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Resumo : Este artigo busca investigar as possíveis implicações psicológicas do 
rebatismo da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade e da Democracia, 
ocorrido em outubro de 2014, para a população de Porto Alegre. A troca foi realizada 
a partir de um projeto de lei de autoria dos vereadores Pedro Ruas e Fernanda 
Melchiona, com o objetivo principal de apagar as lembranças de uma época de 
regime militar e valorizar o maior ato cívico do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse 
sentido, este trabalho faz um apanhado sobre os movimentos históricos que 
motivaram o projeto de lei e discute, através de uma pesquisa descritiva com 
abordagens quantitativa e qualitativa de um questionário aplicado, questões sobre a 
satisfação e/ou insatisfação em relação ao rebatismo e suas devidas considerações 
a respeito de possíveis lembranças boas ou ruins que uma homenagem a um ex-
comandante poderiam trazer para a população em geral. Os resultados mostram que 
a maior parte dos sujeitos demonstra insatisfação com o rebatismo e não relaciona 
diretamente o antigo nome da avenida com a ditadura militar. 
 
Palavras-chave : Identidade social. Memória coletiva. Avenida Castelo Branco. 
 
Abstract : This paper investigates the possible psychological implications of 
renaming Castelo Branco Avenue to Legality and Democracy Avenue, occurred in 
October 2014, for the population of Porto Alegre. The exchange was performed 
because of a proposed law from Aldermen Pedro Ruas and Fernanda Melchiona, 
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with the main objective to erase the memories of time with military rules and valuing 
the greatest civic act of the State of Rio Grande do Sul. In this sense, this paper 
provides an overview on the historical movements that motivated the proposed law 
and discussing, using a descriptive research with quantitative and qualitative 
approaches of a questionnaire, questions about the satisfaction and/or dissatisfaction 
with the renaming and their proper considerations about possible good or bad 
memories in honor of a former commander could bring to general population. The 
results show that most of the people demonstrates dissatisfaction with the renaming 
and not directly relates the old name of the avenue with the military dictatorship. 
 
Keywords : Social identity. Collective memory. Castelo Branco Avenue. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Monumentos, praças, avenidas e ruas geralmente são nomeados em 

homenagem a autoridades ou figuras que representaram algo importante, fazendo 

assim parte do patrimônio histórico e cultural dos municípios. Essas homenagens 

são realizadas pelas Câmaras Municipais que votam os processos de nomeação 

conforme a Lei Orgânica do município. Contudo, nem sempre há unanimidade 

nessas escolhas, visto que diversos interesses influenciam as decisões que são 

baseadas em afinidades de grupos, desde aliados de partidos políticos até 

interesses sociais e sentimentais, conforme o contexto histórico. 

Isquerdo (2008) explica que a escolha de nomes de homenageados tem 

ligação direta com a história de vida do grupo que dela faz uso, por essa razão a 

ação de atribuir um nome a determinado local abrange diversos fatores, entre eles, 

linguísticos, étnicos, socioculturais, políticos, históricos e ideológicos. 

Um nome está relacionado a um discurso, cuja importância e permanência 

constituem-se como poderoso veiculador de ideologias. Se o mesmo fosse 

irrelevante ou sem qualquer implicação, não haveria motivos para substituí-lo, como 

ressaltam Faggion, Misturini e Pizzol (2013).  

Para a Avenida Castelo Branco de Porto Alegre não foi diferente, uma vez que 

a troca gerou atritos políticos e opiniões divergentes entre várias entidades da 

capital, como historiadores, imprensa, militares e população em geral. Assim, para 

conhecer a opinião das pessoas sobre esse rebatismo e seu respectivo impacto, 

esta pesquisa foi organizada como segue: a seção 2 apresenta o referencial teórico, 

o método, a análise e a discussão dos resultados é apresentada na seção 3 e, por 

fim, a seção 4 apresenta as considerações finais sobre a temática discutida. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção abordam-se os históricos relacionados ao Movimento da 

Legalidade liderado por Leonel Brizola em 1961, o golpe civil-militar de 1964, os 

elementos que serviram de base para o projeto de lei do rebatismo da Avenida 

Castelo Branco e o referencial teórico sobre análise dos grupos nos contextos 

histórico-culturais. 

 

2.1 Movimento da legalidade de 1961 

 

O Movimento da Legalidade teve início após a renúncia do então Presidente 

do Brasil Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, pela defesa da Constituição, 

quando os ministros militares tentaram impedir a posse do vice-presidente João 

Goulart (FAVARO, 2011). Segundo o autor, os governadores do Rio Grande do Sul - 

Leonel Brizola e de Goiás - Mauro Borges, tiveram forte atuação em defesa da 

posse de João Goulart, inclusive com disposição para resistir pacífica ou 

militarmente - se fosse o caso. 

A justificativa para o golpe de Estado estava fundamentada no objetivo de 

impedir que o governo caísse nas mãos do comunismo, pois se tratava de uma 

ameaça contra as forças políticas tradicionais e um perigo para a estabilidade das 

instituições do país, aliado, ainda, ao apoio e interesse dos Estados Unidos na 

tomada do governo militar (TAVARES, 2012). 

Brizola e Borges deflagraram o Movimento da Legalidade e convocaram o 

povo brasileiro a defender a Constituição. Em seguida, formou-se a Rede da 

Legalidade - um conjunto de emissoras de rádio em todo o país para transmitir 

informações sobre as negociações da posse de João Goulart. Conforme Ferreira 

(2006), a Rádio Guaíba foi instituída a emissora oficial do estado, sob jurisdição da 

Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS), cuja principal 

finalidade era veicular, diretamente do palácio do governador, os informes sobre a 

negociação que se desenvolvia entre o Congresso e os militares. 

Ferreira (2006) complementa que a influência do Rio Grande do Sul era tão 

forte na busca da permanência pela democracia, que o general e comandante do III 

Exército, José Machado Lopes, se aliou à Rede da Legalidade e começou a 

desobedecer as ordens do Ministro da Guerra. 
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O movimento ganhou força e apoio de diversos segmentos da sociedade, 

entre eles, a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), empresários e 

políticos, em especial, sob a liderança do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Contra 

a posse de João Goulart e aliado aos ministros militares, estava o Governador do 

Estado da Guanabara, Carlos Lacerda (FAVARO, 2011). 

Um ponto decisivo do Movimento da Legalidade foi a rede criada pelas rádios, 

que de tempo em tempo disparavam marchas militares e vivas como, por exemplo: 

“Viva o governo gaúcho! Viva o Terceiro Exército! Viva a Quinta Zona Aérea! Viva a 

Brigada Militar! Viva as Forças Armadas! Viva a Legalidade! Viva Leonel Brizola! [...]” 

(MARKUN; HAMILTON, 2001, p. 227). 

Em dois de setembro de 1961 foi aprovada a Emenda Constitucional (EC) nº. 

4, que instituía o regime Parlamentarista no Brasil, diminuindo os poderes 

presidenciais. Essa medida acabou por conciliar os interesses militares com os 

interesses do Congresso e assim, em sete de setembro daquele ano, João Goulart 

tomou posse como Presidente da República, o que fez acabar o Movimento da 

Legalidade após 13 dias de atuação. 

 

2.2 O golpe civil-militar e o governo de Castelo Br anco 

 

O golpe civil-militar ocorreu no dia 31 de março de 1964, quando tropas 

militares partiram de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro com o intuito de depor João 

Goulart do governo. A motivação estava na forma de atuação do então Presidente, 

que dias antes havia assinado decretos de encampação de refinarias de petróleo 

privadas e de reforma agrária à beira de rodovias, além de pôr fim às ameaças de 

esquerdização  do governo como uma espécie de defesa contra a subversão 

comunista infiltrada (ameaça comunista) (NAPOLITANO, 2014). 

Com o apoio de entidades civis e estrangeiras, o golpe não foi de 

planejamento exclusivamente militar, uma vez que houve participação de diversos 

segmentos importantes da sociedade, como setores conservadores e 

anticomunistas, empresários, proprietários rurais, segmentos da classe média, 

imprensa e vários governadores de estados importantes, entre eles, Guanabara, São 

Paulo e Minas Gerais, além do apoio dos Estados Unidos por conta dos movimentos 

comunistas que se instauravam em diversos países (FICO, 2004). 
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Gomes e Ferreira (2007) explicam que diante de uma posição desvantajosa, 

João Goulart fugiu para o Uruguai e fez com que o presidente do Senado 

empossasse o então presidente da Câmara dos Deputados Ranieri Mazzilli na 

presidência da República. Em seguida, no dia 11 de abril daquele ano, o Congresso 

Nacional ratificou a indicação do comando militar e elegeu o marechal Humberto de 

Alencar Castelo Branco, que ocupava a chefia do Estado-Maior do Exército, como 

Presidente da República e o então secretário de finanças do Governo de Minas 

Gerais, José Maria Alkmin, como vice-Presidente, cuja posse se deu no dia 15 de 

abril de 1964. 

As forças do golpe civil-militar, que articularam a tomada do poder, previam 

um governo militar de caráter corretivo e temporário, até que se fizessem novas 

eleições presidenciais (D’ARAÚJO; SOARES; CASTRO, 2014). Contudo, logo que 

assumiram o Governo, as Forças Armadas, lideradas pelo general Costa e Silva, não 

tinham interesse numa situação de moderação, muito pelo contrário, pretendiam 

estabelecer uma linha dura de repressão às atividades políticas esquerdistas 

consideradas terroristas e, assim, o golpe civil-militar rapidamente se transformaria 

num regime militar autoritário (NAPOLITANO, 2014). 

Após a posse, várias alterações foram apresentadas à Constituição de 1946, 

através de emendas, atos institucionais e atos complementares. Ao todo, foram 21 

emendas constitucionais, 4 atos institucionais e 33 atos complementares que, de 

certa forma, desfiguraram a Constituição vigente na época (CARVALHO, 2008). 

Dentre as medidas tomadas pelas modificações introduzidas, destacam-se a 

cassação de mandatos, suspensão de direitos políticos, eleição indireta para 

presidência da República e governadores de Estado, fechamento do Congresso 

Nacional, extinção dos partidos políticos com a criação de apenas dois: Aliança 

Renovadora Nacional (Arena) como situação e Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB) como oposição controlada, radicalização das medidas punitivas em vigor, 

aumento dos poderes presidenciais, censura aos meios de comunicação e aos 

espetáculos (Lei da Imprensa) e a Lei da Segurança Nacional (LSN), que permitia 

impor prisões e exílios aos opositores através de um Tribunal Militar para julgar civis 

(FERRARETTO, 2007). 

Foi durante o governo de Castelo Branco a aprovação da nova Constituição 

de 1967, pouco antes de passar o cargo ao marechal Costa e Silva em 15 de março 

daquele ano. Castelo Branco era considerado anticomunista moderado, assumiu o 
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governo com a promessa de cumprir o mandato iniciado por Jânio Quadros até 31 

de janeiro de 1966, mas ficou até 15 de março de 1967, com o objetivo de combater 

a corrupção e a subversão e impedir que se instaurasse um regime comunista no 

Brasil. Mas foi no governo de seu sucessor, Costa de Silva, que fazia parte da 

chamada linha dura , que realmente o regime militar se instaurou com a 

promulgação do Ato Inconstitucional nº 5, considerado o mais duro golpe contra a 

democracia e o estado de direito já ocorrido no Brasil. Castelo Branco morreu logo 

após deixar o poder, num acidente aéreo mal explicado, em 18 de julho de 1967 

(AURÉLIO, 2010). 

Aurélio (2010) explica, ainda, que o regime militar no Brasil durou até 15 de 

março de 1985, com sequência de presidentes estabelecida pela seguinte ordem: 

1964-1967 Humberto de Alencar Castelo Branco; 1967-1969 Artur da Costa e Silva; 

1969-1974 Emílio Garrastazu Médici; 1974-1979 Ernesto Geisel; e 1979-1985 João 

Batista de Oliveira Figueiredo. 

  

2.3 O rebatismo da Avenida Castelo Branco em Porto Alegre 

 

Foi promulgada em 1º de outubro de 2014, pela Câmara Municipal de Porto 

Alegre, a lei complementar 11.688/2014 que estabelece o rebatismo da principal 

avenida de acesso à capital. A então chamada Avenida Castelo Branco passou a se 

chamar Avenida da Legalidade e da Democracia.  

O projeto de lei, de autoria dos vereadores Pedro Ruas e Fernanda 

Melchiona, que havia sido aprovado em 27 de agosto do mesmo ano por 21 votos a 

favor, 5 votos contrários, 5 abstenções e 4 ausências, não foi vetado nem 

sancionado pelo então Prefeito José Fortunati, que preferiu silenciar-se a respeito do 

assunto. Segundo Murr (2015), o presidente em exercício do Legislativo assinou a 

lei em cerimônia realizada no Salão Nobre Dilamar Machado. 

Em 2011 um projeto de lei parecido já havia sido rejeitado pela Câmara, 

quando obteve 16 votos contrários e 12 favoráveis. O projeto de 2011 sugeria como 

novo nome Avenida da Legalidade, mas já havia um espaço na Rua Duque de 

Caxias, em frente ao Palácio Piratini, chamado Largo da Legalidade, por isso a nova 

proposta de 2014 sugeriu então o nome Avenida da Legalidade e da Democracia. 

Para os autores do projeto, a motivação para a troca do nome surgiu, em 

primeiro lugar, para acabar com as homenagens aos ditadores que comandaram o 
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país no regime militar, chamado assim de Anos de Chumbo no Brasil; e, num 

segundo posicionamento, para valorizar o maior movimento cívico do Rio Grande do 

Sul, conhecido por Movimento da Legalidade de Leonel Brizola. 

Com três quilômetros de extensão, a avenida era chamada de Castelo Branco 

desde 1973 e, por não possuir moradores nem endereços comerciais, a troca do 

nome não gerou transtornos diretos à população, exceto pelo hábito de chamá-la 

pelo nome antigo. Contudo, a notícia não agradou a todos, uma vez que a antiga 

denominação envolvia uma homenagem a um ex-presidente militar que alguns 

aprovavam. Já outros queixaram-se da dificuldade de habituar-se ao novo nome. 

Questionamentos de ordem legal e administrativa também foram realizados. Assim, 

a troca de denominação gerou inúmeras polêmicas a respeito do assunto, que se 

desenrolaram em espaços da mídia, conversas informais, entre outros. 

Os vereadores contrários ao projeto de lei citaram que o movimento de Leonel 

Brizola já havia sido homenageado em frente ao Palácio Piratini com o nome Largo 

da Legalidade e, portanto, não caberia mais uma referência ao mesmo ato, além de 

descaracterizar um ponto de referência de uma denominação já institucionalizada, 

contudo, não conseguiram impedir o rebatismo da avenida. 

 

2.4 A influência dos grupos nos contextos histórico s e culturais 

 

O homem, desde os tempos primitivos, convive em grupos, cujas formações 

se dão conforme afinidades e interesses comuns, como amparo, proteção, sustento 

e subsistência. A criança já nasce inserida num grupo formado pela família e 

aprende desde cedo os hábitos e costumes da prática cultural da qual faz parte.  

Hall, Lindzey e Campbell (2000) explicam que Alfred Adler, fundador da 

psicologia do desenvolvimento individual, postulava que um indivíduo está inserido 

num contexto social desde o nascimento e que isso se dá através da relação entre a 

mãe e o bebê. Assim, o estudo de grupos, aliado aos fatores socioculturais, se torna 

indispensável para compreender que influências são geradas a partir de 

determinadas ações que envolvem memória, tradição e ideologias. 

A Psicologia Social é uma área da ciência que se encarrega dos estudos da 

implicação dos fatores situacionais do comportamento dos indivíduos, com base nos 

estímulos sociais e nas relações entre os indivíduos e entre estes e os grupos. Yves 

de La Taille, educador e psicólogo francês, comenta que a noção do social, nos 
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diversos sentidos da expressão, envolve tanto as tendências hereditárias baseadas 

na vida comum e à imitação como as relações exteriores, que vão desde o 

nascimento até o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Assim, ao se basear na 

teoria de Piaget, comenta: 

 

O homem é um ser essencialmente social, impossível, portanto, de ser 
pensado fora do contexto da sociedade em que nasce e vive. Em outras 
palavras, o homem não social, o homem considerado como molécula 
isolada do resto de seus semelhantes, o homem visto como independente 
das influências dos diversos grupos que frequenta, o homem visto como 
imune aos legados da história e da tradição, este homem simplesmente não 
existe. (TAILLE; et al, 1992, p. 11). 

 

O autor novamente cita Piaget no contexto do desenvolvimento e formação de 

grupos, na qual estabelece que a única forma de desenvolvimento da inteligência 

humana ocorre pelo registro das interações sociais. Esse desenvolvimento se dá 

pela relação entre o sujeito e o ambiente, sendo o comportamento um produto das 

interações que ocorrem na cultura em que pertencem, citam Melo e Rose (2012). 

O homem atua no mundo de modo a modificá-lo e também a modificar-se 

através das consequências de sua interação e, uma vez que esteja estabelecido 

determinado comportamento, suas consequências agem de forma semelhante, ou 

seja, se mantém estáveis para permanecerem ativas. Contudo, novas formas 

tendem a surgir de acordo com as modificações do meio ao passo que formas 

antigas podem vir a desaparecer (TODOROV, 2007). 

Uma cultura se desenvolve a partir de práticas subtraídas dos reforços 

adquiridos na história de cada sujeito para contribuir com o êxito do grupo na qual 

pertence, sendo o efeito atribuído ao grupo o principal responsável pela evolução da 

cultura (BANDEIRA, 2013). Assim, os grupos são base para a formação da 

identidade social dos indivíduos, em conjunto com crenças, valores e 

comportamentos associados, explicam Prette e Prette (2003).  

A identidade social está relacionada aos processos cognitivos que buscam a 

compreensão do ambiente, pois classifica objetos ou pessoas com base em 

características comuns, que os separam ou aproximam dos demais. A formação de 

uma identidade ultrapassa o limite de processos sociais e programas políticos e 

culturais, uma vez que inclui a preservação e a modificação de artefatos e objetos 

físicos que formam esses processos e seus respectivos valores e significados, de 

modo que o patrimônio histórico não se refere somente a uma sociedade em geral, 
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mas também a outros processos em nível regional e local, como valor de referência 

social e cultural (FEIBER, 2008). 

Sandoval e Mahfoud (1993), em referência a Maurice Halbwachs, sociólogo 

francês que desenvolveu teorias sobre a coletividade, explicam que a memória 

coletiva adapta cenas e fatos do passado às crenças e necessidades espirituais do 

presente e que na memória coletiva o passado é permanentemente reconstruído e 

vivenciado, pois retoma a tradição e as lembranças no contexto dos quadros sociais. 

Assim, a memória coletiva possui a capacidade de transformar os fatos antigos em 

imagens e ideias sem rupturas. Contudo, não pode legitimamente reivindicar a 

verdade sobre o passado. 

Para Halbwachs, a memória coletiva desempenha um papel fundamental nos 

processos históricos, uma vez que ativa os objetos e artefatos culturais, destaca 

momentos históricos significativos e preserva o valor do passado para os grupos 

sociais. Nesse sentido, atua como guardiã dos objetos culturais que cruzam os 

tempos e que podem servir de fonte para a pesquisa histórica (SANDOVAL; 

MAHFOUD, 1993). 

Silva (2009, p. 4) conceitua memória coletiva através dos pressupostos de 

Maurice Halbwachs: 

 

Memória coletiva é o processo social de reconstrução do passado vivido e 
experimentado por um determinado grupo, comunidade ou sociedade. Este 
passado vivido é distinto da história, a qual se refere mais a fatos e eventos 
registrados, como dados e feitos, independentemente destes terem sido 
sentidos e experimentados por alguém. 

 

Callegaro e Landeira-Fernandez (2008) explicam que, ao longo da vida, a 

memória armazena informações de forma implícita (inconsciente e involuntária) e 

explícita (consciente e voluntária), em que o cérebro cria uma imagem mental das 

vivências experimentadas - lembranças, sentimentos e valores, positivas ou 

negativas. Tais lembranças trazem reações emocionais que podem desencadear 

sentimentos de alegria aparentemente inexplicáveis ou processos patológicos 

relacionados a transtornos mentais. 

Além disso, os eventos cotidianos atuais ou memórias de acontecimentos, 

podem apresentar mudanças relativamente inesperadas no comportamento de um 

indivíduo e, assim, se expressar tanto de maneira positiva como negativa. Esses 

acontecimentos impactam na qualidade de vida e podem exigir certo reajustamento 
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social, uma vez que situações negativas podem representar problemas de 

desenvolvimento e dificuldades de adaptação (BANDEIRA et al, 2006). 

Taille et al (1992) explicam que Lev Vygotsky, pioneiro no conceito de que o 

desenvolvimento intelectual das crianças se dá em razão das interações sociais, 

entendia a cultura como algo dinâmico em que os grupos estão em processo de 

constante recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. 

Assim, o sujeito toma posse do material cultural e constrói a própria consciência 

através de um processo de constituição da subjetividade baseado na 

intersubjetividade, podendo considerar que as lembranças de fatos vividos - sejam 

positivos ou negativos, podem trazer reações que desencadeiam sentimentos de 

alegria ou transtornos de desajustamento social. 

 

3 MÉTODO, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a realização deste estudo, foi desenvolvido um questionário composto 

de dez questões objetivas e uma pergunta aberta através da qual os participantes 

puderam expor sua opinião de forma livre e pessoal. Este questionário, respondido 

através de um formulário online via GoogleDocs, coletou 238 respostas no período 

compreendido entre 12 de outubro e 4 de dezembro de 2014. Do total da amostra, 

153 pessoas informaram relação direta com as Forças Armadas, seja por pertencer 

à ativa, reserva ou na situação de ex-militar e 85 pessoas se declararam 

simpatizantes ou com nenhuma relação com os militares.  

Dessa forma, os participantes foram divididos em dois grupos: militares 

(ativos, reserva e ex-militares) e não militares (nenhuma relação e simpatizante), 

cujo percentual da amostra foi 64,3% e 35,7% respectivamente, conforme descrito 

na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Relação com as Forças Armadas 

Relação com as Forças Armadas  Total  Perc  Qtde Perc  

Militar da ativa 43 18,1% 153 64,3% 
Militar da reserva 90 37,8% 
Ex-militar 20 8,4% 
Nenhuma relação 61 25,6% 85 35,7% 
Simpatizante 24 10,1% 
Total  238 100% 238 100% 
Fonte: Dados coletados pelo Autor 
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Responderam o questionário, de forma voluntária, pessoas com relação direta 

com militares através de listas de distribuição de associações de militares e pessoas 

sem relação com as Forças Armadas, porém, todos com algum vínculo com o 

município de Porto Alegre ou com conhecimento em relação ao processo de troca do 

nome da avenida. 

A faixa etária das pessoas que responderam o questionário foi dividida em 5 

grupos, conforme detalhado na Tabela 2. O grupo com idades até 35 anos, de modo 

geral, não presenciaram diretamente o período de governo militar ou estavam num 

estágio infantil e basearam-se, apenas, em fatos históricos estudados ou conhecidos 

indiretamente. O grupo de 36 a 45 anos é composto de pessoas que nasceram 

pouco antes ou durante a ditadura e, de certo modo, não perceberam diretamente a 

mudança de regime de governo, pois ainda não tinham uma orientação político-

social formada. Em contrapartida, os grupos com idades acima de 45 anos 

presenciaram diretamente os efeitos de boa parte do período de governo militar. 

Nessa análise, percebe-se que, em ambos os grupos, houve maioria de 

respostas de pessoas com mais de 55 anos, o que proporcionou respostas ricas 

com relação ao assunto abordado, uma vez que se trata de pessoas que 

vivenciaram a ditadura militar enquanto adultos. 

 

Tabela 2 - Faixa etária dos participantes 
Faixa etária  Total  Militares  Perc  Não militares  Perc  

Acima de 55 anos 107 70 45,8% 37 43,5% 
De 46 a 55 anos 72 54 35,3% 18 21,2% 
De 36 a 45 anos 46 27 17,6% 19 22,4% 
De 26 a 35 anos 8 2 1,3% 6 7,1% 
De 18 a 25 anos 5 0 0% 5 5,8% 

Fonte: Dados coletados pelo Autor 
 

Em relação às possíveis causas que motivaram a troca do nome da avenida, 

32,7% dos militares consideraram ato de revanchismo contra a memória de Castelo 

Branco, 27,5% indicaram uma tentativa de apagar parte da história e 17% 

apontaram um ato político contra militares e simpatizantes. O grupo de não militares 

apontou repúdio à ditadura militar com 34,1% e 9,5% não souberam informar, como 

demonstrado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Possíveis causas atribuídas à troca do nome da avenida 
Possíveis ca usas  Militares  Perc  Não 

militares 
Perc  

Ato de revanchismo contra a memória de Castelo Branco 50 32,7% 21 24,7% 
Tentativa de apagar uma parte da história da nação 42 27,4% 14 16,5% 
Ato político contra militares e simpatizantes 26 17,0% 13 15,3% 
Repúdio à ditadura militar 28 18,3% 29 34,1% 
Não soube informar 7 4,6% 8 9,4% 
Fonte: Dados coletados pelo Autor 
 

É provável que grupos apresentem tendências a destacar mais os seus feitos 

em relação aos dos outros, isso é notado principalmente na política, quando 

observamos que um governante não dá prioridade ou até cancela projetos de outro 

que estava no poder. Em relação a satisfação com a troca do nome, tanto militares 

como não militares, na maioria, se declararam insatisfeitos (muito insatisfeito + 

insatisfeito), conforme detalhado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Grau de satisfação com a troca do nome da avenida 
Grau de satisfação  Militares  Perc  Não militares  Perc  

Muito insatisfeito 105 68,6% 38 44,8% 
Insatisfeito 37 24,2% 18 21,2% 
Muito satisfeito 4 2,6% 5 5,9% 
Satisfeito 1 0,7% 5 5,9% 
Indiferente 6 3,9% 19 22,2% 

Fonte: Dados coletados pelo Autor 
 

O primeiro grupo apontou 92,8% de insatisfação e o segundo grupo 66,0%, 

sendo que no geral 83,9% indicaram insatisfação. Nessa questão pôde-se entender 

que a troca do nome gerou um enorme descontentamento da população 

entrevistada, tanto de pessoas com relação direta com as Forças Armadas como de 

pessoas sem relação alguma. O segundo grupo indicou 22,2% de indiferença e 

apenas 11,8% de satisfação.  

Ao concordar com Bandeira et al (2006), que salientam que eventos 

vivenciados podem apresentar mudanças de comportamento nos indivíduos, não se 

pode deixar de destacar que tal grau de insatisfação com a troca do nome da 

avenida pode proporcionar um possível desajustamento social ou perda de 

qualidade de vida, uma vez que envolve lembranças, sentimentos e valores que, 

para alguns, tem relação direta com a motivação e o bem-estar.  
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Ao serem questionadas se o nome Castelo Branco, para uma avenida, traria 

lembranças do movimento da ditadura militar, 68,1% discordaram da afirmativa 

(totalmente + parcialmente). Entre o grupo dos militares, o índice ficou em 74,5% e 

56,5% para o grupo dos não militares. A Tabela 5 mostra os números por grupo. 
 

Tabela 5 - Lembrança da ditadura militar em relação ao nome da avenida 
Lembrança da ditadura militar  Militares  Perc  Não militares  Perc  
Concorda totalmente 21 13,7% 15 17,7% 
Concorda parcialmente 18 11,8% 20 23,5% 
Não sabe informar 0 0% 2 2,3% 
Discorda parcialmente 26 17,0% 20 23,6% 
Discorda totalmente 88 57,5% 28 32,9% 
Fonte: Dados coletados pelo Autor 
 

Esses números divergem com um dos argumentos citados pela comissão 

responsável pela troca do nome, uma vez que a plena maioria não vê relação do 

nome do ex-presidente em uma avenida com a ditadura militar. Em complemento, 

Seabra (2006) esclarece que alguns nomes, por vezes intactos ou modificados, são 

providos pela função referencial e que seu sentido nem sempre está presente na 

mente do falante ou do ouvinte, em especial se for um topônimo muito antigo. Isso 

se comprova pelos valores obtidos na pesquisa que indicou pouca relação do nome 

da avenida com lembranças da ditadura militar. 

Tendo em vista que a ditadura militar fez parte do nosso passado, os 

entrevistados foram questionados se o nome de Castelo Branco, como ex-presidente 

militar, poderia remeter a um estado de orgulho, uma vez que isso caracterizaria a 

evolução de uma nação através de sua história, seja ela boa ou ruim. Nesse sentido, 

69,3% concordaram totalmente ou parcialmente, ao contrário de 23,9% que 

discordaram da afirmativa proposta. O grupo dos militares apontou 76,5% de 

concordância contra 56,4% do outro grupo, conforme descrito na Tabela 6. 
 

Tabela 6 - Relação de orgulho com a história 
Orgulho da história  Militares  Perc  Não mi litares  Perc  

Concorda totalmente 81 52,9% 26 30,5% 
Concorda parcialmente 36 23,6% 22 25,9% 
Não sabe informar 6 3,9% 10 11,8% 
Discorda parcialmente 13 8,5% 10 11,8% 
Discorda totalmente 17 11,1% 17 20,0% 
Fonte: Dados coletados pelo Autor 
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Em complemento à questão que verificou se o nome Castelo Branco remetia 

às lembranças da ditadura militar, os entrevistados foram questionados se o 

respectivo nome poderia fazer com que algumas pessoas pudessem associar dor e 

sofrimento ao ouvir a citação do nome Castelo Branco em uma das principais 

avenidas da capital gaúcha. A Tabela 7 mostra que 76,9% responderam não 

acreditar nessa hipótese contra 18,1% que entenderam que isso poderia ser 

possível. 

 
Tabela 7 - Sofrimento pela lembrança da ditadura militar 

Sofrimento pela lembrança  Militares  Perc  Não militares  Perc  

Concorda totalmente 7 4,6% 8 9,4% 
Concorda parcialmente 12 7,9% 16 18,8% 
Não sabe informar 5 3,3% 7 8,2% 
Discorda parcialmente 16 10,4% 10 11,8% 
Discorda totalmente 113 73,8% 44 51,8% 

Fonte: Dados coletados pelo Autor 
 

É sabido que se referir a uma avenida pelo nome não remete diretamente ao 

fato pelo qual ela foi nomeada ou aos atos da personalidade homenageada, visto 

que a maioria das pessoas nem mesmo fazem essa relação direta, conforme 

exposto anteriormente. Portanto, mexer numa homenagem pública reabre 

discussões adormecidas e envolve questões de memória, valores e significados de 

modo que ouvir um nome pode causar menos impacto que o desconforto gerado 

pela própria troca. 

Assim, ao serem questionados se o fato de trocar o nome da Avenida Castelo 

Branco poderia cessar o possível sofrimento que algumas pessoas têm em relação à 

ditadura militar, 89,5% responderam que discordam (totalmente + parcialmente) 

contra 7,6% que acreditam nessa hipótese. Um índice maior ainda foi indicado pelo 

grupo de militares que apontou 92,8% de discordância, sendo que 86,9% 

discordaram totalmente. Embora seja natural tamanha expressão numérica nessa 

questão pelo grupo de militares, o grupo de não militares também apresentou um 

alto índice de rejeição na faixa de 83,5%, conforme detalhado na Tabela 8. 

Por isso, aparentemente, mudar o nome de um patrimônio histórico não fará 

com que determinado sofrimento seja reduzido ou até eliminado. Isso tem mais 

relação com interesses particulares de certos grupos do que atua em favor da saúde 

coletiva e do bem-estar da sociedade. Conhecer e vivenciar a história pode 
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proporcionar o aprendizado de lições úteis de erros e acertos que foram cometidos 

ao longo dos tempos e que servem de base para a formação dos valores e da 

cultura que se fazem presentes na atualidade. 

 

Tabela 8 - Cessar o sofrimento pela troca do nome da avenida 
Cessar o sofrimento  Militares  Perc  Não militares  Perc  
Concorda totalmente 3 2,0% 4 4,8% 
Concorda parcialmente 4 2,6% 7 8,2% 
Não sabe informar 4 2,6% 3 3,5% 
Discorda parcialmente 9 5,9% 11 12,9% 
Discorda totalmente 133 86,9% 60 70,6% 
Fonte: Dados coletados pelo Autor 
 

Na hipótese de que surjam novas trocas de nomes de avenidas ou ruas com 

o objetivo de retirar qualquer vínculo com personagens do período de governo 

militar, os entrevistados foram questionados se isso poderia lhes trazer prejuízos 

emocionais ou até desmotivação em sua vida pessoal, caso houvesse algum grau 

de afinidade com as Forças Armadas ou determinados personagens daquela época. 

Nesta questão, voltada para quem possui afinidades com personagens 

militares, mas sem deixar de investigar a relação com não militares, o objetivo foi 

entender o quanto a retirada de homenagens a ícones do governo militar afeta de 

forma significativa a motivação de algumas pessoas. A Tabela 9 mostra que no grupo 

dos militares 51,7% afirmaram que sim, isto é, tal situação poderia lhes trazer 

prejuízos emocionais e consequentemente perda de qualidade de vida, pois 

envolvem questões que afetam memória, valores, honra e orgulho. Numa proporção 

menor, mas ainda relevante, 24,7% do segundo grupo também concordaram com a 

respectiva hipótese, mesmo sem uma ligação direta com militares. 

Nas palavras de Halbwachs, citadas por Sandoval e Mahfoud (1993), os 

referenciais culturais, oriundos da memória coletiva, destacam os momentos 

históricos e significativos nos grupos sociais. Dessa forma e conforme Callegaro e 

Landeira-Fernandez (2008), a perda desse referencial cultural, que de certa forma 

atinge a memória e o orgulho de grupos com determinada afinidade, arrancada por 

uma medida política, pode vir a desencadear um processo patológico relacionado a 

algum transtorno mental como, por exemplo, depressão. 
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Muito embora o objetivo da troca do nome da avenida fosse retirar a 

lembrança de fatos indesejáveis de nossa história, os atos do passado demonstram 

o que o homem já foi capaz de fazer e para onde se está caminhando, pois quanto 

mais rico de significado foi o acontecimento, mais leituras históricas se produzem. A 

abertura para visitação de campos de concentração desativados na Alemanha e a 

manutenção - após muitas discussões e polêmicas, das referências racistas na obra 

de Monteiro Lobato, para serem trabalhadas com crianças em respeito às 

características da época, são exemplos disso. 

  

Tabela 9 - Prejuízos emocionais pela retirada de homenagens 
Prejuízos emocionais  Militares  Perc  Não militares  Perc  

Concorda totalmente 40 26,2% 10 11,8% 
Concorda parcialmente 39 25,5% 11 12,9% 
Não sabe informar 0 0% 9 10,6% 
Discorda parcialmente 23 15,0% 6 7,0% 
Discorda totalmente 51 33,3% 49 57,7% 
Fonte: Dados coletados pelo Autor 
 

Por último, os participantes da pesquisa puderam opinar, através de uma 

questão aberta, se haveria outra forma de valorizar o movimento de Leonel Brizola, 

chamado de Movimento da Legalidade, sem afetar a memória de Castelo Branco.  

Do total de 238 participantes, 129 opinaram a respeito da questão 

supracitada, cuja maioria se posicionou contrária à troca do nome da avenida, 

principalmente pelo fato de que a valorização do movimento de Leonel Brizola 

poderia ocorrer em outro local, sem afetar a memória de Castelo Branco. Poucas 

opiniões foram favoráveis, baseadas numa época dura  da história do Brasil vivida 

pela ditadura militar, com o objetivo de apagar as lembranças de fatos históricos 

negativos. 

Dentre as respostas extraídas, considerações como ato de revanchismo  e 

tentativa de apagar a história  foram encontradas com certa frequência, tanto de 

quem pertence ao grupo de militares como de quem não pertence. Sugestões de 

nomeação de ruas sem nome ou nomeadas por letras ou números na capital foram 

realizadas ou, até, pela espera de alguma obra que representasse o tamanho do 

movimento de Leonel Brizola como, por exemplo, o viaduto da terceira perimetral 

que corta a Avenida Bento Gonçalves em Porto Alegre, uma vez que a cidade está 
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em constante crescimento e grandes obras não deixarão de surgir com o passar do 

tempo. 

Dada a singularidade de algumas respostas, optou-se por transcrever alguns 

depoimentos na íntegra, conforme segue, respeitando o anonimato dos autores 

proposto na pesquisa. 

Sem relação direta com as Forças Armadas, na faixa de 46 a 55 anos e com 

ensino superior completo, o participante, cuja opinião foi transcrita no próximo 

parágrafo, declarou insatisfação perante a troca do nome da avenida. 

 

Não preservaremos a história se fizermos os movimentos de vai e vem. Boa 
ou má, é parte da nossa história, do nosso momento e isso deve ser 
preservado e entendido pelas novas gerações. Flagrantemente há um 
movimento no sentido de cristalizar a percepção de que apenas um lado 
estava certo e apenas um lado estava errado (os militares e a ditadura). 
Mas a realidade não é essa. Por certo houve erros e acertos de ambas as 
partes. Quando soubermos conviver melhor com as diferenças, talvez o 
mundo se torne bem melhor. 

 

Indiferente em relação à troca do nome da avenida foi a opinião do 

participante cujo discurso foi transcrito no próximo parágrafo. Com idade acima de 

55 anos, ensino superior completo e com nenhuma relação com as Forças Armadas, 

acredita que a troca foi realizada por repúdio à ditadura militar. 

 

Em primeiro lugar, deve-se lembrar que durante a ditadura militar, houve a 
troca de nome de alguns logradouros ou afins, para evitar a lembrança de 
outras figuras históricas do passado, como Júlio Prestes ou Getúlio Vargas, 
por exemplo. Creio que poderiam ser dados os nomes de pessoas 
contrárias e/ou vítimas da ditadura militar a outros logradouros e obras 
novas, como justa homenagem a quem lutou para restabelecer o Estado 
Democrático de Direito, evitando a mudança de nomes (que pode parecer 
provocação) e a remoção de fatos e personagens históricos e reais. 

 

Ato de revanchismo contra a memória de Castelo Branco foi o motivo para 

troca do nome da avenida citado pelo militar da reserva, com idade acima de 55 

anos e ensino superior completo, que se declarou muito insatisfeito, conforme texto 

a seguir. 

 

Os nomes de pessoas atribuídos a vias públicas e obras de arte são 
homenagens a pessoas que tenham se distinguido na história local. Sua 
manutenção no tempo é sinal de respeito pela história, independendo a 
percepção temporal sobre os atos da pessoa. Não se pode, por exemplo, 
imaginar retirar o nome de Bandeirantes de obras paulistas em função da 
atual visão de que se tratavam de exploradores da economia e da mão de 
obra indígena e dos africanos.  
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Nem se pode cogitar eliminar o nome de Getúlio Vargas, Floriano Peixoto e 
outros, de obras públicas, por terem sido governantes autoritários. A 
valorização do Movimento da Legalidade poderia perfeitamente ocorrer 
dando esse nome a algum novo logradouro público, sem ofender a história 
e a memória do Marechal Castelo Branco. 

 

Insatisfação foi o sentimento do participante com ensino superior completo, na 

faixa de 36 a 45 anos, que não possui relação com as Forças Armadas e que 

também considera ato de revanchismo o motivo da troca do nome da avenida, cujo 

trecho do discurso foi transcrito abaixo. 

 
[…] Fatos históricos comportam interpretações diversas: para uns uma 
ditadura; outros, a revolução gloriosa. Contudo, independentemente do 
ponto de vista, manter a memória viva é a oportunidade de não cometermos 
os mesmos erros. 

 

Com idade entre 36 e 45 anos, ensino superior completo e na posição de ex-

militar, o participante, cuja opinião foi citada no próximo parágrafo, se declarou 

insatisfeito com a mudança sem justificar o que motivou a troca do nome da avenida. 

 

[…] Nossos políticos deveriam estar mais preocupados com a nossa 
segurança, educação, saneamento básico entre outros do que perder tempo 
com tal situação. É lamentável. 

 

A partir da análise dos resultados foi possível identificar que 83,9% dos 

participantes ficaram insatisfeitos com relação ao rebatismo da avenida, 68,1% não 

concordaram que o nome Castelo Branco na avenida remete a lembranças da 

ditadura militar e 89,5% discordaram que a troca do nome poderia cessar algum 

possível sofrimento de quem vê essa relação. Além disso, 51,7% do grupo de 

militares e 24,7% do grupo sem relação com as Forças Armadas vislumbraram 

algum prejuízo emocional caso venham ocorrer outros processos de rebatismo de 

patrimônios históricos, motivados por atos de revanchismo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Grupos são formações de pessoas com interesses e afinidades comuns e 

fatos históricos e culturais são bastante representativos para os mesmos, pois 

envolvem questões como memória, cultura e ideologias, que servem de base para a 

construção da identidade desses grupos. 
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Com base nisso, é compreensível que um grupo possua a tendência de 

valorizar mais os seus feitos em relação aos feitos de outros grupos ou tentar trazer 

para si vantagens que agreguem mais valor sobre os demais. Situações assim são 

comumente presenciadas em associações de bairro, instituições, igrejas, times de 

futebol, escolas de samba e na política em geral. 

Contudo, há de se tomar precaução para que as ações de um grupo não 

ultrapassem os limites de outros, visto que a sociedade é composta de vários grupos 

com interesses diversos, populados pela tradição, cultura, crenças e valores 

presentes nos mais variados contextos sociais. 

O rebatismo da Avenida Castelo Branco em Porto Alegre toca um ponto 

sensível nessa discussão, uma vez que as diferenças entre partidos políticos falaram 

mais alto em nome da provocação e do revanchismo, sem levar em consideração 

itens que devem ser valorizados pelos governantes como, por exemplo, o convívio 

com as diferenças, o respeito ao próximo, a acessão pelo bem-estar e a promoção 

da satisfação dos cidadãos, além da opinião da população em geral em relação à 

mudança prevista.  

Apesar dos evidentes argumentos utilizados como base para promover a 

troca do nome da avenida, 83,9% dos entrevistados demonstraram insatisfação com 

tal medida. Isso se relaciona principalmente ao fato de que trocar o nome de uma 

avenida não fará com que determinado homenageado seja mais lembrado ou que 

suas ações sejam esquecidas, pois está diretamente ligado aos interesses 

particulares de grupos específicos que estão no poder. 

Com base nisso, não seria necessário afetar a memória de um personagem 

histórico e o orgulho de seus respectivos simpatizantes em detrimento da 

valorização de outros, visto que existem diversas formas de homenagear atos ou 

eventos que merecem destaque, tal como a indicação de um novo espaço ou 

símbolo que esteja à altura. Se cada grupo que estiver no poder resolver reverter os 

nomes de monumentos, praças, escolas e avenidas que lembrem fatos históricos e 

figuras de oposição, viveremos numa situação de profundo caos na identidade 

cultural, onde nossas referências histórias permanecerão em constante rodízio 

conforme os interesses da situação. 

Por fim, assim como os governantes se alternam no poder conforme a 

vontade do povo, sustentada pelo Estado Democrático de Direito, pode-se dizer que 

é glorioso para um município ter referências que valorizem atos passados, que 
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fazem parte do patrimônio histórico-cultural, tanto de quem foi bom ou ruim conforme 

o contexto social, para mostrar que um povo evolui a partir dos erros e acertos que 

comete ao longo da sua existência. 
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