada. 
Não não, alguns professores deram apoio, foi o que bastou. Naquele 
tempo o fórum trabalhava no sábado de manhã, e aí na cabeça do guri, 
“tchê vamo pro fórum, vamos pedir um mandato de segurança”. E o 
juiz deu o mandato de segurança e passeata saiu com a cambada de 
guris, adolescentes, segurando a faixa “saímos com o mandato de 
segurança”. Ou seja, que orgulho, mais de tudo um orgulho de uma 
prerrogativa de cidadão assim, capaz de se expressar e eu acho que 
essa juventude vinha no Brasil todo, com a participação política 
estudantil muito grande, de passarem o fim de semana discutindo os 
problemas no resto do mundo e cultuando a constituição e as 
prerrogativas e dos direitos individuais, ou seja, foi tanto tempo que o 
Brasil não teve isso verdadeiramente em tempo de Primeira Republica, 

                                                           
61 Citação do depoimento de Vera Lopez, concedido a mim no dia 11 de novembro de 2019. 
62 Depoimento de Gilberto Gastal, concedido a mim, no dia 14 de novembro de 2019. 
63 Depoimento de Gilberto Gastal, concedido a mim, no dia 14 de novembro de 2019. 
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teve um leve gozo disso em 4 anos ou 5 na Revolução de 30, pra daqui 
a pouco fechar de novo. Passou quinze anos lá, pra finalmente abrir 
depois da Segunda Guerra. A sociedade brasileira e aqui no Rio 
Grande do Sul, estava em pleno gozo dessa coisa que é ser cidadão e 
ter direito de dizer e pensar o que quiser. 

As memórias de Gilberto Gastal sobre os anos finais de 1950 e início de 

1960 refletem o quão os estudantes se mobilizavam, principalmente, pela 

liberdade de se expressar politicamente, garantindo o direito de liberdade e 

cidadania. Mesmo com a postura do governo municipal em 58, de censurar os 

quadros e faixas que os estudantes levavam para debochar e ironizar sobre os 

membros da alta sociedade pelotense, estes não aceitavam retornar à censura 

que, por muitos anos, impediu a expressão jovem de ser levada a público.  

Em relação a Campanha pela Legalidade, os estudantes pelotenses 

agiram diante da tentativa de golpe contra a Constituição de 1946, que garantia 

tal liberdade expressada nas passeatas do Gato Pelado. Gilberto Gastal e Vera 

Lopez, em depoimentos a este trabalho, confirmam que não houve a passeata 

durante os dias da campanha pela legalidade, porém, os movimentos estudantis 

organizaram passeatas em favor da legalidade, como no caso dos estudantes 

da Faculdade de Direito. As passeatas do Gato Pelado, segundo os 

entrevistados, tinham caráter crítico sobre as personalidades e políticos 

municipais. Em período de campanha pela legalidade, em que a crise política 

era de âmbito nacional, os movimentos estudantis agiram em conjunto para 

organizar as mobilizações na cidade.  

Os estudantes passaram a atuar nas inscrições de voluntários na luta pela 

legalidade. Além da Casa do Trabalhador, o prédio da Faculdade de Direito 

passou a ser espaço para a realização das inscrições, em que os estudantes 

acadêmicos e secundários atuaram ativamente trabalhando como voluntários 

para o alistamento de pessoas dispostas a ingressar na luta pela legalidade. Em 

nota publicada no Diário Popular do dia 29 de agosto de 1961, o Centro 

Acadêmico Ferreira Vianna da Faculdade de Direito notificou que seria adiada o 

Círculo de Palestras Bevilaqua em detrimento da adesão dos estudantes a 

greve, seguindo orientações da UNE, da FAP, da Federação dos Estudantes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FEURFGS) e da União Estadual 

dos Estudantes (UEE).  
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As escolas ligadas a União Pelotense dos Estudantes Secundaristas 

(UPES), as Faculdades de Pelotas ligadas a FAP e a Escola Técnica de Pelotas 

estavam em greve por tempo indeterminado, porém, para os estudantes 

pelotenses mobilizados pela legalidade, greve não era sinônimo de paralisação 

e sim de movimentação. E essa mobilização estudantil impulsionou os 

professores a também se organizarem. O Comitê do magistério pelotense, citado 

no capítulo anterior, é criado após a deflagração de greve estudantil, ou seja, a 

hipótese é de que os estudantes passaram a ser inspiração de atuação política 

para os professores. 

Quando Jango é recebido em Porto Alegre e define sua posição em 

relação a crise política, aceitando a proposta encaminhada a ele por Tancredo 

Neves de aceitar o regime parlamentarista, a movimentação estudantil pela 

legalidade “esfria”. As mais de cinco mil pessoas que se voluntariaram aos 

alistamentos realizados pela luta pela legalidade, dentre eles, muitos estudantes, 

se davam como vitoriosos na luta que garantiu a posse de João Goulart, posição 

essa que se dividia entre aqueles que se sentiam derrotados por Jango aceitar 

o parlamentarismo proposto pelo congresso, que não garantia a ele governar 

com os poderes de chefe do executivo, e passaram a apoiar Brizola na luta pelo 

plebiscito.  

No dia 5 de setembro, as aulas na ETP voltaram a normalidade. Segundo 

a diretoria da educação municipal e delegacia regional de ensino, no Diário 

Popular do dia 5 de setembro de 1961, ainda não haviam fixado o retorno das 

atividades escolares municipais e estaduais. Nas escolas, as atividades 

voltariam ao normal apenas no dia 8 de setembro, mas por conta do feriado de 

7 de setembro, apenas no dia 11 de setembro de 1961, uma segunda-feira, 

retornaram as atividades escolares, após greve estudantil na cidade, que durou 

entre 15 a 17 dias. No mesmo dia 11 de setembro, as Faculdades de Pelotas 

retornaram as suas atividades. Na Faculdade de Direito, a FAP organizou 

assembleia para discutir os rumos da política nacional. 
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II.III ESTUDANTES QUE LUTARAM PELA CAMPANHA DA 

LEGALIDADE EM PELOTAS 

 Vera Maria de Oliveira Lopez65, de 75 anos, concedeu em entrevista na 

sua casa, no bairro Laranjal, em Pelotas, relatos sobre suas memórias no 

período de Campanha pela Legalidade em Pelotas. Como já citado no presente 

trabalho, Vera, em 1961, era estudante do colégio Pelotense e participava 

ativamente das manifestações do Grêmio Estudantil do CMP, principalmente nas 

passeatas do Gato Pelado. Durante a campanha pela legalidade, atuou na Casa 

do Trabalhador, realizando alistamentos de voluntários que tinham o objetivo de 

lutar militarmente. No início de seu depoimento, no dia 14 de novembro de 2019, 

relembra os principais movimentos estudantis e instituições educacionais em 

Pelotas: 

Naquela época, o que foi muito atuante aqui em Pelotas foi a União 
Pelotense dos Estudantes Secundaristas (UPES) reunia muita gente, 
a FAP que é uma coisa que não existe mais, que é a Federação 
Acadêmica de Pelotas, na época tinha o que de universidade em 
Pelotas: a Faculdade de Direito, de Odontologia, Agronomia, não sei te 
dizer se a medicina já era fundada, mas foi fundada por ai, mas eram 
todas assim elementos independentes, não eram da UFPel ainda. O 
Direito e a Odonto eram ligados a UFRGS e eram faculdades distantes 
assim do centro né. A agronomia era mais ligada ao instituto, ela era 
uma unidade de ensino, ficava la fora na época e mais distante, então 
não tínhamos muito contato. Tinha uma parte ali na frente do mercado 
que funcionavam algumas unidades acadêmicas né, e as de campo 
foram mais pra fora, ali aonde é no Capão do Leão agora.  

 Lopez aborda a participação das principais atividades dos movimentos 

estudantis na cidade: 

O movimento estudantil, era muito muito ativo, no sentido assim de se 
organizar. Tinham bandeiras especificas, em sentido estadual tinha a 
União Estadual dos Estudantes (UEE), que centralizava todas estas 
unidades acadêmicas, que além da URFGS tinha PUC e já tinha outras 
universidades particulares também. 

 Relembra também a importância do ano de 1961 para a política dos 

movimentos sociais, sendo o ano em que se formaram muitos alicerces entre 

movimentos de esquerda, entre eles, os movimentos estudantis de Pelotas: 

                                                           
65 Todas as citações de relatos da entrevistada foram extraídas da entrevista concedida por Vera 

Maria de Oliveira Lopez, no dia 11 de novembro de 2019. 
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O que eu acho muito importante, é que 61 foi um momento assim muito 
criativo, muito fundamental de lançar alicerces, de fazer alicerces para 
os muitos movimentos de esquerda que se foram construindo até 68. 
Passou por 64, passou pelo golpe e tal aquela coisa, mas a ditadura 
foi se acirrar em 68. E o movimento estudantil foi muito participativo 
assim. Eles tinham realmente um protagonismo muito importante. Em 
61 o que aconteceu de importante aqui em Pelotas foi uma grande 
participação na Casa do Trabalhador, naqueles dias mais nervosos. 
Tem toda aquela história do Brizola no Rádio (...) e o rádio mobilizou 
muito. E tinha aqui em Pelotas um movimento assim ligado ao 
movimento operário, mas não(...) sabe aquelas coisas de partido 
mesmo, era o Partido Comunista, o mais forte era o PCB mesmo em 
Pelotas, e o movimento estudantil ia muito colado com aquele pessoal 
e tal, e as bandeiras vinham mesmo da resistência do Brizola. 

 Na época de 1961, como estudante secundarista do Colégio Pelotense, 

comenta sobre a participação do Grêmio do CMP e a organização das 

movimentações estudantis: 

Eu era do Pelotense e o Pelotense sempre foi muito atuante. Eu era do 
segundou grau (...) e era muito colado aos movimentos dos 
universitários que era mais forte. E tinha também em Pelotas um 
Centro Acadêmico que era ligado a UFRGS e que era a Faculdade de 
Direito e Odontologia. Eles junto com FAP e UPES com secundários 
faziam a grande movimentação que aconteceu, e eu inclusive que eu 
me lembro que o grande momento de aglutinação foi na Casa do 
Trabalhador que a gente fazia alistamento para o Grupo dos Onze (...) 
que naquela época só se falava de Grupo dos Onze, o Brizola começou 
e se tinha que fazer. 

 Comenta sobre a importância da Casa do Trabalhador como espaço de 

mobilização quando, em 61, é considerado um espaço para realização dos 

alistamentos de voluntários que, segundo ela, se inscreviam pensando em 

construir o Grupo dos Onze idealizado por Brizola: 

Nós ficávamos mais ali na Casa do Trabalhador, em 61, fazendo 
alistamento para Grupo dos Onze. Tinha lista, com nome de todo 
mundo endereço – imagina a ingenuidade (...) cheio de material assim, 
pronto para entregar para a repressão né. Mas tudo assim naquela 
base, 61 eu devia ter 17 anos ou 16, e tava todo mundo la confinado 
em determinados momentos, era lugar de resistência. Movimento 
estudantil era muito participativo e a gente fazia algumas 
manifestações de rua, geralmente na praça do direito (...) alguma 
concentração (...). Então tinha uma concentração de universitários aqui 
em Pelotas, o movimento estudantil age e reage por aí, com aquela 
coisa muito própria dos estudantes, com aquela rebeldia natural e tem 
que ser assim mesmo. Apesar te ter tido toda a repressão e acontecido 
toda aquela coisa(...). Eu só fazia alistamento né, eu e a torcida do 
Flamengo né (...) Era muita gente trabalhando ali na Casa dos 
Trabalhadores, entre trabalhadores, operários, estudantes, gente do 
comércio né. Tinham várias mesinhas e bancas e tal, fazia reunião. 
Ficavam ali escutando rádio o tempo todo, era impressionante. Não era 
fácil né, o Brizola falava né, e ficava todo mundo acompanhando o 
tempo todo o rádio. 
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 Vera Lopez argumenta que, durante a campanha pela legalidade, 

ocorreram constantes atos de monitoramento por parte dos que protagonizaram 

o golpe de 64. Aqueles que resistiram pela democracia em 61 sentiam-se 

vigiados pelas forças militares que assumiram o poder três anos depois: 

A partir de 61 foi muito fácil para eles monitorarem os movimentos. Eles 
ficavam monitorando, entre 61 e 64 eles sabiam o passo a passo de 
cada um. Na época já existia uma resistência no Uruguai, a América 
Latina em ondas(...) Depois de 64 teve intervenção nas unidades, na 
UPES tinha um major chamado Carneiro. Na FAP tinha outro 
interventor e aí o cara chegou, sentou e queria participar de tudo, a 
coisa foi degringolando, mas depois de 64. Em 61 não me lembro de 
violência (...) a gente sempre se cuidava, de violência e tudo. Eu ia pra 
minha casa sempre com um grupo de gente, voltando da Casa do 
Trabalhador. 

Em relação ao monitoramento que sofriam aqueles que participaram 

ativamente dos movimentos sociais entre 1961 a 1964, Vera Lopez conta sobre 

o seu acervo de documentos. O conteúdo que organizava poderia ser utilizado 

como importante prova pelos militares. Ela relembra a atitude de seu pai, que 

prevendo o golpe, e em medida de segurança por sua família, resolve se 

desfazer dos documentos: 

Os trabalhadores tinham muita dificuldade em juntar papel, por 
desinformação e tal, mas mais por causa da polícia né. Eu me lembro 
que meu pobre acervo que eu tinha, de revistas, livros aquela coisa. 
Em 64 meu pai apavorado, eu saí né, sempre fui de fazer política 
estudantil na rua. Aí eu voltei, meu pai tava fazendo fogueira no quintal, 
morrendo de medo. Porque, ele soube que tinham pegado o filho do 
amigo dele, não sei o que. Meu pai era getulista, trabalhista, aquela 
coisa. Quem trabalhava (..) ele que trabalhou toda a vida, foi 
“privilegiado” pelas medidas trabalhistas, não tinha como não ser né. 
Mas depois na hora que apertou mesmo, que ele viu que meu caso não 
era simplesmente trabalhista né, ele passou a ter medo. Era uma 
época que eu ia muito ao Uruguai, conseguia muito o contato com os 
movimentos políticos na época, eu trazia muito material escrito, depois 
teve uma época que livros não eram editados, não podiam no Brasil. 
Eu conheci “As veias abertas da América Latina”, por apostilha que eu 
trouxe do Uruguai, que pra nós em 64 e 68 era uma fonte de liberdade. 

Gilberto Gastal66, estudante secundarista do colégio Pelotense, ingressou na 

Faculdade de Direito e chegou a ser presidente da FAP. Participou das 

atividades na Casa do Trabalhador e no prédio da faculdade de Direito 

realizando alistamentos de voluntários. Ele sobre a importância da Constituição 

                                                           
66 Todas as citações de relatos da entrevistada foram extraídas da entrevista concedida por 

Gilberto Gastal, no dia 11 de novembro de 2019 
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de 46, que foi defendida na campanha pela legalidade como símbolo da 

liberdade democrática após quinze anos de governo Vargas: 

Com fim da Segunda Guerra Mundial, com influência do mundo, que já 
tinha lá em alta dividindo aqui é para Russos, aqui é pra Estados 
Unidos e Inglaterra, e os outros que se acomodem. O ambiente político 
favorecendo a democracia, Getúlio deixou o Poder (...) O povo 
brasileiro ficou tão entusiasmado com a constitucionalização em 46, 
que eu te digo de cor que foi promulgada dia 18 de setembro de 46. Se 
tu me perguntares quando promulgada a de 88 não sei, quando ditada 
a de 79, não sei te dizer. Mas a Constituição que me abriu pro mundo, 
jovem e depois adulto participante, eu sei o dia que ela foi promulgada. 
E deu para a juventude da época, e acho que deu para incipientes 
adultos da época e para os que lançaram então para essas correntes 
partidárias, essas pessoas todas participaram com muito apetite 
político. Com muita crença que aquela liberdade democrática era pra 
valer. As pessoas começaram a defender suas ideias políticas com 
maior liberdade, seja de esquerda, direita e centro. Com muita gana e 
com muito orgulho a gente vivia os direitos constitucionais. 

 Gastal relembra os momentos que sucederam a renúncia de Jânio 

Quadros em agosto de 1961 e a forma com a qual as pessoas reagiram ao 

impedimento de João Goulart de assumir a presidência por parte dos ministros 

militares. Inclui, ainda, a importância de Brizola utilizar do meio de comunicação 

mais importante na época, o rádio, para conquistar apoio da população do 

Estado e mobilizar a luta em defesa da legalidade: 

Eu acho que isso chocou de tal maneira a consciência da sociedade. 
Se no resto do Brasil não houve uma reação como a legalidade aqui, é 
porque não teve uma liderança política, que se deu conta, porque já 
usava isso a muitos anos, de que o rádio era o grande contato com a 
massa. Mas ele passou o governo dele (Brizola), nas sextas-feiras de 
noite, não lembro se na Rádio Nacional, ele começava como quem 
tivesse conversando com o povo e isso galgou a comunicação muito 
grande, de tal modo que ele tinha noção que o rádio era essencial. 
Tinha liderança porque tinha feito um governo importante. Eu 
particularmente, achava que tinha preferências pela suavidade do João 
Goulart, do que o repentismo de Brizola, me divido olhando eles. Era 
inegável que ele tinha espalhado escolas baratas, por todo o estado, 
não só no campo, mas na cidade. Teve a coragem (...) o toque genial 
de mandar cercar a torre da Guaíba, que era a Rádio que se ouvia no 
Estado, em qualidade e com isso ele ganhou o poder de comunicação. 

 Gilberto Gastal conta também sobre a sua experiência política nos 

movimentos estudantis, sua inserção na UPES e a importância do movimento 

estudantil atuando nas questões sociais de Pelotas: 

Era uma coisa que a gente iniciava e não conseguia parar né. Eu 
comecei a me envolver no Grêmio do Colégio Pelotense, mas nunca 
tive ali cargos de maior liderança, não fui presidente do Grêmio, 
secretário e tesoureiro. Mas, em seguida estava participando a União 
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Pelotense dos Estudantes Secundários, numa política já sobre colégio, 
no plano municipal. E na UPES, fui secretário, vice-presidente e 
presidente. Era uma entidade muito atuante em Pelotas, muito ligada 
aos temas de interesses sociais de Pelotas. Quando fui presidente em 
59/60. Houve uma crise na Santa Casa, que um médico fui punido na 
Santa Casa pela direção. Todos, menos três médicos, se eu não me 
engano 16 médicos, em torno disso, pediram demissão e foram 
trabalhar na Beneficência ou não trabalharam. Três médicos, 
resistiram sozinhos a vida no hospital: Dr. João Xavier, cirurgião, Dr. 
Moura e o Dr. Vicente Real, quer era vereador eleito pelo partido 
republicano. Junto a esses médicos, a UPES em solidariedade a eles, 
iniciou uma grande campanha em prol da Santa Casa, mostrando 
sempre muito envolvida. 

 Ele cita a relação entre movimento estudantil e o Diário Popular, 

relembrando a organização dos estudantes universitários da FAP para publicar 

as notas em favor do governador Brizola e em defesa das Constituição de 46 no 

período de campanha pela legalidade: 

O Diário Popular se intitulava um órgão dos interesses gerais, era o 
que dizia no título abaixo do nome do jornal. E sendo coisa paga, não 
tinha problema nenhum, publicar um edital, uma convocação ou nota, 
e no caso da legalidade, publicas os manifestos de apoio a legalidade, 
não havia problema, se pagando, era publicado. Mas no setor de 
notícias, aquele que tivesse sob a orientação editorialista do Diário 
Popular, ele era um jornal de postura conservadora e ele não era muito 
aberto não a quem não fosse de uma corrente conservadora.  

 Assim como Vera Lopez, em depoimento, Gilberto Gastal lamenta a perda 

de documentos referentes ao período. Estes foram perdidos por influência de 

sua mãe, que temia que o acervo do filho pudesse comprometê-lo perante a 

repressão militar que caçava manifestantes de movimentos populares. 

Eu só lamento não ter assim dados muito concretos, inclusive papéis 
dessa época dos anos 60, porque quem tem mãe sempre tem um anjo 
da guarda protetor. Não sei se a minha mãe, se sentindo um pouco 
responsável por ser a pessoa que me metia na política, que 
entusiasmava o meu pai pra gente sair em alto de campanha eleitoral 
assistir comício, porque tinha muito comício em Pelotas, nas 
associações de bairro (...) fazia meu pai colocar os guri no automóvel 
e ir aos comícios (...) e ai quando veio o golpe de 64 eu acho que ela 
temeu, e eu já estando na câmara, e eu já não morava mais com ela 
nesta ocasião, eu sei que ela deu sumiço nos meus jornais, meu 
papéis, livros, revistas, tudo que ela achava(...) depois de muitos anos 
eu achei em umas caixinhas algumas coisas, que ela mandou colocar 
no sótão, achando ser um grande esconderijo, tinha revistas, 
fotografias de muita gente, que ela em prevendo o pior, escondeu e se 
perdeu muito. 

Enfim, as memórias de Vera Lopez e Gilberto Gastal, em partes 

transcritas neste trabalho, são importantes para entender como o movimento em 
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torno da Legalidade foi vivido em Pelotas na experiência de jovens estudantes. 

As entrevistas revelam a relevância das passeatas estudantis e, no caso dos 

depoentes, a Passeata do Gato Pelado como um grande acontecimento na 

trajetória política dos estudantes.  

Nos dias em que foram realizados os alistamentos, Lopez destaca a 

importância da rádio como principal meio de comunicação. Brizola, em seus 

discursos transmitidos na Rádio Guaíba, conseguia levantar a moral daqueles 

que estavam dispostos a lutar em defesa pela constituição. As entrevistas 

revelam ainda as dificuldades nos tempos próximos a 64, em que as famílias dos 

depoentes, por segurança de seus filhos, decidem por queimar os arquivos que 

poderiam servir de motivo para que os militares os perseguissem durante os 

anos de ditadura. Assim, justificam-se as dificuldades em encontrar fontes de 

arquivos pessoais sobre a campanha pela legalidade para a realização de 

futuras pesquisas sobre o tema. 
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CONCLUSÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso buscou evidenciar que a 

Constituição de 1946 foi um dos argumentos que levou à  grande adesão popular 

na campanha pela legalidade. Brizola e seus apoiadores, ao perceber que a ação 

dos ministros militares seria a de declarar prisão para João Goulart quando sua 

comitiva chegasse ao Brasil, perceberam que tratava-se de um golpe à 

Constituição. 

De imediato, a ação do governador do Rio Grande do Sul foi a de declarar 

resistência contra o abuso de poder dos ministros militares, que já haviam 

prendido o marechal Lott por publicar manifesto contrário ao golpe dos militares.  

Brizola declarou resistência e foi ameaçado de ser preso pelos militares no 

Palácio do Piratini e de sofrer bombardeamento por parte do comando da V Zona 

Aérea. Porém, o líder do III Exército Brasileiro, general Machado Lopes, declarou 

apoio à Legalidade afim de não causar um conflito que, possivelmente, 

terminaria em mortes de civis. Brizola utilizou o rádio, principal meio de 

comunicação da época, para realizar seus discursos e a sua maneira de dialogar, 

contagiante e mobilizadora, convocou a população a lutar pela legalidade 

constitucional.  

O presente trabalho defende que a campanha pela legalidade lutou pela 

Constituição, contra um golpe militar que viria a se concretizar no ano de 1964. 

A forte mobilização popular no Brasil, e em especifico, no Rio Grande do Sul, 

garantiu a segurança de João Goulart para que este pudesse entrar no país pelo 

Uruguai e se reunir com Brizola em Porto Alegre. Tal atitude demonstra força 

para defender a Constituição perante a tentativa dos militares de assumir o 

poder. A solução parlamentarista, aprovada pelos militares, e desaprovada por 

parte dos legalistas, foi a solução que o Congresso Nacional encontrou e João 

Goulart aceitou para ser presidente sem que sangue fosse derramado. 

 No interior do Rio Grande do Sul, e especificamente, como apresentado 

no presente trabalho, nas cidades de Carazinho, Santa Cruz do Sul e Santa 

Maria, a luta pela defesa da legalidade ocorreu de forma semelhante, porém, 

com as especificidades relacionadas a cada município. Em tais cidades, Brizola 



80 
 

 

obteve sucesso ao transmitir em seus discursos a importância da criação de 

espaços para alistamentos, nos quais voluntários inscritos empunhariam armas 

e/ou estariam a disposição para serviços de enfermagem, assim, lutando pela 

defesa legalista.  

 A experiência de mobilização popular durante Campanha pela Legalidade 

em cidades do interior do Rio Grande do Sul, especificamente, Carazinho, na 

região de Passo Fundo; Santa Cruz do Sul, na região do Vale do Rio Parto; e 

Santa Maria no “Coração do Rio Grande”; são casos que contribuem para o 

entendimento de como era organizada a Campanha pela Legalidade nos 

municípios.  

Através da mobilização política dos partidários a Brizola, atuantes nas 

câmaras municipais e nas manifestações populares protagonizadas por 

trabalhadores, estudantes e voluntários, compreende-se o sentido de luta pela 

legalidade, em que as pessoas que se manifestavam em apoio e se alistavam 

para lutar pela campanha, expressavam a indignação sobre o ataque a 

constituição pelos militares. Em relação a tentativa de golpe, o lado militar que 

apoiava a legalidade, através do general Machado Lopes, e o outro lado, o dos 

militares aliados a tentativa de golpe em 61, viram o tamanho da adesão popular 

ao movimento de resistência. E, nesse caso, perceberam que declarar 

contrariedade seria confrontar a grande maioria da população disposta a lutar 

pela liberdade democrática. 

 Em Pelotas, analisando o Diário Popular, que noticiava sobre as 

movimentações na cidade desde a renúncia de Jânio até a posse de Jango, 

compreende-se as semelhanças com as cidades do interior do Rio Grande do 

Sul. Os vereadores da cidade declararam sessão permanente de trabalho na 

Câmara Municipal e sessões extraordinárias frente às notícias que chegavam de 

Brasília e Porto Alegre. Em defesa pela legalidade, atuaram junto a criação do 

Comitê Pró-Defesa pela Legalidade, reunindo apoiadores do movimento. 

 Destaca-se a importância da participação dos trabalhadores, que no 

espaço operário da Casa do Trabalhador, organizaram reuniões e forneceram 
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suporte para os alistamentos voluntários ali realizados. Formaram-se Comitês 

de resistência entre mulheres, radialistas, magistério, operários e estudantes.  

Os militares da cidade permaneceram em “silêncio”, demonstrando 

insatisfação com as manifestações populares. Partidos se manifestaram em 

apoio a legalidade e, através de notas publicadas no Diário Popular, defenderam 

a constituição, seja pela posse de João Goulart ou pela segurança que 

garantisse o retorno de Jânio ao Poder.  

A Igreja Católica, através do bispo diocesano Dom Antônio Zattera, após 

as manifestações populares na cidade, tardiamente, se posiciona em apoio ao 

movimento, tendo em vista que o seu depoimento é publicado três dias após as 

ameaças de conflito entre militares e a resistência pela legalidade. 

 Nos dias que se aguardavam a chegada de Jango e se intensificavam o 

número de voluntários alistados em Pelotas, segundo o Diário Popular, a cidade 

passa por crise nos abastecimentos de combustíveis, no fornecimento de 

energia elétrica e principalmente, por enchentes que desapropriaram cerca de 

200 famílias nas zonas periféricas da cidade, próximas ao canal do São Gonçalo. 

Considera-se, neste trabalho, que estas questões socioambientais impediram 

parcela da população de participar na luta política, tendo em vista todas as 

dificuldade, como a falta de acesso ao transporte público e outros de extrema 

relevância, os pelotenses diretamente atingidos priorizaram questões básicas de 

sobrevivência, deixando de lado as questões políticas de crise nacional.  

 A posição do Diário Popular, durante os dias de Campanha pela 

Legalidade, foi se modificando de acordo com a conjuntura política. Quando 

Jânio Quadros renuncia, de imediato, foi publicado editorial do jornal em apoio 

ao ex-presidente, no dia 26 de agosto de 1961. Já quando Odílio Denys declara 

o impedimento de que João Goulart seja empossado como presidente, o Diário 

Popular não publica editorial. O apoio à posse de João Goulart é encontrado 

somente em notas publicadas no jornal por entidades que defendiam a 

Campanha pela Legalidade.  
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Em depoimento, Gilberto Gastal afirma que o movimento estudantil 

pagava ao jornal para ter espaço para publicação de notas e convocações. 

Entende-se que o Diário Popular não buscava o diálogo com entidades que 

apoiavam a posse de Jango, mas as entidades buscavam ao jornal para divulgar 

seu posicionamento político durante a crise política.  

 Quem apoiava o impedimento de Goulart não se expressou publicamente 

no Diário Popular através de notas ou convocações para reuniões. Encontra-se 

o posicionamento do Cel. Vignoli, que declara silêncio diante das manifestações 

pela Legalidade e os Jatos da FAB que lançaram panfletos na cidade, 

manifestando repúdio a posse de João Goulart. Porém, nenhum grupo político 

declarou diretamente ser contrário a posse de João Goulart, ainda que 

houvessem grupos que se manifestassem exigindo o retorno de Jânio Quadros 

como presidente, acreditando que a renúncia teria ocorrido por pressões 

políticas. 

 Edward Palmer Thompson (1991), ao abordar os motins de fome na 

Inglaterra do século XVIII, discute o trabalho de historiadores ingleses sobre o 

tema, criticando-os por fazer uma abordagem espasmódica, discutindo questões 

óbvias como economia, afirmando que, se em condições econômicas 

desfavoráveis, as pessoas passam fome e se rebelam. Em seu trabalho, 

Thompson afirma que existem questões mais complexas a se analisar referentes 

aos motins de fome, como o comportamento destas pessoas quando estão com 

fome, o que elas fazem e como seu comportamento é modificado pelo costume 

e pela razão (THOMPSON, 1991, p.151). Sobretudo, Thompson afirma que, 

certamente, existiam as questões econômicas que faziam as pessoas 

organizarem os motins de fome na Inglaterra, porém, existiam, também, as 

tradições e valores culturais que, quando rompidos, provocavam a revolta 

popular organizada. 

Relacionando a teoria de Thompson (1991) com os movimentos 

estudantis em Pelotas durante Campanha pela Legalidade, é possível 

compreender que seria questão óbvia, neste trabalho, analisar que os 

estudantes se manifestavam pela legalidade por questões sociais ou 

econômicas. Além disso, existia uma cultura de participação política estudantil 
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em Pelotas, em que os estudantes exerciam a tradição de se manifestar 

politicamente na cidade, exemplo para essa afirmação, são as passeatas do 

Gato Pelado. As passeatas eram realizadas todos os anos, em situação de crise 

nacional ou não, era uma tradição popular, inserida na cultura política estudantil. 

No exemplo citado por Gilberto Gastal, em que o prefeito tenta censurar a 

passeata, imediatamente, os estudantes demonstram resistência pela cultura 

política e reagem ao ato, ao se dirigir para o fórum de Pelotas e conquistar diante 

do juiz mandato de segurança contra censura, garantindo que no desfile seriam 

resguardadas as liberdades políticas, como tradicionalmente aconteciam todos 

os anos. 

 Portanto, para analisar a participação estudantil durante campanha pela 

Legalidade, faz-se necessária evidenciar a tradição do movimento estudantil, 

que cultuava a inserção dos estudantes na participação política em Pelotas, 

criticando, debochando, mobilizando, resistindo e paralisando. Sobretudo, a 

cultura de participação política é fundamental para a criação da Federação 

Acadêmica de Pelotas entre os universitários, a criação dos Grêmios do Colégio 

Pelotense e da Escola Técnica de Pelotas, na participação da União Pelotense 

dos Estudantes Secundários nas questões sociais da cidade. Na influência das 

centrais estudantis como UNE, UEE, UNETI para a adesão da greve estudantil 

na cidade. Na participação na Casa do Trabalhador e nas Faculdades de 

Pelotas, realizando alistamentos de voluntários, realizando comícios, atividades 

estudantis, assembleias e criando comitês. E fundamentalmente, a liberdade da 

prática da política estudantil é exercida na defesa pela legalidade. Como define 

Thompson (1991, p.152): “O desrespeito a esses pressupostos morais, tanto 

quanto a privação real, era o motivo habitual para a ação direta”.  

Portanto, para o movimento estudantil, defender a legalidade era ir além 

da defesa da posse de João Goulart como presidente, era garantir a liberdade 

da crítica, da oposição política, da ironia, do humor, da revolta e da 

movimentação estudantil, como movimento social na cidade. 

 E para compreender a importância da cultura de movimentação estudantil 

em Pelotas, as memórias de Vera Lopez - como estudante secundarista do 

Colégio Pelotense que participava ativamente do Grêmio, e que durante 
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Campanha pela Legalidade, lutou como mulher pela garantia da democracia, 

atacada na tentativa de golpe pelos militares - e de Gilberto Gastal - também 

secundarista do Pelotense na época, que relembrou sua vivência política como 

estudante - revela que a construção social como atores participantes dos 

movimentos sociais foi possível pelas experiências políticas estudantis 

vivenciadas na cidade de Pelotas. 
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