
JOÃO VICENTE GOULART é fundador e presidente do 
Instituto Presidente João Goulart. Foi deputado 

estadual (1982-1986) e integrou o Conselho de 
Acompanhamento da Sociedade Civil, da Comissão de 
Anistia do Ministério da Justiça. Em 1998 assumiu a 
presidência do Instituto de Terras do Rio de Janeiro 
(Iterj), a convite do governador Leonel Brizola. Em 2000 
assumiu a Subsecretaria de Agricultura, no estado do 
Rio de Janeiro, implantando o Banco da Terra, do qual 
foi presidente.

A Escola de Ensino Médio e Profissionalizante 
Presidente João Goulart, situada no bairro Castelo 

Branco, em João Pessoa, recebeu essa denominação a 
partir de projeto do Governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho, em março de 2014, alterando o nome dado 
quando da sua criação, em 1973 – Escola Estadual 
Presidente Emílio Garrastazu Médici. O Comitê 
Paraibano Memória, Verdade e Justiça foi um dos 
principais apoiadores do projeto, fomentado discussões 
com a comunidade escolar.

O monólogo 
 é baseado em lembranças do 

período da ditadura militar, abordando as prisões, as 
torturas, as mortes e os desaparecimentos de mulheres 
que resistiram ao regime autoritário, entremeadas com 
poema de Mabel Veloso. Direção: Everaldo Vasconcelos. 
Direção musical: Gabriela Della Bianca. Dramaturgia e 
atriz: Rosa Carlos.

Memórias de ditaduras: eu menina, 
nós mulheres



APRESENTAÇÃO PROGRAMAÇÃO

O Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos e 
o Programa de Pós-Graduação em Direitos 
Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da 
UFPB promovem o evento Resistir ao 
esquecimento: Encontro com João Vicente 
Goulart. 
Este evento se insere entre as atividades do 
Grupo Temático do NCDH “Teoria e História 
dos Direitos Humanos e da Democracia”, e 
da Linha de Pesquisa do PPGDH “Direitos 
Humanos e Democracia: teoria, história e 
política”.  
Na perspectiva da Educação para Nunca 
Mais, este encontro objetiva promover 
reflexões sobre os impactos do golpe e da 
ditadura militar, a partir da experiência da 
família Goulart no exílio, das ações públicas 
de reparação e da arte como uma das formas 
de expressão do direito à memória e à 
verdade.

17/5/2017 – Quarta-feira
19 horas / Local: Livraria Leitura – Shopping 
Manaíra
- Lançamento do livro “JANGO E EU: Memórias de 
um exílio sem volta”, de autoria de João Vicente 
Goulart (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2016.)

18/5/2017 – Quinta-feira
10 horas / Local: Escola de Ensino Médio 
Presidente João Goulart, bairro Castelo Branco
- Atividade de extensão do NCDH: Roda de 
conversa com professores, alunos e gestores 
sobre a ditadura militar e o exílio do Presidente 
João Goulart e família.
19 horas / Local: Teatro Lampião/CCTA 
- Apresentação da Peça “Eu menina, nós 
mulheres” 

19/5/2017 – Sexta-feira
8:30 horas / Local: Auditório 412, do CCHLA
- Aula Magna do PPGDH: “Reflexões sobre a 
ditadura militar e exílio da família Goulart”, 
proferida por João Vicente Goulart.
Coordenação da mesa: Profa. Dra. Adelaide Alves 
Dias


