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Resumo: O presente projeto História e ditadura militar – levantamento documental e análise historiográfica 

(Marabá, 1960-1970) – faz parte das atividades desenvolvidas no âmbito das ações do Grupo de Pesquisa 

Interpretação do Tempo: ensino, memória, narrativa, política (iTemnpo) e teve como principal objetivo fazer um 

levantamento documental no período em tela acerca dos registros escritos e de memória sobre a experiência da 

ditadura militar na região sul e sudeste do Pará. Nessa dimensão, foram identificadas, fotografadas e catalogadas 

mais de 4.500 atas resultantes dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Marabá. Também identificamos, 

mapeamos e digitalizamos as edições dos periódicos O Jornal de Vanguarda, Boletim Comercial, Jornal O 

Marabá e Resistência que também produziram um conjunto de narrativas acerca das experiências vivenciadas no 

período em análise. Por fim, produzimos cinco entrevistas orais com relatos de memória de diferentes atores que 

também elaboram seus registros sobre suas memórias acerca das histórias vivenciadas em suas trajetórias 

individuais/coletivas. 

Palavras chave: História. Ditadura Militar. Documentos. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto História e ditadura militar - levantamento documental e análise 

historiográfica (Marabá, 1960-1970) – que se encontra registrado na PROPIT e no ICH, se 

insere dentro das atividades desenvolvidas no âmbito das ações do Grupo de Pesquisa 

Interpretação do Tempo: ensino, memória, narrativa, política (iTemnpo) e objetiva de maneira 

específica fazer um levantamento documental no acervo do arquivo da Câmara Municipal de 

vereadores da cidade de Marabá-PA, no acervo do Jornal Correio do Tocantins e produzir 

entrevistas de História Oral para no primeiro momento realizarmos a seleção, catalogação e 

produção documental acerca de algumas relações políticas praticadas no Sul e Sudeste do Pará 

entre os anos de 1960 e 1970, especialmente no município de Marabá. Deve-se ressaltar que 

devido às condições de pesquisa no acervo desse jornal e dos exemplares disponíveis sendo 

relativo a um período de tempo distinto do recorte cronológico abarcado pela pesquisa, 

decidimos usar os arquivos de outros jornais que estão disponíveis no acervo da Casa da 

Cultura. Nesse sentido realizamos as pesquisas nos periódicos O Jornal de Vanguarda, Boletim 

Comercial, Jornal O Marabá e Resistência. Também foi objetivo do projeto fazer uma análise 

das práticas e representações acerca das relações de poder que configuraram as disputas 

políticas praticadas no município de Marabá, no período em tela e dessa forma ampliar as 

discussões sobre a ditadura militar instaurada em 1964. 

É cada vez maior o número de trabalhos acadêmicos que analisam a experiência 

ditatorial no Brasil. Inúmeros autores, com diferentes abordagens, têm contribuído de maneira 

significativa para os debates acerca da ditadura militar instaurada em 1964. A própria 

periodização da ditadura é objeto de análise na literatura especializada. Gláucio Ary Dillon 

Soares, em trabalho publicado em 1994, já apontava nessa direção, porque para ele “o golpe de 

64 não começou em março daquele ano, sendo impossível entendê-lo se começarmos o estudo 

naquela data”.  



Estudos recentes também apontam a necessidade de problematizar os marcos temporais 

atribuídos ao regime militar. Para o historiador Daniel Aarão Reis, o estado de exceção teria 

terminado em 1979 com a revogação dos Atos Institucionais. Para ele, não resta dúvida que a 

ditadura iniciou em 1964. Mas quanto ao seu término, há divergências analíticas, se teria 

ocorrido em 1979 quando os Atos Institucionais foram revogados, em 1985 com a eleição 

indireta de Tancredo Neves ou ainda se teria sido em 1988 com a aprovação da Carta 

Constitucional. 

Sabemos que as experiências históricas são filhas do tempo e do espaço. No entanto, 

nem sempre essa condição parece ganhar a devida importância e, não raro, percebemos análises 

realizadas em dimensões específicas de tempo e espaço serem apresentadas como se 

representassem experiências alhures.  

Na chamada região Sul e Sudeste do Pará o período analisado (1960-1970) foi marcado 

por tensões políticas, discursos e práticas envolvendo diversos grupos sociais. Relações que 

foram configuradas, sobretudo pelas disputas envolvendo os usos da terra entre trabalhadores 

rurais, agricultores vindos de diversas regiões do país – ora denominados de posseiros – e 

fazendeiros representantes do agronegócio, como bem demonstrou o historiador Airton Reis 

(2015) em seu livro Do posseiro ao sem terra: a luta pela terra no sul e sudeste do Pará. 

Relações praticadas sob o símbolo da violência, dos enfrentamentos, das estratégias, das 

negociações e resistências construídas dentro das condições de possibilidades existentes em 

cada momento da luta. 

Nessa dimensão o projeto teve como objetivos, identificar, fotografar/digitalizar e 

catalogar as atas da Câmara de Vereadores de Marabá referente aos anos 1960 e 1980; mapear 

atores sociais para a realização de entrevistas de História Oral; realizar as entrevista e fazer a 

transcrição; realizar as no acervo da Casa da Cultura sobre os jornais que produziram narrativas 

no período analisado; montar um banco de dados com as fontes catalogadas para o iTemnpo e 

disponibilizar para acesso livre; apresentar os desdobramentos da pesquisa em seminários 

temáticos e produzir textos acadêmicos para submeter e publicar em revista especializada na 

área. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia usada se desenvolveu a partir de uma reflexão dos principais autores que 

abordam a ditadura militar a partir de ações simultaneamente de fichamento e debate sobre os 

temas discutidos em cada abra/autor. Em seguida discutimos algumas obras do campo da teoria 

da História para refletir questões como a produção e manuseio do documento na pesquisa 

historiográfica. Essas ações foram fundamentais para as atividades seguintes, sobretudo aquelas 

voltadas à produção da fonte oral através das entrevistas. Após essas ações foram realizadas as 

atividades de identificação e catalogação das fontes nos arquivos da Câmara de Vereadores de 

Marabá e da Casa da Cultura sobre os periódicos que eram publicados nas décadas de 1960 a 

1970.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção deverão ser apresentados os resultados alcançados na pesquisa, discutindo estes 

com o referencial teórico apresentado. Para tanto, poderão ser apresentadas tabelas, gráficos e 

imagens que sejam essenciais à boa compreensão do texto. 

 



4. CONCLUSÃO 

Atendendo aos objetivos trilhados pelo projeto, a pesquisa logrou êxito no mapeamento 

documental sobre as experiências política, social e cultural, portanto, históricas, que 

concorreram para configurar o período de tempo abarcado na pesquisa. Foi possível perceber a 

quantidade e diversidade de variados documentos que produziram relatos acerca dos anos 1960 

a 1980 na cidade Marabá e região.  

Nesse ressaltamos a importante documentação que se encontra no arquivo da Câmara 

de Vereadores de Marabá, como lugar potencial de trabalhos para as pesquisas no campo da 

História e/ou das ciências afins. Apenas sobre as atas, foram digitalizadas mais de 4.500 paginas 

de registros das atividades do legislativo municipal, apontando uma variedade grande de 

debates, enfrentamentos e defesas dos mais variados assuntos. Nesse perspectiva também se 

insere a riqueza documental encontrada na Casa da Cultura, por meio de inúmeros jornais que 

tiveram durações em diversos recortes temporais e apresentam, igualmente, uma grande riqueza 

de relatos sobre as interpretações daqueles que ocuparam o lugar da escrita nos respectivos 

periódicos. 

Ao mesmo tempo também foi possível perceber como a produção historiográfica 

especializada na temática da ditadura se encontra predominantemente voltada para o centro sul-

sudeste incluindo a produção das pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de 

Pernambuco. Nesse sentido o alerta que o professor pesquisador Jaime Cuéllar fez quando de 

suas pesquisas para a realização do mestrado, se percebeu nas pesquisas do presente projeto, 

como ainda estamos carentes de trabalhos que tematizem a ditadura militar na região norte e no 

Pará, de forma específica, mesmo que alguns trabalhos comecem a ventilar. É nesse movimento 

que se inserem as reflexões de Cuéllar sobre a ditadura militar no Pará. Como ressalta esse 

pesquisador, a partir de 2012 com a criação da comissão da verdade alguns trabalhos 

começaram a ganhar vultos. Em suas palavras, até então, “no norte do Brasil, com destaque 

para o Pará, por ocasião dos 40 anos do golpe, não há ecos de ações vultosas, com exceção do 

trabalho 1964. Relatos subversivos: os estudantes e o golpe no Pará” (CUÉLLAR, 2015, 164).  

Em contrapartida, tem crescido a produção de trabalhos acadêmicos que analisam o 

período de tempo abordado centrando as reflexões no conflito da Guerrilha do Araguaia, como 

podemos perceber nas reflexões promovidas pela professora Patrícia Mechi em seu livro Os 

protagonistas do Araguaia: trajetórias, representações e práticas de camponeses, militantes e 

militares na guerrilha. Também são valiosas as reflexões de Rodrigo Corrêa Diniz Peixoto em 

seu texto Memória social da Guerrilha do Araguaia e da guerra que veio depois,  
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