
NOTA DE REPÚDIO 

 

 

Como professoras que fizemos parte da Comissão da Verdade da PUC-SP Reitora Nadir 

Gouvêa Kfouri, ocasião em que tratamos de pesquisar e registrar os crimes cometidos pela Ditadura 

Militar que atingiram a nossa Universidade, não podemos compactuar com a tentativa de revisão da 

História brasileira que tenta negar o caráter ditatorial e criminoso do regime que se inaugurou com o 

Golpe de 64. 

Se é verdade que à época, muitos setores da sociedade brasileira e da mídia apoiaram o Golpe 

de 64, vítimas de uma propaganda anticomunista e da polarização da Guerra Fria, este apoio não só 

esteve longe de ser unânime, como logo se diluiu à medida em que os militares no poder instauraram 

um estado de exceção, prendendo, torturando e matando opositores políticos, acabando com a 

liberdade de expressão e organização e transformando as eleições em farsas grotescas. 

A PUC-SP teve 6 (seis) de seus estudantes mortos – Carlos Eduardo Pires Fleury, José Wilson 

Lessa Sabbag (ambos do Direito), Luiz Almeida Araújo (Ciências Sociais), Cilon Cunha Brum, João 

Maria Ximenes de Andrade (ambos da Economia) e Maria Augusta Thomaz (Filosofia) – alguns deles 

os corpos nunca foram entregues às suas famílias. 

Nas salas de aula das instituições de ensino, estudantes e professores eram espionados por 

policiais disfarçados e vários professores foram cassados e estudantes presos em razão destas 

delações. Na PUC-SP o campus da Monte Alegre sofreu uma invasão por policiais, da qual resultaram 

muitos estudantes feridos e centenas presos; episódio que acabou sendo objeto de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito.  Além disso, seu teatro, o TUCA, foi incendiado duas vezes, destruindo-o 

completamente. 

Nada justifica a quebra de uma ordem constitucional como a que ocorreu em 64 e que, por isso, 

não pode e não deve ser chamada de “movimento” e muito menos de “revolução”. Uma vez 

suprimidas as garantias constitucionais de um Estado do Direito, nada mais impede que os detentores 

de armas transformem a sociedade em presa indefesa de seus desvarios.  
Considerando o vulto alarmante dos eventos políticos desses últimos dias, hoje, 31 de março de 2021, 

não será um dia normal. Nesse momento em que assistimos a essas tentativas de rever esse lamentável 

episódio da história brasileira por um governo com claras ambições golpistas, lembramos à 

comunidade da PUC-SP a sua história que cabe a todos nós assumir e recordar. 
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