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Este Dossiê é movido pela vontade, pela necessidade e pelo dever de comemorar 
os cinquenta anos do Golpe Militar no Brasil, que deu origem a um extenso 
período ditatorial. Comemorar? Sim, mas não no sentido de festejar: no sentido 
etimológico do termo, de rememorar conjuntamente. Toda rememoração é uma 
construção coletiva do passado à luz do presente. Todo processo de formação de 
memória coletiva implica em disputas por representações do passado: oferecemos, 
assim, nossas reflexões críticas, na busca da reelaboração dos eventos, que 
marcaram a ditadura que vitimou o país. Cada texto deste Dossiê traz análises 
livres de diferentes aspectos do período.

Priscila Villela analisa as funções e mutações da pressão externa sofrida pelo então 
presidente João Goulart. O texto Operação “Brother Sam”: os Estados Unidos no 
Golpe de 1964 serve de boa introdução histórica para os acontecimentos que se 
seguiram ao fatídico 1º de maio de 1964.

Caetano Patta, por sua vez, no texto Humor, mídia e política: construindo 
imaginários da ditadura e da democracia, analisa a relação entre o cenário político 
de um tempo e suas mediações, feitas ora pelo humor das charges, ora pela 
opinião interessada de meios de comunicação. Contribui, assim, para pensarmos 
como, à época da ditadura e agora, o Brasil permanece um país com uma mídia 
muito pouco democrática.

O texto A estranha lógica do terror, de Renato Nunes Dias, traça um panorama 
histórico e mostra como a máquina da repressão evoluiu, desde tempos anteriores 
à própria ditadura, até seus anos finais, na década de 1980. Expõe como o embate 
entre as lutas trabalhistas e a “manutenção da ordem” serviram de pano de fundo 
para a banalização do mal, em forma de tortura.

Vítima dessa máquina operada pelo regime militar, Carlos Gilberto Pereira conta, 
em entrevista concedida a Veridiana Domingos, Tortura: não falemos em números, 
falemos em nomes, os detalhes das masmorras da ditadura e o périplo que fez 
pelas estruturas de repressão do Estado.

Olhando outra dimensão do período, Viviane Letayf analisa no texto Da 
adversidade vivemos! as artes plásticas no embate com a ditadura militar. Fazendo 
referências a artistas como Cildo Meirelles, Lygia Pape e Hélio Oiticica, mostra 
como as artes, servindo-se de amplo alcance comunicativo, buscavam transmitir 
e “contratransmitir” valores e ideias em tempos de repressão, contribuindo, 
inclusive, para a projeção internacional da produção artística à época.

André Bueno oferece sua contribuição no texto É preciso primeiro crescer para 
depois repartir o bolo: quanto custou a ditadura militar?, mostrando como a 
condução da política econômica durante o regime militar, apesar de ter gerado o 
desenvolvimento que ficou marcado pelo “milagre econômico”, privilegiou certos 
setores que ofereceram sustentação ao regime, estagnou os salários e legou baixa 
produtividade ao país.

O Poema Sujo e a poética dos exilados, de Camilla Wootton Villela apresenta as 
formas possíveis da expressão poética em tempos de repressão e cerceamento 
de liberdade. Analisando a obra de Ferreira Gullar, que se exilou em Buenos Aires 
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durantes os anos de chumbo do regime, a autora oferece ao leitor um passeio 
pelos versos que tanto simbolizam o período: a saudade, a distância e a dor, na voz 
que grita diante do sufocamento geral.

No texto Rever para não esquecer, de Veridiana Domingos, acompanhamos a 
análise do processo de criação da Lei da Anistia e a votação de sua revisão pelo 
Supremo Tribunal Federal. A autora mostra como a negação da revisão da Lei 
coloca em questão as ideias de restauração dos danos cometidos na ditadura, de 
justiça e do próprio funcionamento do Supremo.

Em relação à justiça, Alessandra Guimarães oferece importante contribuição no 
texto Esclarecer o passado para construir o futuro: o resgate da memória histórica 
brasileira pela Comissão Nacional da Verdade. Fazendo referências a relatos dos 
crimes cometidos pelo regime, ressalta a importância da atuação da CNV que, 
embora tardia, tem fundamental papel em trazer à tona a verdade do passado, 
para que não se repita no futuro.

Esses dez textos compõem o panorama de um tempo. Ilustrados com charges, 
desenhos e adaptações de Caetano Patta, as contribuições que conformam esse 
Dossiê não cobrem todo período, nem todos seus aspectos. Fazem parte de mais 
um exercício singelo de lançar luz sobre um período sombrio de nossa História. 
Esperamos que, com ele, o leitor possa aproximar-se daqueles dias, sem esquecer 
que essa História, com “H” maiúsculo, se fez de estórias individuais, de pessoas. 
Umas viveram e vivem sob o manto do poder e da impunidade, outras morreram ou 
morrem, sob a tortura de seu corpo ou a de seus queridos. Às primeiras, deixamos 
nosso olhar crítico e atento. Às últimas, demonstramos nosso respeito e rendemos 
nossas homenagens.



Operação “Brother Sam”:
Os Estados Unidos no Golpe de 1964

Por Priscila Villela
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1. É significativo lembrar 
que os Estados Unidos 
colocaram-se contra a 
Revolução Cubana, que 
até então não se decla-
rara comunista, e impôs 
um embargo comercial, 
que rompeu as relações 
econômicas entre os 
dois países até hoje. Foi 
neste exato momento 
que a União Soviética 
entrou com participação 
no regime cubano, de-
clarando apoio e envian-
do auxílio a Cuba em di-
nheiro, armas, petróleo.

2. Segundo Philip Agee, 
ex-agente da CIA, em 
reportagem à Carta 
Capital (12 de maio de 
1999, p. 35), estas or-
ganizações recebiam fi-
nanciamento da CIA.

3. FICO, Carlos. O Gran-
de Irmão: da operação 
Brother Sam aos anos 
de chumbo. O governo 
dos Estados Unidos e a 
ditadura militar brasilei-
ra. Rio de Janeiro: Civi-
lização Brasileira, 2008, 
p. 95.

4. EUA. Departamento 
de Estado Norte-Ameri-
cano, “Top Secret Cable 
from Rio De Janeiro”, 27 
de Março de 1964.

5. SZULC, Ted. U.S May 
Abandon Effort to Deter 
Latin Dictators, The New 
York Times, 19 de Mar-
ço de 1964.

6. EUA. Departamento 
de Estado Norte-Ameri-
cano, “Top Secret Cable 
from Rio de Janeiro”, 27 
de Março de 1964.

As disputas políticas internas no Brasil que precederam o golpe do dia 31 de 
março de 1964 não eram apenas uma questão de ordem nacional. No contexto 
da Guerra Fria (1946-1989), por exemplo, o que estava em jogo era o conflito 
global entre comunismo e capitalismo e, assim, em resposta à ascensão de um 
governo de esquerda em sua área de influência mais próxima, os Estados Unidos 
montaram o plano “Operação Brother Sam”, que tinha como objetivo auxiliar 
forças de oposição a derrubarem o Presidente João Goulart no Brasil.

É importante lembrar que em 1961 foi implementado um regime comunista em 
Cuba, mesmo ano em que foi levado a cabo a tentativa fracassada de invasão 
e derrubada de Fidel Castro pelos Estados Unidos, a chamada invasão da Baía 
dos Porcos. Em 1962, ocorreu a Crise dos Mísseis, quando fotografias aéreas 
demonstraram que os soviéticos¹ estavam construindo mísseis que poderiam 
alcançar os Estados Unidos. O problemático e ainda vivo caso de Cuba explica em 
parte certa paranoia norte-americana com relação à presença soviética na região 
naquele momento. Neste contexto, os militares eram identificados como forças 
conservadoras capazes de barrar os anseios de esquerda que nasciam em toda 
a região naquele momento. A ESG (Escola Superior de Guerra), o IPES (Instituto 
de Pesquisa Sociais) e o IBAS (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) foram as 
principais referências do pensamento conservador na época². 

Segundo relatórios norte-americanos formulados por Lincoln Gordon, embaixador 
norte-americano no Brasil entre 1961 e 1966, o país mantinha um sistema político 
mais ou menos democrático, posicionava-se a favor dos Estados Unidos, mas 
sofria o risco de uma desestabilização por conta do governo de João Goulart³. 
Avaliava-se haver “uma ameaça real e presente para a democracia e a liberdade”4. 
Para os americanos, João Goulart era um subversivo que trabalhava com o partido 
comunista para perpetuar-se no poder e fazer do Brasil uma ditadura comunista 
ou tipo “peronista”. Em alinhamento à Doutrina Mann5, segundo a qual os 
Estados Unidos aceitariam qualquer tipo de regime, ainda que ditatoriais, desde 
que anticomunistas, tornava-se urgente o auxílio norte-americano aos grupos de 
oposição que impedissem a permanência de um governo de esquerda no poder6 .

Gordon foi uma figura importante neste episódio: tinha boas relações com setores 
influentes no país e era um dos principais informantes do governo norte-americano 
sobre o desenrolar político do Brasil. O adido do Exército dos Estados Unidos no 
Brasil, o coronel Vernon Walters (1962-1967), também teve uma importância 
específica no trabalho de inteligência. O militar americano era muito amigo do 
general Castelo Branco, com quem dividiu uma barraca de campanha na Itália, 
durante a Segunda Guerra Mundial.

O plano de intervenção norte-americana no Brasil deu-se em duas partes: por uma 
campanha de desestabilização que se iniciou em 1962 e pela conspiração para o 
golpe, que começou a ser planejado ao final de 1963. Documentos divulgados 
em 2004 pelos Estados Unidos, quando do cumprimento da quarentena que 
os manteve sob sigilo, revelaram dados importantes e surpreendentes sobre a 
participação norte-americana no golpe.



Nesta primeira etapa a USIS (United 
States Information Service) e a USAID 
(United States Agency for International 
Development) atuaram diretamente 
no fortalecimento da Aliança para 
o Progresso (1961), a partir de um 
programa de ajuda norte-americano 
da USAID que serviria, sobretudo, 
como um instrumento de combate 
ao comunismo na América do Sul, e 
no financiamento de campanhas de 
opinião pública, dentro de um contexto 
de guerra ideológica na época. Só em 
1964 foram gastos cerca de US$ 2 
milhões em propagandas e atividades 
correlatas no Brasil e US$ 15 mil em 
livros para militares em cooperação 
com a Comissão Mista Militar Brasil-
Estados Unidos7. Outra estratégia 
frequentemente usada foi a oferta de 
dinheiro para viagens de intelectuais 
e influentes brasileiros aos Estados 
Unidos, com o fim de que estes repassassem à frente os saberes adquiridos pelo 
“civilizado grande irmão”. Mario Covas (PST) e José Sarney (UDN), na época jovens 
deputados, fizeram parte desta campanha8.  

Vários grupos de oposição a Goulart chegaram a pedir apoio aos Estados Unidos. 
Parte do empresariado, da imprensa, dos proprietários rurais, da Igreja Católica, 
alguns governadores (Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro, Magalhães Pinto, de 
Minas Gerais, e Ademar de Barros, de São Paulo) e amplos setores de classe média 
estiveram envolvidos neste processo. Documentos oficiais do governo norte-
americano revelam, contudo, que somente “o movimento de Castelo Branco 
demonstra uma perspectiva de amplo apoio e liderança competente”9, já que 
sem o apoio de forças militares provavelmente a mudança de regime não se faria 
possível 10. Um golpe não era a única alternativa que estava posta, pensava-se em 
fortalecer a campanha da oposição para que o governo de João Goulart deixasse 
o poder democraticamente, mas reconhecendo as altas chances de reeleição, o 
golpe tornou-se a opção mais garantida. 

Em 1961, João Goulart, vice-presidente que assumiu a presidência após a renúncia 
de Jânio Quadros, estava em viagem oficial à China. Os golpes já estavam armados 
pela oposição, Partido da União democrática Nacional (UDN) e militares, que 
planejavam impedir a posse de João Goulart. O governador Leonel Brizola, do Rio 
Grande do Sul, resolveu resistir com o apoio do 3º Exército, do Sul. Conhecidas 
como forças legalistas, ao comando de Brizola, defenderam que só seria aceita 
uma solução dentro dos termos da Constituição de 1946; ou seja, com a posse 
do vice-presidente. João Goulart conseguiu tomar o poder, mas logo cedo o 
Congresso Nacional encontrou uma manobra para limitá-lo e instaurou o sistema 
parlamentarista no Brasil. O Primeiro Ministro indicado foi Tancredo Neves, do 
Partido Social Democrata (PSD). Em 1963, uma consulta popular feita por meio de 
um plebiscito decidiu pela volta do presidencialismo, que devolveu poderes a João 
Goulart e aguçou as aspirações por um novo golpe pela oposição. 
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João Goulart. Por Caetano Patta.

7. FICO, 2008. p. 80.

8. Idem, p.81.

9. EUA. Departamento 
de Estado Norte-Ameri-
cano, “Top Secret Cable 
from Rio de Janeiro”, 27 
de março de 1964

10. FICO, 2008: Anexo I



Priscila Villela é formada em Relações Internacionais pela PUC-SP, mestranda em Relações 
Internacionais no Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-
-SP) e pesquisa o Tráfico de Drogas e Segurança Brasileira e Sul-Americana.

11. EUA. Departamento 
de Estado Norte-Ameri-
cano, “Top Secret Cable 
from Rio de Janeiro”,  
27 de março de 1964.

12. Idem.

13. Idem.

14. FICO, Carlos. 2008, 
Anexo 1.

15. CIA, “Intelligence 
Information Cable on 
“Plans of Revolutionary 
Plotters in Minas Ge-
rias,” 30 de Março de 
1964.

16. CIA, “Secret Me-
morandum of Conver-
sation on “Meeting at 
the White House” April 
11964 Subject-Brazil,” 1 
de Abril de 1964.

17. Segundo Philip 
Agee, (Op. Cit.), o go-
verno do Uruguai foi 
pressionado para não 
aceitar exilados brasilei-
ros durante a ditadura 
militar, incluindo João 
Goulart.

18. FICO, 2008, P. 165.
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Era uma possibilidade que o golpe necessitasse de apoio militar. Os Estados Unidos 
então planejaram “preparar uma entrega clandestina de armas de origem não 
norte-americana, que seria disponibilizada ao grupo de Castelo Branco”11. O plano 
de Gordon era levar submarinos norte-americanos, sem identificação de origem, 
para suporte logístico das tropas (armas, munição, combustível e alimentos). Os 
submarinos deveriam “ser descarregados à noite em uma costa isolada no Estado 
de São Paulo, sul de Santos, provavelmente perto de Iguape ou Gananeia”12. A 
proposta, considerada fantasiosa, foi negada pelas demais autoridades americanas. 
A operação envolveu porta-aviões, um porta-helicópteros, um posto de comando 
aerotransportado, seis contratorpedeiros e quatro navios petroleiros que traziam 
combustível em caso de boicote pelas forças legalistas. Os recursos ficaram 
disponíveis até o dia 3 de abril e seriam disponibilizados em caso de prolongamento 
do conflito ou em caso de participação do apoio soviético a Goulart13. 

Em seguida, os Estados Unidos recomendavam que fosse formado um governo 
alternativo no controle de ao menos uma região significativa e que em seguida 
clamasse por legitimidade internacional para que os Estados Unidos pudessem 
reconhecer o novo governo14. A previsão era a de que: “uma revolução feita por 
forças anti-Goulart definitivamente acontecerá esta semana, provavelmente nos 
próximos dias. Negociações de último minuto estão sendo feitas agora envolvendo 
estados sob controle de governadores democráticos”15. Assim, caso fosse 
necessário, os golpistas seriam abastecidos de armamentos norte-americanos16.   

No próprio 1 de abril, dia do golpe, Castelo Branco entrou em contato com Lincoln 
afirmando que não precisaria do apoio logístico norte-americano, e que não houve 
importantes reações pelas forças de João Goulart. Advertido por San Tiago Dantas, 
Ministro das Relações Exteriores do Gabinete Parlamentarista, João Goulart estava 
consciente do apoio norte-americano ao golpe e de sua disposição em reconhecer 
um novo governo, provavelmente uma das razões para que tenha optado por não 
resistir ao golpe. Apesar da insistência de Brizola, Jango desistiu de um confronto 
militar com os golpistas, temendo o prolongamento do conflito, e seguiu para o 
exílio no Uruguai17, de onde só retornaria ao Brasil para ser sepultado, em 1976.

Nunca houve na história brasileira um presidente que tenha enfrentado tamanha 
pressão externa, ainda que curiosamente esta intervenção tenha se concretizado 
a pedido e cumplicidade dos próprios brasileiros. Em meio à disputa bipolar, as 
relações entre a esquerda e a direita foram exacerbadas e qualquer disputa local 
de ordem política tornava-se objeto de preocupação no contexto da Guerra 
Fria. Apesar da importância do plano conspirativo contra o governo de João 
Goulart para a mobilização nacional ao golpe de 1964, o auxilio militar norte-
americano, propriamente dito, nunca chegou a ser utilizado, uma vez que não 
houve nenhuma resistência por parte de João Goulart e muito menos a fantasiada 
interferência soviética ao golpe. Anos depois, sobretudo a partir da imposição do 
AI-2 (Ato Institucional Número Dois), que extinguiu os partidos políticos existentes 
e reinstaurou as eleições indiretas para a presidência18, e da a partir da posse de 
Costa e Silva (1967-1969), a linha-dura militar, os Estados Unidos procurariam 
ao máximo desvincularem-se da ditadura militar no Brasil e negar qualquer 
responsabilidade sobre a repressão que desde então estava instaurada no país.



6



Humor, mídia e política:
Construindo imaginários da ditadura e da democracia

Por Caetano Patta

Qual a relação entre o humor, os meios de comunicação e a política? O objetivo 
deste texto é refletir sobre esta questão, seguindo os passos da crise que culminou 
no golpe de 1964 e esticando o olhar até o presente, vasculhando continuidades, 
novas perspectivas e provocações. Pretende-se, assim, expor elementos elucidativos 
sobre a crise e explorar questões referentes ao nosso tempo, pertinentes como 
aprendizado e desafio.

Para tomar impulso, é sempre boa ideia dar alguns passos atrás. Quem nunca 
ouviu falar do bobo da corte? Figura icônica, o bobo teve origem ainda no Império 
Bizantino e foi incorporado pelas cortes europeias durante as Cruzadas. A imagem 
adentrou no folclore, está presente desde os contos infantis até obras consagradas 
de Shakespeare e Verdi. A missão do bobo era entreter o monarca e sua corte. 
Geralmente ele apresentava deformidades físicas, sendo algumas provocadas 
propositalmente, por ordem do rei. No entanto, esta figura ficou marcada pela 
conjunção entre sagacidade e um certo “privilégio”: parcialmente protegido 
pelo riso, desferia críticas ao mesmo tempo inteligentes e compartilhadas pelas 
camadas mais baixas da população ao rei. Por meio do exagero e da ironia, o 
bobo desvelava as ambições do monarca e suas “pobrezas de espírito”, expondo 
o que ninguém mais poderia expor, sem tanto risco de perder a cabeça. O humor 
mobiliza sentimentos em relação ao poder e, amparado no amplo alcance que lhe 
caracteriza, acolhe parcelas grandes da sociedade, marginalizadas da política em 
tantos momentos da história. O humor fala a língua de muitos, mesmo quando a 
política é de poucos.

As diferentes formas de humor carregam traços de táticas discursivas utilizadas 
desde a antiguidade em arenas de disputa que envolvem o público. No júri, no 
comício ou no debate, a mobilização de sentimentos como ódio, pena ou riso 
acompanham frequentemente a argumentação. O orador com tal domínio angaria 
simpatia para si e lança descrédito sobre oponentes, ou ainda esconde lacunas da 
própria argumentação. O humor faz política de uma forma privilegiada.

As sociedades se transformaram. Num longo processo, definido por vezes em 
estrondosas rupturas, o mundo das cortes e de suas bases erodiu, dando lugar a 
sociedades marcadas por novas classes e formas de Estado. A imprensa, aperfeiçoada 
por Guttenberg no século XV, se projeta e se firma na modernidade enquanto 
meio dominante de opinião e informação desde o século XVIII, convivendo com a 
massificação alcançada pelo rádio na primeira metade do século XX, até perderem 
ambas o terreno para a televisão. A disputa política moderna encontra nos jornais 
um espaço único. Não se compartilha aqui da ideia de que a informação é neutra. O 
alinhamento – quando não a propriedade mesma dos meios de comunicação – em 
relação à tendências que disputam os rumos da política são uma boa sinalização de 
sua parcialidade. Jornais de clubes, de oligarquias, de partidos e sindicatos marcam 
as disputas do passado século XX. A imprensa é, portanto, o grande espaço das 

“Quem se curva aos opressores mostra a bunda aos oprimidos”

(Millôr Fernandes)
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visões de mundo a permear as sociedades modernas e, como não poderia deixar 
de ser, lá está também o humor.

Muito do que foi dito aqui se encontra numa modalidade de discurso típica das 
polêmicas da política: os desenhos cômicos, também chamados de caricaturas 
ou charges. A caricatura é uma modalidade antiga e, assim como o bobo, tem 
como característica o alcance amplo e a representação das figuras do poder. Além 
disso, estamos falando de uma representação gráfica e, portanto, passível de 
reprodução. A afinidade entre a caricatura e os periódicos impressos converteu-
se num duradouro casamento. A caricatura é carregada de juízo e, assim, forma 
opinião, acabando por servir para expressar os pontos de vista e a vontade dos 
donos dos veículos: o chamado cartoon editorial. Mais um ponto a ser destacada é 
o alheamento a certos protocolos: a charge pode dispor de alegorias e mesmo fazer 
menção à elementos que não cabem em editoriais ou reportagens. Era comum 
o enredo dos desenhos ser discutido na sala do chefe. Não sendo a leitura um 
domínio de parcela majoritária da população – o que bem cabe ao Brasil da década 
de 1960 –, esta modalidade se tornou central para ampla formação de opinião, 
interesse e desafio dos jornais. Nas palavras de Lan – chargista consagrado que 
fará parte de nosso repertório: 

Eu costumo dizer que a charge é uma paulada, porque ela 
mexe com o ridículo das pessoas. Se você quer destruir uma 
pessoa, ridicularize-a ao extremo, como fez Chaplin com Hi-
tler e Mussolini. A charge é pior do que um editorial de fun-
do de um jornal (...) Eu diria que 100% dos leitores observam 
uma charge publicada na página editorial ou na primeira pági-
na de um jornal, e muitos deles não leem o próprio editorial.¹

A Manuel de Araújo Porto-Alegre é atribuída a primeira charge política no Brasil, 
em 1837, ainda no Império. Desde então, o país sempre teve o privilégio de 
conviver com chargistas de grande qualidade. Talvez, o primeiro estalo que venha 
à memória ao falar do gênero no Brasil nos remeta a Ziraldo, Chico Caruso, Millôr, 
Laerte, Glauco, Angeli e Henfil, para citar alguns. Inclusive, é impossível não fazer 
referência aos 70 anos que Henfil – criador da Graúna e da palavra de ordem 
“Diretas Já” –,  estaria completando em 2014, os quais certamente seriam de 
genialidade e compromisso com o povo e a democracia, como sempre foram. 
Entretanto, partiremos da geração anterior a essa, aquela que produziu as charges 
que narraram o passar dos dias da crise dos anos 1960, que teve seu ápice na 
deposição de Jango, tema deste artigo. Para tanto, o livro Jango e o Golpe de 
1964 na Caricatura, de Rodrigo Patto Sá Motta, é importante referência. Percorrer 
os traços das caricaturas do período nos proporciona, a partir do entendimento 
que foi exposto até aqui, acompanhar a construção do imaginário da crise, suas 
alegorias, o posicionamento dos veículos e sua relação com os acontecimentos.

O Livro de Motta lança olhares sobre a produção de charges e caricaturas presentes 
na grande imprensa. Ressaltar o caráter oposicionista de todos os grandes jornais 
da época, cada qual a seu modo, não é mero detalhe. O autor apresenta, por meio 
das charges, a visão dos setores dominantes sobre a movimentação de João Goulart 
e seus aliados no calor daquele momento. A exceção fica por conta do Última 
Hora, de Samuel Weiner, declaradamente simpático à Vargas e ao trabalhismo. O 
resgate das charges contribui assim para a construção do quadro explicativo sobre 
as razões que encaminharam a crise para o desfecho conhecido, embora ainda 
hoje cercado de polêmicas. Chargistas de destaque do período – como Lan, Hilde, 
Biganti, Augusto Bandeira e Theo – emprestam sua obra para a investigação de 

1. http://www.comuni-
taitaliana.com.br/Entre-
vistas/Lan.htm
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Todos os jornais citados (O Estado de S. Paulo, da família Mes-
quita; a Tribuna da Imprensa, ligada a Carlos Lacerda; e O Globo, 
da família Marinho) aos quais se deve ainda somar o Jornal do 
Brasil e o hoje extinto, mas então importante Correio da Manhã, 
e com a exceção evidentemente do Última Hora, podem ser defi-
nidos como órgãos conservadores, ideologicamente liberais tan-
to do ponto de vista do ideário econômico quanto das crenças 
políticas. Contudo, como se sabe, os auto-proclamados princípios 
do liberalismo político não impediram que estes jornais partici-
passem ativamente do movimento pela deposição do governo 
Goulart e apoiassem a instalação do governo militar em 1964.²

Não podemos cristalizar e roubar dos artistas sua autonomia produtiva e reflexiva. 
Lan, por exemplo, teve passagem pelo Última Hora, de Samuel Weiner, antes 
de fixar-se no Jornal do Brasil. Nessa ocasião, foi responsável pela memorável 
representação de Carlos Lacerda como um corvo agourento, que seria reutilizada 
por outros chargistas e ficaria marcada no imaginário da época. No entanto, a 
observação da produção de charges desse período não deixa dúvidas quanto a sua 
absoluta afinidade com o posicionamento dos veículos, expresso nos editoriais. 
Veículos menores, como a imprensa do Partido Comunista, também tinham 
chargistas em suas redações, alinhados a sua proposta, mas sem o alcance dos 
grandes jornais citados.

Motta. As charges são de grandes jornais como: O Estado de São Paulo, Correio 
da Manhã, Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa, sendo que o dono deste último 
era ninguém menos que Carlos Lacerda.

O rádio e a imprensa escrita eram as mídias dominantes no Brasil ainda nos anos 
1960. Sobre a imprensa e seu posicionamento, o seguinte quadro apresentado por 
Fernando Antônio Azevedo é ilustrativo: 

O imaginário da crise no traço

No conjunto de charges da época, o então presidente João Goulart está no centro 
de tudo. Isto evidencia um debate cotidiano centrado nas jogadas do presidente, 
cuja oscilação e indefinição alimentam um cenário de certo mistério sobre os 
rumos do país. Jango foi desenhado pelos chargistas como:

(...) corrupto, demagogo, autoritário, comunizante, indeci-
so, malicioso, ingênuo (...). Foi assim que as pessoas o viram 
na época, independentemente de quem ele fosse de fato. As 
caricaturas ajudaram a construir a realidade, pois influencia-
ram a percepção dos acontecimentos, contribuindo, assim, 
para impulsionar a ação das pessoas. (MOTTA, 2006, p. 180)

A crescente polarização ideológica e a intensificação do conflito social, somadas a 
uma postura tida como equilibrista do governo são matéria de inúmeras caricaturas, 
que apontam para a percepção e alarde do risco de implantação de um regime 
comunista e de uma solução autoritária por parte do presidente. Tal imaginário 
corresponde ao discurso unificado dos grupos dominantes e de seus jornais, que 
eram os de maior circulação e influência. Ao saudar o golpe em 2 de abril de 1964, 
O Globo parece confirmar essa tese: “Salvos da comunização que celeremente se 
preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram 
de seus inimigos”.

2. http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_
arttext&pid= S0104-
62762006000100004
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Augusto Bandeira. 
Correio da Manhã, 
19.09.62, p.10. 
Fonte- BPUC_MG

A perspectiva de ruptura institucional pela opção autoritária e o fator ideológico 
se expressam em questões das mais diversas ordens (corrupção, crise econômica 
e política externa) que compuseram a crescente tensão política e social. Como 
já dito, Jango carregava certo mistério, o que vale para as esquerdas e as 
direitas e, consequentemente para suas representações. Para os setores liberais 
e conservadores, fosse por inocência ou por oportunismo, o presidente sempre 
representava um grande perigo.

A respeito de sua relação com os sindicatos e greves, às vezes figurava como 
um desavisado, alimentando um cão feroz e indomável, o CGT³, ou que ligara 
um perigoso robô chamado “Greve”, que já não sabia mais como desligar; 
noutras, aparece como inescrupuloso conspirador, planejando junto ao CGT 
a instabilidade social que lhe permitiria se perpetuar no poder por meio de um 
estado de sítio: poder em detrimento da paz social. A crise econômica, marcada 
pela inflação crescente, também tinha Jango como pivô: o primeiro Jango é um 
impotente presidente afogado sob planos econômicos fracassados que crescem 
sobre sua mesa; já em outra representação, surge como médico cheio de más 
intenções, aplicando numa paciente chamada “inflação” o remédio “elasticidade 
de créditos”, que agravaria ainda mais sua enfermidade, segundo a tese ilustrada 
por Hilde, em O Estado de São Paulo. A corrupção recebeu os holofotes quando 
de um escândalo na Petrobrás, envolvendo desvios de recursos para, inclusive, 
atividades da esquerda. Nas charges, o tema veio, na maior parte dos casos, como 
pano de fundo para ataques ideológicos. A presença de comunistas na diretoria 
da estatal conferiu teor mais explosivo para o “mar de lama”. Na representação, 

3. O Comando Geral 
dos Trabalhadores (CGT) 
foi uma sindical brasilei-
ra de caráter nacional. 
Foi criado em São Paulo, 
no ano de 1962, duran-
te o IV Congresso Sindi-
cal Nacional dos Traba-
lhadores, e reunia vários 
sindicatos, federações e 
confederações. Houve 
desarticulação do CGT 
como consequência do 
Golpe Militar de 1964.
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um militante comunista empunha a bandeira das reformas de base para encobrir 
o grande escândalo. Além disso, o oposicionista Carlos Lacerda foi apresentado 
nas caricaturas por pelo menos dois dos grandes caricaturistas da época como 
um contraponto aos corruptos associados ao governo. Outro tema que recebeu 
tratamento parecido dos chargistas e da grande imprensa foi a Política Externa 
Independente, ou seja, o não alinhamento automático em relação a americanos 
ou soviéticos, iniciado nos governos anteriores ao de Jango. A postura foi sempre 
uma bomba prestes a explodir no contexto da Guerra Fria. No discurso do governo, 
representava oportunidades comerciais positivas para a economia nacional. Nas 
charges, cada episódio era um passo rumo a comunização do Brasil, consciente 
ou inconscientemente, por dentro ou por fora, pelas mãos de Jango e do jovem 
Darcy Ribeiro ou de Kruschev e Fidel Castro. Jango e sua política sempre eram 
apresentadas como nocivas e perigosas para o Brasil e os brasileiros.

Alguns temas e suas abordagens pelas charges merecem destaque. As Reformas 
de Base tiveram historicamente o papel de levar a tão temida mobilização social 
às vias de fato, já às vésperas do Golpe. As reformas receberam três tratamentos à 
época; por vezes, foram apresentadas como demagogia dos políticos para ganhar 
as eleições marcadas para 1965. Em outras, eram desculpas do governo para 
forçar a reforma da constituição e, com isso, conquistar mais poder – aqui Jango 
era aproximado a Leonel Brizola, que defendia as reformas “na lei ou na marra” e 
representava a ala mais radical do trabalhismo. A mais emblemática das Reformas 
de Base era sem dúvida a reforma agrária, e temos aqui outra abordagem. Em um 
jogo político marcado quase que apenas por homens de elite, o pobre trabalhador 
do campo – frequentemente representado com traços assustadores – passa a 
fazer parte das charges, espreitando a figura do fazendeiro. Esta presença deixa 
transparecer que as reformas alcançavam estruturas profundas da sociedade 
brasileira e, assim, representavam uma ameaça aos setores dominantes.

A caricatura diretamente voltada à relação de Jango com o comunismo e a supostos 
projetos autoritários parece definir, na visão e no discurso dos setores liberais e 
conservadores, as indefinições até então características do ex-presidente. Jango 
estaria, desde o fim de 1963, aderindo às soluções autoritárias e se apoiando nas 

Hilde. O Estado 
de São Paulo, 
25.07.63, p.4. Fon-
te- BN
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A caricatura diretamente voltada à relação de Jango com o comunismo e a supostos 
projetos autoritários parece definir, na visão e no discurso dos setores liberais e 
conservadores, as indefinições até então características do ex-presidente. Jango 
estaria, desde o fim de 1963, aderindo às soluções autoritárias e se apoiando nas 
esquerdas, inclusive a revolucionária, representada pelo PCB – Partido Comunista 
Brasileiro. Personagens como o argentino Juan Perón e Getúlio Vargas passam 
a figurar nas caricaturas como inspiração de um Jango autoritário, que tinha 
como objetivo um projeto de frágil definição, embora usada insistentemente pela 
oposição e pela imprensa: uma “República Sindicalista”. Vargas e Perón eram 
alegorias a representar o autoritarismo e a ligação carismática com a população, 
em detrimento das instituições. A figura de Luís Carlos Prestes ganha destaque, 
acompanhando o presidente ou o CGT, sugerindo força crescente dos comunistas 
tanto no governo quanto na efervescência social.

As charges imediatamente anteriores ao golpe revelam questão interessante: as 
novas investidas de ambos os lados não haviam sido bem compreendidas e não 
era previsível o desfecho da crise. O xadrez foi utilizado recorrentemente, como 

esquerdas, inclusive a revolucionária, representada pelo PCB – Partido Comunista 
Brasileiro. Personagens como o argentino Juan Perón e Getúlio Vargas passam 
a figurar nas caricaturas como inspiração de um Jango autoritário, que tinha 
como objetivo um projeto de frágil definição, embora usada insistentemente pela 
oposição e pela imprensa: uma “República Sindicalista”. Vargas e Perón eram 
alegorias a representar o autoritarismo e a ligação carismática com a população, 
em detrimento das instituições. A figura de Luís Carlos Prestes ganha destaque, 
acompanhando o presidente ou o CGT, sugerindo força crescente dos comunistas 
tanto no governo quanto na efervescência social.

Augusto Bandeira. 
Correio da Manhã, 
11.05.62, p.1. 
Fonte-BPUC_MG
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Humor e Política: duas vocações?

em 10 de março de 1964, quando o chargista Biganti desenha Kruschev movendo 
sua peça “João Goulart” com feições de satisfação, como se estivesse prestes 
a ganhar a partida. Apenas em 4 de abril, já consumado o Golpe, o chargista 
volta ao tabuleiro de xadrez e, desta vez, Kruschev se desespera ao ver sua peça 
preferida se espatifando no chão. Na manhã do dia 13 de março de 1964, o 
Estado de São Paulo publica charge de Hilde sugerindo que o comício da Central 
do Brasil seria um fracasso sem público; no momento do discurso de João Goulart, 
à noite, os números indicam mais de 100 mil pessoas. Já Lan, para o Jornal do 
Brasil, erra no prognóstico. Na manhã do dia 31 de março, horas antes do Golpe, 
o chargista apresenta um João Goulart enxadrista, anunciando um cheque mate 
só de peões. Essas charges mostram um mês de março de 1964 permeado por 
incertezas. Porém, é possível identificar um traço comum nos chargistas e nos 
grandes jornais: todos venderam à população um Jango perigoso, cada vez mais 
autoritário e comunizante, até o último momento antes de sua deposição, na 
virada de março para abril. Alguns chargistas, a exemplo dos editoriais de todos 
os grandes jornais na manhã seguinte ao golpe, saudaram o golpe que derrubou 
Goulart.

O foco aqui não deve ser culpa, que é elemento impróprio para a complexidade 
das questões sociais e políticas. Responsabilidades, no entanto, devem ser 
debatidas. O alcance dos jornais e de suas charges podem ser relativizados, o fato 
de que o risco autoritário e comunizante foi incorporado ao imaginário popular 
da época não. Nas palavras de José Serra4, único orador ainda vivo do comício da 
Central do Brasil, a respeito da Marcha da Família em São Paulo: “A marcha foi 
um ingrediente essencial porque deu confiança de que havia respaldo popular 
para o Golpe. (...) não havia só 250 mil, 300 mil pessoas da alta classe média para 
desfilar na rua. A classe média baixa também saiu para desfilar”. O que pode ser 
afirmado, portanto, é que o imaginário construído faz parte do desfecho golpista 
e de sua legitimação junto à amplas parcelas da população. E que toda a grande 
imprensa do período foi porta-voz desse discurso, tendo no humor das charges 
uma modalidade privilegiada para fornecer, nas primeiras páginas desses veículos, 
a sugestão ou o reforço amplificados do alarde que viria a sustentar a ruptura 
institucional. Os papeis e responsabilidades da imprensa e do humor servem não 
apenas para esclarecer aqueles acontecimentos, mas também como importantes 
elementos nas atuais questões da política e da sociedade.

As charges, assim como outras formas de humor, colorem personagens, traduzem 
tramas e provocam o público com o inusitado, mobilizando elementos do real. 
Assim, constroem o imaginário de quem é objeto e sujeito da política, compondo 
ações e impressões. Os memes e tumblrs que se proliferam em compartilhamentos 
a cada acontecimento da política contemporânea guardam relação com essa 
tradição e, certamente, servirão como bom material de análise se quisermos 
entender como os eventos estão sendo percebidos.

Sendo um discurso, o humor não paira sobre a realidade e os conflitos. Antes, ele faz 
parte desses conflitos e os expressa. Extrapolando o traçado, tomemos emprestado 
as palavras do humorista Gregório Duvivier5: “As pessoas não percebem que você 
não pode fugir da política. Fazer humor é um ato político. (...) O Humor está sempre 
dizendo alguma coisa e tem importância social muito grande”. É importante não 
sufocar a expressão, atribuindo a ela uma intencionalidade ou subordinação que 
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4. http://www1.
folha.uol.com.br/po-
der/2014/03/1424545 
-entrevista-com-jose-
-serra.shtml

5. http://www1. folha.
uol.com.br/ilustrada/
2014/02/1413621
-fazer-humor-e-um-ato-
politico-diz-o-comedian-
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não necessariamente existe. Porém, de algum modo esta expressão estabelece 
uma relação com a realidade, tão mais sensível quanto mais diretamente trata de 
temas da política e ou de questões sociais em franca disputa. 

Duvivier faz parte de uma geração de humoristas que têm marcado presença 
no debate público. Ao afirmar que “o humor é muito ruim quando perpetua 
preconceitos”, está se contrapondo – direta ou indiretamente – ao humor de 
Danilo Gentili, por exemplo, que aposta em piadas que ridicularizam negros, gays 
e mulheres para fazer o seu “sucesso”. Ambos fazem caricaturas que ridicularizam 
personagens da sociedade brasileira em constante conflito: polícia e manifestantes, 
pastores e gays, o patriarcado e as mulheres. Outros casos que podemos comparar 
são a personagem Dilma Bolada e as caricaturas animadas de Chico Caruso para 
o Jornal da Globo. A primeira angaria simpatia ao exagerar e mesmo imaginar 
características da presidenta, enquanto a segunda a apresenta sempre como pivô 
de vacilações, problemas grandes e soluções frágeis. Atendo-nos apenas ao fato 
de que PT – Partido dos Trabalhadores e PSDB – Partido da Social Democracia 
Brasileira protagonizam uma disputa direta que já dura duas décadas, essas 
caricaturas fazem parte da construção do imaginário político, compõe o repertório 
e integram assim o pensar e o agir de indivíduos e grupos. 

Portanto, assim como no século passado, o humor depende dos meios de 
comunicação. Não é custoso provocar: porque o humor de Gentili tem espaço em 
grandes canais de televisão, como Band e SBT, e o de Duvivier se popularizou por 
meio de um canal gratuito no Youtube? Ou, ainda, porque a caricatura-editorial 
oposicionista de Chico Caruso integra o jornal mais marcadamente ideológico do 
maior canal de televisão do país e a Dilma Bolada é um perfil do Facebook? Se 
voltarmos à década de 1960, veremos que estamos falando do humor político em 
um dos meios de comunicação dominantes à época, a grande imprensa, frente 
aos quais não se apresentavam canais alternativos de acesso e alcance bastante 
mais democráticos como a internet que temos hoje. A televisão só veio a assumir 
seu papel de comunicador universal ao longo da segunda metade do século XX 
e segue hegemonizando a informação e a formação de opinião no Brasil até os 
nossos dias.

Com quantas opiniões se faz uma democracia?

O objetivo aqui é tão somente destacar o papel do humor enquanto modalidade 
de discurso, assim como da estrutura fundamental à política que é a comunicação. 
As charges e a imprensa como um todo contribuíram para a construção do cenário 
sobre o qual se deu o golpe militar. Os signos atribuídos à Goulart pelo humor no 
imaginário construído foram os mesmos mobilizados para saudar o Golpe nos 
editoriais da manhã seguinte a deposição:

Escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder 
como imperativo de legítima vontade popular o Sr João Bel-
chior Marques Goulart, infame líder dos comuno-carreiristas-
-negocistas-sindicalistas. Um dos maiores gatunos que a his-
tória brasileira já registrou, o Sr João Goulart passa outra vez à 
história, agora também como um dos grandes covardes que 
ela já conheceu (Tribuna da Imprensa, 2 de abril de 1964).
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Todos os grandes jornais reproduziram – antes, durante e depois – discursos que 
legitimaram o golpe6, em nome de interesses que, se não eram apenas os seus 
próprios, certamente não representavam todos os brasileiros. Na democracia, é 
importante tirar como lição, não existirão discursos ou interesses que representem 
todos os brasileiros. E é aí que a concentração dos meios de comunicação se 
desencontram necessariamente da democracia. Mesmo reconhecendo que a quase 
totalidade dos grandes grupos de comunicação aderiu ao discurso pela abertura 
política antes da derrocada da ditadura, está escrito na história brasileira que esses 
mesmos meios tiveram seu papel e responsabilidade não apenas no golpe como 
em boa parte do regime militar, fato admitido e debatido de forma envergonhada 
em editorial d’O Globo7 e pela ombudsman da Folha de São Paulo8, com direito 
a cobranças públicas do Clube Militar9 , que comenta: “o periódico sucumbiu e 
renega, hoje, o que defendeu ardorosamente ontem”.

A autocrítica desses meios pode ser fruto da sincera adesão a valores democráticos 
ou mera demagogia. Mas esse esclarecimento é secundário. A questão central que 
se coloca é se e quão compatível com um regime democrático que precisa avançar 
é a concentração dos meios de comunicação – e, portanto, do direito de apresentar 
e defender pontos de vista – nas mãos de poucas famílias. A internet cresce, mas 
ainda ocupa o terceiro lugar enquanto fonte de informação dos brasileiros, atrás da 
TV e do rádio. A TV continua sendo o meio de comunicação de maior penetração 
no Brasil, atingindo 19 a cada 20 brasileiros10: “Os conglomerados que lideram as 
cinco maiores redes privadas (Globo, Band, SBT, Record e Rede TV!) controlam, 
direta e indiretamente, os principais veículos de comunicação no País”11. Com esse 
número na mão, entende-se como a concentração de mídia que se verifica no 
Brasil é incompatível com a democracia e seus desafios. O fato dos grandes meios 
reproduzirem o mesmo posicionamento, alinhada aos mesmos interesses, não 
apenas se assemelha à situação que discutimos ao longo desse texto, em relação 
à crise que culminou na deposição de Goulart, como se materializa num sistema 
em grande parte consolidado e impulsionado desde a ditadura. Desde a década 
de 60, “a configuração do sistema de redes nacionais foi sendo construída com 
duas características básicas: forte apoio dos recursos públicos e um modelo de 
negócios baseado na afiliação de grupos regionais privados a esses conglomerados 
nacionais. Até hoje, cerca de um terço das prefeituras municipais e outra parcela 
substancial de empresas públicas estaduais financiam a interiorização dos sinais 
das redes comerciais”12.

A sociedade brasileira vive atualmente outro acirramento, outras disputas, novos 
desafios de uma nova democracia e, necessariamente, exige rigorosa análise 
dos cenários que se descortinam. Justamente por isso, é preocupante verificar 
a manutenção e o fortalecimento da concentração dos meios de comunicação, 
traduzida como censura, na medida em que muitos “Brasis” não falam ou não 
são escutados. Acompanhamos, por meio do humor, como os discursos de amplo 
alcance são estruturantes do contexto, constroem repertórios que são parte das 
impressões, disputas e soluções da política. Foram na década de 1960, são nos dias 
de hoje e continuarão sendo no futuro. Neste sentido, quanto mais compartilhados 
forem alguns elementos – sejam preconceitos, interesses ou desejos –, mais 
influência detêm sobre o conjunto da sociedade, das pessoas às instituições. Se 
a totalidade dos brasileiros assiste à televisão e o número de internautas ainda 
não alcançou a metade desse índice, nos perguntemos: os preconceitos de Danilo 
Gentili ou as retaliações de Duvivier, quais são mais influentes na sociedade 
brasileira? Assim como no caso das charges, é difícil medir a influência de um 
discurso. Porém, alguns episódios – como as recorrentes agressões a homossexuais 
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na Avenida Paulista ou a reduzida representação feminina no Congresso Nacional, 
para citar apenas dois exemplos – nos indicam onde a grande mídia se coloca e 
que Brasil o humor que ela acolhe reforça.

A sociedade é composta por diferentes interesses, condições e anseios, que se 
chocam a todo instante. Esta pluralidade não é um problema a ser resolvido. 
O problema a ser resolvido é a intolerância, a imposição, o cerceamento. O 
imprensa e o humor – esta modalidade tão privilegiada para comunicar – têm 
responsabilidades sobre o que fazemos de nossas diferenças. Como aponta 
o relatório O País dos 30 Berlusconi13, da Repórteres sem Fronteiras: “O Brasil 
apresenta um nível de concentração midiática que contrasta fortemente com 
o potencial de seu território e a extrema diversidade de sua sociedade civil”. A 
democracia se fortalece na diversidade e não na intolerância. No aniversário dos 
50 anos do Golpe Militar é fundamental reconhecer que a forma como se organiza 
as comunicações no Brasil expressa privilégio e não direito. E que, portanto, a 
consolidação e o desenvolvimento de nossa democracia depende da superação 
deste enorme entulho autoritário.

Caetano Patta é formado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP
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Brizola, o gorila e o poder da imaginação
Por Caetano Patta
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Os comunistas: Luis Carlos Prestes, Carlos Marighella e Gregorio Bezerra
Por Caetano Patta
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Os generais: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo
Por Caetano Patta
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A estranha lógica do terror:
Panorama das raízes históricas da repressão 

Por Renato Nunes Dias

Pensar o regime militar no Brasil tornou-se sinônimo de pensar a repressão e a 
tortura, que a cúpula do poder militar empreendeu e deixou empreender durante 
vinte e um anos. Repressão e tortura, no entanto, eram “apenas” a materialização 
última de uma miríade de ações de inteligência, pensadas em instituições que não 
nasceram em 1964 e foram motivadas por um conflito de ideias que ia bem além 
das fronteiras do país. 

Assim, é fundamental que se reconheçam as heranças e o contexto histórico, 
as ideias-força e os principais atores que colocaram em movimento a máquina 
repressiva do regime, sua face mais crua: a que operacionalizou, por ação e por 
omissão, a banalização do mal.

Condições de trabalho e o nascimento do sistema de informação

O presidente Washington Luiz (1926-1930) foi o primeiro mandatário brasileiro a 
instituir, em 29 de dezembro de 1927, um organismo nacional que era responsável 
por coordenar a reunião de informações relacionadas à “defesa da Pátria”: o 
Conselho de Defesa Nacional (CDN).

É importante lembrar que as duas primeiras décadas do século XX foram palco para 
a organização de importantes atores sociais, gestados pela crescente urbanização 
e organização do parque industrial das grandes cidades. As pressões sobre as 
condições de trabalho eram claras: ausência de direitos trabalhistas, trabalho 
infantil, salários diminutos.¹

Assim, em 1917, Washington Luiz, como prefeito (1914-1919) de uma São Paulo 
em franco processo de industrialização, assistiu a uma greve que mobilizaria de 50 
a 70 mil operários que lutavam por direitos, por melhores condições de trabalho e 
contra a carestia. Entre 1919 e 1920, enquanto presidente do estado de São Paulo 
(1920-1924), enfrentou 64 mobilizações na capital e 14 no interior. 

Uma nova realidade se fazia presente e visível na vida urbana: a nova organização do 
trabalho industrial e suas condições insalubres forçavam operários e trabalhadores 
à organização e à luta, atravancando a vida pulsante dos centros urbanos que 
materializavam nos costumes e na arquitetura uma modernidade idiossincrática, 
um ensaio de belle époque no trópico. 

É nesse cenário que Washington Luiz, em 1924, no último ano à frente do estado e 
prestes a se tornar presidente do Brasil, cria a Delegacia de Ordem Política e Social 
(DEOPS/SP), instrumento da dita “modernização” da polícia civil, para responder 
aos desafios que as lutas operárias impunham à vida citadina. Consigna-se, assim, 
uma mudança: da polícia que atua após o crime, cria-se a força policial operativa 
da inteligência, de ação essencialmente prévia ao crime suposto ou potencial. 
Ciência, racionalidade e técnicas de investigação são os elementos que passaram 
a orientar a ação de uma polícia preocupada, agora, com o ordenamento social e 

1. Ver o capítulo “Popu-
lação e Sociedade”, de 
autoria de Lilia Moritz 
Schwarcz em História do 
Brasil Nação, Volume 3. 
2012.
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político, por meio do acompanhamento sigiloso de elementos perturbadores da 
ordem. A ideia-força que nasce nesse momento e move estas transformações é, 
basicamente, a de um Estado que, regulando a organização produtiva do país, 
deve atuar para conter ameaças a essa organização.

Com a vivência das perturbações em São Paulo, Washington Luiz leva para a 
Presidência da República, que ocupa de 1926 a 1930, a visão da necessidade 
de um grupo de assessoramento capaz de armar o presidente com diagnósticos 
apropriados e dotados de informação e capacidade de previsão. É nessa atmosfera 
que cria o Conselho de Defesa Nacional (CDN) que, apesar de um mandato amplo, 
pouco teve de efetivo, pois carecia, diferentemente do DEOPS em São Paulo, de 
ações de campo. 

A repressão mostra a cara com Vargas

A tibiez do CDN herdado de Washington Luiz é modificada profundamente por 
Getúlio Vargas. Imbuído de uma visão igualmente orientada para a ordem social e 
política, o presidente que subiu ao poder em 1930 por meio de um golpe, incorpora 
em 1934 um quadro técnico permanente ao Conselho (cujo nome é alterado para 
Conselho Superior de Segurança Nacional – CSSN) e cria o Comitê de Estudos de 
Defesa Nacional e a Secretaria de Defesa Nacional. A esses organismos competia, a 
partir de então, a coleta de informações em todos os ministérios civis do governo.

Getúlio intentava desconstruir a política da República Velha, desfazendo o poder 
das oligarquias estaduais. Buscava, ainda, a aproximação entre Estado e classe 
trabalhadora, conciliando as disputas de diferentes classes sociais, o que motivaria 
a criação do Ministério do Trabalho e o enquadramento dos sindicatos nacionais.  

Nesse cenário, a polícia política assume papel central na vigilância sobre a esfera 
do trabalho, de forma que as DEOPS são transformadas em órgãos independentes 
da polícia civil, passam aos auspícios da recém criada Secretaria de Ordem Política 
e Social (SOPS). Passam a receber cada vez mais recursos para contratação de 
pessoal e formação de infraestrutura, já nos primeiros anos da Era Vargas. O 
governo paulista chegaria, por exemplo, a ter a Escola de Polícia de São Paulo e um 
Laboratório de Antropologia Criminal, cuja equipe foi premiada por pesquisas que 
“revelavam” características físicas de criminosos negros e homossexuais. O crime 
comum, assim, transformava-se, com a ciência, em crime-doença, numa esfera de 
profilaxia ou prevenção social. 

Vargas, preocupado com a uniformização da conduta policial nos estados, tentou, 
então, federalizar a gestão das SOPS estaduais, organizando o Congresso de Chefes 
de Polícia e Secretários de Segurança dos Estados, em 1936. Os participantes, no 
entanto, preferiram manter a gestão não centralizada, mas acordaram promover 
intercâmbios estaduais de informações e práticas investigativas.² 

A ideia-força do momento é a criação do Estado forte (uma inovação em oposição 
à velha República das Oligarquias), centralizado na figura do líder carismático 
que levaria, no próprio punho, à condução da nação rumo ao progresso e à 
industrialização. Esse fortalecimento do Estado e de Vargas dependia de um lado 
preemptivo, da repressão prévia dos elementos contrários à ordem social e política, 
e, de outro lado ativo, da formulação de um ideário nacionalista e positivo. É nesse 
contexto que se constituía, desde os primeiros anos do governo, a propaganda 

2. Idem.
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varguista, conformada a partir do Departamento Oficial de Publicidade (DOP), 
responsável pelo “marketing” do regime e do presidente, e do Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP), controlador do cinema, do rádio, da imprensa e da 
literatura nacionais. 

Ator fundamental ao funcionamento do DIP, Lourival Fontes era homem de 
confiança pessoal de Getúlio, além de entusiasta do fascismo e de Benito Mussolini, 
então ditador italiano. Controlava, a partir do Departamento, a difusão dos valores 
fundamentais ao varguismo, por meio da publicação de revistas subvencionadas 
pelo Estado e que atraíam parcelas da intelectualidade da época. Como analisa 
Boris Fausto³, o principal veículo de interesse do DIP era a Cultura Política – Ensaios 
mensais de estudos brasileiros, editada entre 1941 e 1945, que contava com 
publicações do sociólogo Oliveira Vianna, o poeta modernista Cassiano Ricardo 
e inclusive opositores ao regime, como Graciliano Ramos e Gilberto Freyre, cuja 
produção era restringida a peças sobre literatura e folclore. 

Ao grande aparato de informação e repressão varguista somavam-se, ainda, o 
Departamento de Polícia do Distrito Federal, sob comando de Filinto Muller – 
responsável pela prisão, deportação para a Alemanha nazista e eventual morte 
de Olga Benário, mulher do líder comunista Luís Carlos Prestes – e o Ministério 
da Guerra, comandado pelo General Eurico Gaspar Dutra – que, como futuro 
presidente, criaria o primeiro órgão de verdadeira prática de inteligência no Brasil, 
o Serviço Federal de Informação e Contra Informação (SFICI).

A repressão se esconde nos Anos Dourados

A criação do SFICI por Dutra, no início de seu mandato (1946-1951), operou a 
inovação no sistema de inteligência que Getúlio desejara, mas que as autoridades 
estaduais negaram. Dutra integrou as instâncias estaduais e o Conselho de Defesa 
Nacional, criando um Sistema de Segurança Nacional, vinculado ao Ministério da 
Justiça e dos Negócios do Interior (SSN/MJNI). O governo Dutra foi marcado pelo 
embate com entidades de classe de viés comunista. Assim, em 1947 o Supremo 
Tribunal Federal (STF) pôs o Partido Comunista Brasileiro (PCB) na ilegalidade. 
Mandatos de senadores, deputados e vereadores eleitos pelo PCB foram cassados 
e no mesmo dia dessa decisão, o Ministério do Trabalho interveio nos sindicatos 
controlados por comunistas. Em outubro daquele mesmo ano, o Brasil rompeu 
relações diplomáticas com a União Soviética. 

A volta de Getúlio ao poder, dessa vez eleito pelo voto popular, em 1951, agudiza 
o caráter do Sistema de Segurança preocupado com as ameaças de cunho político 
(leia-se comunista). No Decreto nº 13.969 de 1944, o presidente já estabelecera 
que às DEOPS cabiam as funções de “organizar cadastro dos elementos que se 
orientem por credos e ideologias contrárias ao regime democrático, ou contrárias 
à ordem social vigente, inclusive um índice de buscas de urgência”. Para Vera 
Lucia Vieira4, essa tendência da organização da inteligência contra elementos 
de potencial desestabilizador para o ordenamento político vigente sustenta-se 
durante toda a década de 1950.  

Novamente, o contexto era marcado pelo operariado que fazia pressões contra o 
governo. Em 1953, São Paulo assistiu à greve dos 300 mil e o Brasil viu a paralisação 
de 100 mil trabalhadores marítimos. Numa tentativa de pôr fim às greves, Getúlio 
reforma o ministério e entrega a pasta do Trabalho ao também gaúcho João 

3. No capítulo “A Vida 
Política”, em História do 
Brasil Nação, Volume 4. 
2013.

4. O intrincado universo 
dos sistemas de segu-
rança nacional a partir 
da segunda metade do 
século XX no Brasil. Re-
vista Histórica, ed. 39, 
2009.
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Goulart, que acaba bem sucedido na empreitada, atendendo às reivindicações 
grevistas por aumentos salariais. Naquele ano, o aumento do salário mínimo foi 
de 100%.

Vigorava, entre lideranças civis e militares, o grande medo da ameaça vermelha, 
concentrada, neste e em outro momento, na figura de João Goulart que, acreditava-
se, pretendia lançar o país no buraco das repúblicas sindicalistas. Jango, como era 
chamado em São Borja, sua terra natal, pediu demissão e, meses depois, Getúlio 
suicidou-se, “saindo da vida para entrar para a história”. Assim, é fundamental 
que se reconheçam as convulsões políticas e sociais do país como consequência 
de uma cisão que ia além de suas fronteiras. O medo da ameaça comunista se 
agudizava, principalmente no meio militar, e se somava à orientação nacionalista 
do governo que se constituiu com Juscelino Kubitscheck em 1961. 

Juscelino, assim, não foi apenas o presidente bossa-nova responsável pela 
construção de Brasília e do crescimento de “cinquenta anos em cinco”. Sob seu 
governo, manteve-se a perseguição a operários e comunistas, além de pessoas 
que fossem simplesmente vistas como “periculosas ao sistema”. Operavam-se, 
nas DEOPS, os fichamentos, as vigias, as invasões de domicílio e interrogatórios5.   
Militares suspeitos de aproximação com ideias ou partidos de orientação comunista 
eram expurgados6. Com base em estudos recentes, é possível concluir que as 
ações do serviço de informação e repressão dos Estados e da União realizaram, 
sob JK, a integração em âmbito nacional que Getúlio desejara: suas ações nos e 
entre os estados tornaram-se intimamente imbricadas, formando uma rede ampla 
e articulada “de vigilância, coação, cooptação e coerção”7. 

Evidentemente, não é possível afirmar que JK soubesse ou fosse informado sobre 
essas ações repressivas. O fato de o presidente não saber, por um lado, tem respaldo 
na historiografia que, de acordo com Vieira, “conclui que os militares atuavam 
com autonomia em relação ao governo e em relação aos diferentes segmentos da 
sociedade”. Nota-se, desde então, um descolamento entre o corpo de informação/
repressor da autoridade central, que será fundamental para que se compreenda a 
organização e radicalização repressiva no período do regime militar.

Se é possível, por um lado, afirmar que o presidente não necessariamente tomava 
conhecimento da atuação repressiva nos estados, por outro é necessário reconhecer 
que foi ele o responsável por colocar em marcha acelerada a profissionalização do 
serviço de inteligência que levaria ao que mais tarde conhecemos como a máquina 
repressiva da ditadura militar. O SFICI, sob auspícios federais desde Dutra, adotou 
estrutura com base na experiência adquirida por oficiais militares brasileiros levados 
aos EUA com patrocínio da CIA (Central Intelligence Agency) e do FBI (Federal 
Bureau of Investigation), em convênio estabelecido por JK com as autoridades 
norte-americanas.

O Serviço, então, concentrou seus esforços iniciais no trabalho de cadastramento 
de partidos políticos, sindicatos, organizações civis em geral e indivíduos de extrema 
direita e esquerda8. Partiu-se, em seguida, à elaboração de apostilas, inspiradas 
nas obras sobre inteligência e espionagem americana de Washington Patt e nos 
manuais da Doutrina de Segurança Nacional norte-americana. De acordo com Lucas 
Figueiredo9, lançava-se, em 1961 o manual Noções sobre Operações Clandestinas. 

A ideia-força que predomina no período entre os governos de Dutra e de Juscelino, 
portanto, continua tendo cunho nacionalista, alinhada aos contornos da política 

5. Ver relatório de pes-
quisa de Luciana da 
Conceição Feltrin, A 
atuação da DOPS/SP, 
evidências constitutivas 
do cerceamento social 
durante a segunda me-
tade de 50 no período 
JK. Apud Vieira, 2009.

6. Morais, Ronaldo 
Queiroz de. O militar 
de esquerda e o exérci-
to na frágil democracia 
brasileira do pós-guerra. 
apud Vieira, 2009.

7. Idem.

8. Viveiros, Rafael The-
berge de. ABIN: A ativi-
dade de inteligência na 
democracia brasileira. 
UNB, 2010.

9. apud Viveiros, 2010.
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O feiticeiro dá vida ao monstro

“O Feiticeiro”, Golbery do Couto e Silva. 
Por Caetano Patta.

Elio Gaspari, em sua série sobre a 
Ditadura, cria a alcunha de “Feiticeiro” 
para Golbery do Couto e Silva, o homem 
que teria, supostamente, pensado 
e conjurado o Serviço Nacional de 
Informações (SNI). O sistema, herdando 
a atuação de amplitude nacional dos 
governos Dutra e JK, daria suporte legal 
e institucional às investigações, prisões, 
torturas, desaparecimentos e mortes de 
pessoas no período de 21 anos em que 
as Armas estiveram no poder.

O Feiticeiro era tenente-coronel do 
Exército em 1952 quando foi à Escola 
Superior de Guerra (ESG), no Rio de 
Janeiro, lecionar sobre os Aspectos 
Geopolíticos do Brasil, uma série de 
conferências que organizou e publicou 
em formato de livro. De acordo com 
Gaspari, Golbery tinha a visão pessimista 

sobre nossa democracia (“exangue de forças e de vontade”), sobre a civilização 
ocidental e sobre o mundo (“atacado pela subversão cósmica de valores e de 
conceitos”). Contra a decadência, o tenente-coronel defendia o fortalecimento do 
Estado, que deveria ter maior “controle sobre a sociedade já cansada e desiludida 
do liberalismo fisiocrático de eras passadas”.

Estava posta, assim, uma Grande Estratégia, que incluía a visão de um país 
industrializado, com o Estado que ordenava o desenvolvimento de setores 
considerados estratégicos e defendia os interesses nacionais por meio da 
operacionalização de uma “verdadeira política de segurança nacional”. Golbery, 
desse modo, transformava-se no feiticeiro que Gaspari aponta e com a eleição de 
Jânio Quadros, em 1961, o pensador da segurança nacional passa a ser chefe do 
Gabinete do Conselho de Segurança Nacional e, por tabela, do SFICI. 

A figura idiossincrática de Jânio Quadros e sua estranha e ainda incompreendida 
renúncia abriram espaço para que subisse ao poder o vice, João Goulart, o objeto-
mor do temor de parcelas expressivas das Forças Armadas e das classes médias, 
histórico campeão das causas trabalhistas. A ausência de Jango no momento da 
renúncia (ele estava em visita de Estado à China comunista) foi também a chance 
para que o Feiticeiro Golbery começasse a conjurar a favor de sua segurança 
nacional, contra o horizonte de uma república sindicalista. 

Lotado no escritório do CSN, no Rio de Janeiro, comandou a censura dos jornais 
pela primeira vez desde a Era Vargas e alimentou panfletos falsos de um Partido 

de crescimento e industrialização de JK, mas é acrescida do medo explícito e agudo 
da ameaça comunista. Está, assim, preparado o terreno para a ação profissional e 
dotada de recursos e estrutura que vai marcar o sistema de repressão do regime 
militar instalado em 1964. 
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Comunista que conclamava as massas às ruas e os trabalhadores à paralisação 
total. Sua tentativa, no entanto, foi barrada pela Rede da Legalidade, liderada 
por Leonel de Moura Brizola, governador do Rio Grande do Sul e cunhado de 
Jango, que fez valer o retorno do vice-presidente e sua posse em um regime 
parlamentarista arrumado de última hora. 
Derrotado em sua primeira tentativa, o Feiticeiro saiu do Exército e ofereceu 
serviços a uma segunda conjuração, esta finalmente vitoriosa. Cerrando linhas 
com o General Castelo Branco, outras lideranças militares golpistas e setores da 
plutocracia nacional, liderou o IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais), que 
destinava-se a “estimular pesquisas e debates a fim de contribuir para o progresso 
econômico e fortificar o regime democrático no Brasil”. O instituto, subvencionado 
pela elite econômica das grandes cidades congregava nomes de peso. Gaspari 
reconhece que poucos clubes conseguiram agrupar tantos sobrenomes: Guinle de 
Paula Machado, Jacobina Lacombe, Ermírio de Moraes, Quartim Barbosa; e tantos 
logotipos empresariais: Esso, Mesbla, Rhodia, Arno, Sul América, Antarctica.

Mais uma vez, organizavam-se os grupos: de um lado, trabalhadores que apoiavam 
João Goulart e suas políticas pró-trabalhistas; de outro, lideranças civis e militares 
que viam na aproximação de Jango com a classe trabalhadora um perigoso flerte 
com o comunismo e a iminência de um golpe por parte do próprio governo.

...o golpe de Goulart era chamado de “antidemocrático”, a 
ditadura do contragolpe era chamada de “regime não de-
mocrático”. Esse regime nem existia, e já o acompanha-
va uma lógica particular pela qual o indesejado se torna-
va aceitável em troca de uma promessa de provisoriedade.10

O monstro amparado pela Lei, o monstro além da Lei

Dado o golpe e instalado o regime militar, a Lei nº 4241/64 inaugurou o substituto 
do SFICI (então comandado pelo Coronel João Batista Figueiredo), o SNI, Serviço 
Nacional de Informações, sob a batuta de Golbery do Couto e Silva. 

A Comunidade de Inteligência se organizaria e se profissionalizaria sob comando do 
Feiticeiro. Em 1970, Golbery instituiu, já no governo de Emílio Garrastazu Médici, o 
Sistema Nacional de Informações (SisNI), que era integrado pelos sistemas setoriais: 
o de Informações dos Ministérios Civis (SSIMC), o de Informações dos Ministérios 
Militares (SSIMM), entre outros. Nesse último, constelavam-se outros subsistemas, 
estes francamente envolvidos nos crimes que nos chegam da história: o Centro 
de Informações da Marinha (Cenimar), o Centro de informações do Exército (CIE), 
o Centro de Informações da Aeronáutica (CISA) e o Centro de Informações do 
Ministério das Relações Exteriores (CIEx/MRE).

Outra inovação que Golbery operou desde o início do Serviço foi sua vinculação 
direta à pessoa do Presidente da República, sem subordinação, como o SFICI, 
a algum Conselho. Para Elio Gaspari11, esse é o mais grave fator da desordem 
intrínseca ao SNI: seu caráter superministerial que a personalidade do próprio 
Feiticeiro garantia. Essa proximidade com a presidência transformava o Serviço, em 
verdade, em operador secreto dos desejos e vontades do centro do poder. Além 
disso, servia como ótimo instrumento de alavancagem política: dois de seus chefes 
(Médici e Figueiredo) tornaram-se presidentes da República. 

10. Gaspari, Elio. A Dita-
dura Derrotada. p. 154. 
2003.

11. Gaspari, Elio. A Dita-
dura Escancarada. 2002. 
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O monstro mostra as garras

Sobrevivia desde o então governador Washington Luiz, a estrutura civil dos DEOPS 
(ou simplesmente DOPS, como passaram a ser conhecidos no período do regime 
militar). O grande polvo em que se transformou a Comunidade de Inteligência – 
com a organização do SisNI por Golbery e a já estabelecida rede de interconexões 
estaduais desde JK – ampliava o alcance da repressão no início da década de 1970. 

Tal ampliação deveu-se, em especial, às conexões entre o aparato militar vinculado 
ao Sistema de Golbery e o aparato civil herdado dos governos anteriores. Exemplo 
maior dessa relação espúria, com objetivo único de operar a repressão, foi 
o Delegado Sérgio Paranhos Fleury: retirado da estrutura civil da Delegacia de 
Roubos, foi ao DOPS e alimentou, com sua sanha implacável, gestada nas ruas e 
no combate (e defesa) do tráfico paulistano: a máquina da tortura. 

Assim, DOPS, CIE, Cenimar e CISA eram os braços operadores da ideia, já distante 
e embaçada, que o Feiticeiro defendera de segurança nacional, a ser mantida 
pelo encarceramento de elementos subversivos e, com isso, o desbaratamento 
das organizações de esquerda que integravam. A tortura, face crua da doutrina 
pensada por Golbery, fazia essa ponte entre o preso e a organização: a partir do 
interrogatório e tortura do detento, conhecia-se a estrutura da luta armada, a ser 
desativada e neutralizada. 

No afã de operar essa neutralização de maneira urgente, Médici passou, em 
1970, uma Diretriz para a Política de Segurança Interna centralizando no Exército 
o comando das atividades de segurança. Criou, assim, em vários estados, 

A esses fatores somou-se, em 1968, a edição do Ato Institucional Número 5         
(AI-5), que lacerou os direitos políticos e liberdades individuais, com a vedação de 
manifestação sobre assuntos políticos, a aplicação de “medidas de segurança” 
(liberdade vigiada, impedimento de livre circulação e domicílio determinado) e a 
suspensão da garantia de habeas corpus. Não é possível dissociar a tortura, a 
repressão crescente operada pela Comunidade de Informações e a edição do AI-5 
de uma virada no jogo de forças políticas, que se realizou com a subida do general 
Artur da Costa e Silva ao poder. Se, por um lado, Castelo Branco conspirara contra 
Jango, ele não vislumbrara a possibilidade de um regime longo e autoritário. Costa 
e Silva, sim. A “linha-dura” entrava no poder e a anarquia interna do Serviço de 
Informações e da própria máquina do Estado militar fez com que os elementos 
mais radicais prevalecessem. 

A ideia-força que vigorava na elite militar – então elite política – é a da segurança 
nacional ameaçada pelo desejo e pela ação revolucionária comunista emanada 
de grupos organizados e guerrilhas que operavam o enfrentamento à ordem 
estabelecida. Costa e Silva, libelo da linha dura do regime foi, ele próprio, quase 
vítima de atentado no Aeroporto Internacional do Recife, que matou duas pessoas 
e feriu quatorze. 

Seguindo a evolução traçada até aqui, mais uma vez o sistema de informações 
armou o Estado contra movimentos mais ou menos organizados, mais ou menos 
violentos. O advento do AI-5 fez cair por terra qualquer liberdade civil e inflamou, 
mais ainda, as ações da linha dura do regime, na ponta da atuação repressiva. O 
Serviço de Golbery e toda a Comunidade de Informação a ele ligada estavam livres 
para agir, com o amparo da lei, para além da lei.
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centros únicos que concentrariam as 
detenções de elementos subversivos, 
sob coordenação do CIE. Delegacias 
policiais e a linha de frente da repressão 
obrigavam-se a mandar para esses locais 
os suspeitos das atividades terroristas12.  
Sustentado, a partir de 1971, por 
recursos da plutocracia local organizada 
contra as forças subversivas, em São 
Paulo este centro ficou conhecido 
como Operação Bandeirante, ou 
simplesmente Oban. 

Com a tonificação do controle do 
Exército sobre a repressão, criou-
se nos estados os CODIs (Centro 
de Operação de Defesa Interna), 
colegiados de representantes das três 
Armas e representantes da segurança 
civil estadual. A eles se somariam 
novos braços operacionais, os DOIs 

Instrumento-símbolo da tortura: pau-de-
-arara. Por Caetano Patta.

Coerência e Caos

Há, no panorama histórico aqui traçado, que se estende da prefeitura paulistana 
de Washington Luiz às décadas finais do regime militar, uma conexão abominável 
na criação de um sistema nacional de inteligência, inseparável dos braços da 
repressão. É um continuum coerente, porque fica clara a evolução de sua lógica ao 
longo do tempo: do enfrentamento das manifestações trabalhistas na São Paulo 
que se industrializava, passando pelo crescente enfrentamento dessas mesmas 
lutas que se nacionalizavam, sob GV, Dutra e JK, chegando à conspiração contra 
Jango (aliado das causas trabalhistas) e à radicalização da luta de esquerda, com os 
movimentos de guerrilha urbana e rural finalmente sufocados e silenciados. 

Há nesse sufocamento, precisamente, o caráter abominável da coerência histórica 
que o regime militar herdou e alimentou. Não é possível aceitar, sob nenhuma 
justificativa, a violência desumana de que Nilda Carvalho Cunha foi “apenas” um 
exemplo. A jovem, integrante do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro) 
foi presa, tanto por seu envolvimento militante quanto por ter dado abrigo a Iara 
Iavelberg, companheira do líder revolucionário Carlos Lamarca. “Recebida” pelo 
delegado Fleury, Nilda foi vendada e colocada numa sala: quando abriu os olhos 
estava, bem junto dela, com uma mancha roxa no peito, o cadáver da amiga Iara, 
que ela foi obrigada a tocar. Após o suplício, cega, deprimida e em pânico, Nilda 
morreu aos 17 anos de idade – em seu atestado de óbito consta “edema cerebral 
a esclarecer”13. 

Evidentemente, a história de Nilda é uma entre tantas que compõe o rosário dos 
martírios da ditadura. Existe entre a realidade crua por ela vivida e a desfaçatez 

(Destacamentos de Operações de Informação), altamente concentradores de 
atribuições: coleta de informações, operações, carceragem e serviços jurídicos.

Estavam armadas as estruturas da tortura. O resto, como dizem, é história. 

12. Gaspari, Elio. A Dita-
dura Escancarada. p. 60. 
2002.

13. Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos 
da Presidência da Repú-
blica. Direito à Memória 
e à Verdade. Histórias 
de meninas e meninos 
marcados pela ditadura. 
2009.
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de seu atestado de óbito, uma dissociação que se repete nas justificativas das 
ações de tortura cometidas pelo regime: a separação entre o mal cometido e a 
justificativa institucional a ele dada. 

É comum que a justificativa seja revestida ora de intenção (“tortura-se e mata-se 
os inimigos da segurança nacional”) ora de omissão (“se houve, não sabíamos, 
mas não deverá ocorrer mais”). No campo da intenção, viviam os operadores do 
braço forte: investigadores e policiais de DOPS, DOIs, CIE, CENIMAR e CISA. No 
campo da omissão, os chefes do SNI – Golbery, Médici, Figueiredo –, os presidentes 
– Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo –, os empresários, os cidadãos silentes.

Ambas  – intenção e omissão – relacionam-se, invariavelmente sob o fenômeno 
analisado pela pensadora Hannah Arendt: internalizado às estruturas de poder, 
racionalizado pela lógica da burocracia, operacionalizado por profissionais 
comprometidos com a hierarquia, orientado a servir a um conjunto de ideias, o 
mal abominável naturaliza-se e justifica-se. Torna-se banal.

Renato Nunes Dias é mestrando do Instituto de Relações Internacionais da USP (IRI-USP) e 
bacharel em Relações Internacionais pela PUC-SP. Desenvolve pesquisa em Multilateralis-
mo, Integração Regional e Economia Política Internacional.
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Tortura:
Não falemos em números, falemos em nomes 
Entrevista com Carlos Gilberto Pereira

Gusmão

Em uma tarde de sexta-feira, na sua residência no município de Taboão da 
Serra, Carlos Gilberto Pereira (ou apenas Carlão como prefere ser chamado) me 
concedeu esta entrevista que, com tom pessoalista, lança luz a momentos, dados e 
fatos importantes do período da Ditadura Militar brasileira. A entrevista se deu ao 
ritmo do entrevistado e na medida em que suas memórias acerca do período iam 
despontando e se entrelaçando. Assim, temos mais do que um texto de perguntas 
e respostas, mas (como o próprio entrevistado preferiu nomear) um depoimento, 
um testemunho. Se faz notável como sua história pessoal foi completamente 
marcada pelas situações que o contexto ditatorial lhe impôs. Goiano e operário, 
Carlão chega a Osasco, ainda adolescente, para trabalhar nas fábricas e se depara 
com o instrumento coercitivo mais cruel empregado pelos militares: a tortura. 
Apesar dos interditos e da ausência de palavras para descrever o indizível, Carlão 
consegue desenhar um retrato das cenas que aconteciam nos QGs da polícia e 
no DOPS. Para silenciar aqueles que ainda insistem em dizer que analogias entre 
a Ditadura e o tempo presente são puro saudosismo, ao final de seu depoimento, 
Carlão conta como a tortura marcou a sua vida a ponto de hoje se dedicar a 
instituições que operam para o combate e erradicação da mesma. Mostra, assim, 
como, definitivamente, a violência estatal foi uma das heranças deixadas pela 
Ditadura ao País. Carlos Gilberto Pereira foi um dos fundadores do PT (Partido dos 
Trabalhadores), foi presidente do (GTNM) Grupo Tortura Nunca Mais e atualmente 
é coordenador da ACAT (Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura).

Em 1964, quando você tinha 15 anos, você estava em Anápolis ainda. Como você 
recebeu a notícia do Golpe?

Carlos O golpe aconteceu em Goiás, Brasília fica a 100 quilômetros de Anápolis onde eu 
morava e logo após o golpe foi intervenção no sindicato, prisão dos sindicalistas, 
do pessoal do Partido Comunista todo mundo pra cadeia.

Gusmão Você lembra de você na sua casa...

Carlos Eu estava em Brasília, porque como operário metalúrgico, eu fui a Brasília junto 
com a Juventude pra fazer uma pressão no Congresso pelas Reformas de Base. 
Então quando veio o golpe nós estávamos em Brasília e eu fui lá pro setor das 
indústrias, onde eu estava hospedado e fiquei lá até acalmar e entender o que 
estava acontecendo, pra depois ir pra minha casa. Mesmo assim, eu cheguei na 
minha casa maneirinho pra poder saber.

Gusmão Você lembra como era o clima?

Carlos O clima geral era o seguinte: até aquele momento o pessoal não tinha grande 
preocupação. Só depois que eu comecei a me envolver mais, que eles passaram a 
ter medo.

Gusmão Medo por você mesmo? Ou por eles, pela cidade...

Carlos A verdade é que o pessoal de direita estava comemorando, soltando fogos e 
prendendo todo mundo, então foi muita gente da cidade presa.

Por Veridiana Domingos
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Gusmão Já em 1964?

Carlos Em 1964, mais ou menos foram presas na cidade umas 80 pessoas. Existe o ato 
institucional número 1 que botou na ilegalidade muitas das atividades que existiam, 
desde a UEE [União Estadual dos Estudantes], os grêmios estudantis, movimento 
sindical, movimento de trabalhadores autônomos e profissionais liberais, médicos 
e etc.

Gusmão Conhecidos seus?

Carlos Grande parte conhecido. Os que não eram conhecidos ficaram posteriormente 
conhecidos.

Gusmão Quando você começou trabalhar em Osasco?

Carlos Eu vim pra Osasco quando cheguei de Goiás, em dezembro de 1968.

Gusmão Então você não estava no 1 de maio de 1968?

Carlos Não, não estava em São Paulo. Mas quando eu cheguei em São Paulo tinha acabado 
de acontecer a greve de Osasco, e eu fui lá pra Osasco pra procurar trabalho e fui 
morar com um rapaz que era professor da USP e ele estava querendo trabalhar na 
área de.... como operário e ele acabou sendo visado e quando eu cheguei à noite, 
eu tinha ido procurar trabalho, e quando cheguei fui preso na minha casa.

Gusmão Logo no primeiro ano em São Paulo?

Carlos Primeiro ano não, primeiro mês! Eu cheguei, fui pra Osasco em janeiro e no dia 20 
de janeiro fui preso, aí passei nove meses preso.

Gusmão O que te motivou a vir para Osasco?

Carlos Osasco? Porque como eu era um metalúrgico, lá era uma concentração de indústrias 
metalúrgicas, tinha a Bromoveri, tinha a Cobrasva, a Braseixos, que eram grandes 
empresas metalúrgicas.

Gusmão Você veio sozinho?

Carlos Eu já estava no trabalho clandestino e aí fui preso.

Gusmão E você não via quem eram?

Carlos Não, eu cheguei e eles já estavam lá, eu abri a porta e já fui puxado pra dentro no 
escolar e eles falaram, “não dá um pio, senão a gente queima você”.

Carlos Não via né? No escuro. E aí teve a chamada peregrinação da tortura [a partir 
desse momento, Carlos começa desenhar pontos com retas interligando a fim 
de representar o caminho que percorreu]. Eu lá da prisão num bairro chamado 
Vila Iolanda e dali eu fui direto pra Quitaúna, exército de onde o Lamarca tinha 
fugido, há poucos dias, com as armas. Dai fui lá, não tinha nada a ver com as 
armas do Lamarca, aí saí e fui pro QG da Polícia do Exército de Osasco, fiquei lá 
ao lado delegacia e dali eu fui pro QG da Força Pública, que naquela época não 
tinha Polícia Militar, era a Força Pública, que ficava na Avenida Tiradentes. Aí sim 
tem tortura. Em três dias eu fiz a peregrinação aqui. Aí fiquei aqui um dia e no dia 
seguinte fui mandado para a PE, Polícia do Exército, que ficava lá no Ibirapuera, 
ficava não, fica ainda, a Polícia do Exército, na rua Abílio Soares. Aí fui torturado 
ali durante 17 dias, com costela quebrada, eu fiquei completamente...
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Carlos Direto, as torturas mais violentas que você pode imaginar foi feita ali. A PE é 
um centro de loucura. Depois de 17 dias constatou que eu não sabia de nada 
e eu fui mandado para a enfermaria do Exército, chamada 4º Esquadrão de 
Reconhecimento Mecanizado, é o REC MEC, ficava no Ibirapuera ali também, 
na rua... é.... acho que é Pedro Álvares Cabral, passei 40 dias na enfermaria. E 
aí fui mandado pro presídio Tiradentes. Era pra me mandar pro DOPS, o DOPS já 
estava lotado e me mandaram para o presídio Tiradentes e lá eu passei oito meses, 
sete meses e pouco... e daí fui mandado pro DOPS e lá era o cartório onde você 
fazia o depoimento policial e terminei de fazer o depoimento policial e chamou 
e “tá liberado”. Eu disse “como? Eu liberado aqui? Eu não tenho dinheiro pra 
ir pra minha casa”. Dai ele disse, “se você quiser ficar ai, você fica, mas você tá 
liberado”. Saí dali e fui de pé até o presídio Tiradentes e falei “pessoal, tô liberado 
e tô sem dinheiro pra ir pra Goiás” e aí o pessoal mandou dinheiro pra mim, dali 
de dentro do presídio.

Gusmão E você pensou em voltar pra Osasco?

Carlos Não, não... daí fui, saí dali e fui em Osasco pra pegar minha roupa, fui na lavadeira, 
minha roupa tava lá na casa dela, peguei minhas coisas e fui pra Goiás. Fiquei 
menos de uma semana lá e já voltei pra São Paulo. Vim aqui pra região de Taboão 
da Serra e tô aqui até hoje...

Gusmão Você se lembra dos dias em que foi preso?

Carlos Não tenho dias certinho, mas acredito que foi lá pelo dia 20, 25 de janeiro.

Gusmão As torturas que você sofreu ficaram concentradas nesses 17 dias?

Carlos Nesses 17 dias ficaram concentrados. Tudo quanto é tipo de tortura que você 
podia imaginar.

Gusmão Sempre os mesmos torturadores?

Carlos Não, não. São equipes e havia uma equipe que era do exército que era comandada 
pelo Capitão Maurício e existiam outros torturadores também ligados ao exército, 
tinham inúmeros torturadores. Tinha um Cabo sanguinário lá, de nome Passarinho, 
tinha um Sargento, que chamava Sargento Braga, era um torturador enlouquecido 
e tinha esse capitão Maurício que posteriormente encontrei com ele lá na OBAN. Eu 
fui solto em agosto de 1969, vim para cá, me casei aqui e fui trabalhar na fábrica. 
O trabalhador, a grande coisa dele, o que você sabe fazer pra viver? Trabalhar. 
Então vai trabalhar. Então fui trabalhar na Philco do Brasil, lá no Tatuapé e fiquei 
na Philco até fevereiro de 1970.

Gusmão O que você fazia lá?

Carlos Eu entrei pra ser meio oficial de ferramentaria e depois eles me não fizeram a 
promoção e eu saí pra tentar como profissional. Dai fui trabalhar na Vibro Dynapac, 
lá no Ipiranga, e na Vibro Dynapac, eu fiquei ali uns quatro meses, fevereiro, 
março, abril, maio... exatamente! Três meses e pouco. E na Vibro Dynapac eu 
pedi as contas porque eu ia pro Rio Grande do Sul trabalhar na indústria lá. Mas 
saí, coincidentemente era véspera do 1º Maio e eu fui comemorar o 1º de Maio 
lá no estádio Maria Zélia, é... aconteceu, ao final do ato, foi preso e em seguida 
assassinado, o metalúrgico Olavo Hansen... você deve ter ouvido falar... e dessa 
saída minha do Maria Zélia, eu saí e no dia 7 de Maio eu fui a um ponto que 
tinha com o pessoal... é... que eu tinha conhecido lá no sindicato e ele levou a 
polícia e novamente eu fui preso, já pela Operação Bandeirantes. E, como não era 

Gusmão Consecutivos?

33



a primeira vez, quando eu cheguei na Operação Bandeirantes, grande parte dos 
torturadores eram elementos que tinham me torturado.

Gusmão O que você fazia lá?

Carlos Ah eu lembrava! E eles lembravam de mim também. Então, inclusive vinham pra 
tirar sarro: “então quer dizer goiano, você sai e agora volta e vai dizer, novamente 
que é inocente?”. “Como o senhor sabe? Sou mesmo!”. E aí, aquele tratamento 
que você já sabe, trinta dias de tortura, lá na Operação Bandeirantes. A Operação 
Bandeirantes foi uma instituição criada pelos empresários da Indústria do estado 
de São Paulo, indústria e comércio, pra financiar a tortura, os agentes torturadores 
da ditadura. Então, a Operação Bandeirantes foi criada pra esse negócio, tem 
aquele história do Boyensen e todos aqueles negos da extrema direita que iam lá 
pra ver a gente sendo torturado.

Gusmão Você chegou assistir alguém sendo torturado?

Carlos Não. Eu fui torturado com outras pessoas. Não, não... pendurado junto no pau de 
arara, levando choque junto.

Gusmão E eles questionavam você sobre o quê?

Carlos Sobre a atividade sindical, se eu tinha alguma atividade de assaltar banco nesse 
sentido... e eu não tinha nada.

Gusmão E mesmo você falando, eles continuavam?

Carlos E quanto mais falava, mais eles ficavam irritados e mais torturavam. Então saí dali, 
depois de passar trinta dias sendo torturado ali, eu fui transferido pro DOPS, na 
mão do Fleury. Deixei de ser torturado lá na Operação pra ser torturado no DOPS. 
Aí fiquei no DOPS mais três meses. Lá com o famigerado Fleury.

Gusmão Na época, você já sabia o nome das pessoas ou você veio a saber disso depois?

Carlos Ah, já sabia! Eu já sabia quem era o Fleury! E ele era um delegado da Polícia Civil, 
era um cara do esquadrão da morte, tava em todos os jornais, inclusive. E ele tava 
sendo processado porque ele assassinou o Negro 7, que era um ladrão em São 
Paulo, perigoso e o pessoal do Esquadrão da morte foi em Guarulhos, na avenida 
Guarulhos, tinha uma favela lá, eles localizaram ele e o Fleury e o pessoal dele lá, 
foi lá e pegou ele, liquidou ele lá, só que por azar deles, na frente tinha uma igreja 
e no andaime da igreja estava o padre Geraldo. O Geraldo fotografou tudo, como 
o Hélio Bicudo estava com um processo contra o Fleury e o Esquadrão da Morte, 
o Geraldo entregou a fotografia e com base nesse depoimento do Geraldo, que 
era um canadense, mostraram que o Negro 7 foi preso vivo, não é que ele resistiu! 
Ele foi preso vivo! E aí os nego assassinaram ele! Então aí deu processo e o Fleury 
foi condenado. Pra ele não ir pra cadeia foi criada uma lei, uma lei pra proteger os 
torturadores e assassinos, chamada Lei Fleury, já ouviu falar? A origem dela foi pra 
evitar que o Fleury, que sabia muito da ditadura, porque a ditadura chegou num 
determinado momento, ela viu o seguinte, vou botar o pessoal do exército pra 
poder matar e fazer acontecer, recrutou o Fleury e deu imunidade pra fazer todas 
as atrocidades que ele fazia. Foi esse o processo que eu vivi naquele momento, 
minha filha nasceu...

Gusmão Você já era casado?

Carlos Era casado, quando minha filha nasceu, coincidentemente, no dia 28 de agosto 
de 1969, aliás 1970, nasceu a minha filha, a mais velha, hoje já tá com 43 anos.
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Gusmão E você estava preso?

Carlos Estava preso.

Gusmão E sua esposa ficou sozinha?

Carlos Ela ficou sozinha, ela estava sendo procurada também, ela deu à luz. Ela mandou 
a mãe dela, minha sogra ir... no dia 21 de agosto minha sogra levou a fotografia 
e levou a fotografia do nascimento da minha filha. Eu tinha chegado no presídio 
Tiradentes um dia antes. Não posso esquecer, porque foi um fato marcante, ou 
seja, saí do DOPS, tá certo? E fui pro Tiradentes e lá recebi a notícia do nascimento 
da minha filha.

Gusmão A sua esposa foi presa?

Carlos Não nessa época, ela foi presa depois. Nessa época foi muito interessante, porque 
Fleury perguntava “onde você mora?”. E eu dizia “eu não vou falar, porque minha 
mulher está grávida, e eu não vou falar onde eu moro”. Ele, “a gente vai te matar 
aqui no pau”. Eu dizia “paciência, o que eu vou fazer? Eu não vou falar”. Um 
dia ele me chamou e disse “ou você entrega ou morre”. “Tá bom, eu não vou 
falar, minha mulher tá grávida”. Ele falou assim “Você é bobo, a sua mulher há 
muito tempo, está vindo aqui, olha ela aí!”. E lá estava a Geni [esposa], véspera 
de dar a luz [risos]. Estava lá tentando me visitar, porque eu estava incomunicável 
esse tempo. Essa baixinha é guerreira [risos]. A primeira coisa foi o seguinte, sabe 
quando você leva muito pau pra falar uma coisa e você não fala? De repente você 
encontra a pessoa? Dá um ódio da pessoa!! [risos] Ela vir aqui me visitar! [risos]. 
Mas tudo bem! Depois fiquei alegre [risos] e veio minha filhona muito maravilhosa. 
É isso ai Veridiana, daí fui pro presídio Tiradentes e fiquei lá um ano e meio.

Gusmão Como você se lembra de todas as datas?

Carlos É.... é porque quando você sente na pele cada coisinha, cada coisinha que você 
sente na sua pele, você jamais esquece. Você tem que saber o seguinte, eu fui 
torturado, me queimaram no choque, me deram choque debaixo do chuveiro, 
todas essas coisas são marcantes, marca profundamente sua vida, tá entendendo? 
São essas marcas que a gente tem, tem no corpo, na alma da gente. Você não 
consegue esquecer, tá certo? [silêncio]

Gusmão São coisas muito marcantes.

Carlos Machuca muito. [silêncio]

Gusmão Na fábrica você não voltou mais a trabalhar?

Carlos Não, não. Continuei na construção civil, essa casa fui eu que construí, não caiu 
até hoje, 40, 40 não, 32 anos e não caiu ainda, você vê aí? Não tem nem trinca 
caramba! Já passou do vencimento e não caiu, entendeu? Eu me especializei em 
concreto aparente, trabalho estrutural. Bom, mas aí o seguinte, nessa luta contra 
a violência policial eu fui pro Grupo Tortura Nunca Mais.

Gusmão Em que ano?

Carlos Em 1980... hmm... em 1980, eu ajudei na fundação do PT, eu sou um dos 
fundadores junto com o Lula, daqueles que assinaram a ata de fundação. Eu tenho 
a ata, se um dia você quiser ver.

Gusmão Esse é um documento histórico.
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Carlos [risos] você tá entendendo? Assinado! Pelo Lula, por 201 pessoas que fundaram 
o PT e eu sou uma das pessoas. Mais ainda! Eu sou o primeiro tesoureiro do 
PT, junto com o deputado Freitas Diniz. E em 1983... 1985... 1984 por aí, eu 
passei a me dedicar pra questão da violência, tortura e aí fui pro Grupo Tortura 
Nunca Mais que estava em discussão e tal e eu fui integrar esse grupo. E cheguei 
a ser, em 1999, em 2005 fui presidente do Grupo Tortura Nunca Mais. Tinha 
sido secretário, tinha sido tesoureiro e tal, fui presidente do Grupo Tortura Nunca 
Mais. E passei a presidência pra Rose que ainda hoje é nossa presidente. Agora eu 
sou coordenador eleito da ACAT, que é a Ação Cristã pela Abolição da Tortura, 
então tô ali dando a colaboração pra a gente poder encarar esse flagelo que é a 
tortura. Então nessa caminhada de lá pra cá, uma caminhada de acompanhar e 
ver de que forma tratar essa questão e particularmente, é o seguinte Veridiana, a 
questão da clandestinidade da tortura e do torturado. Ela é uma coisa invisível, na 
comunidade ela é invisível, pois o torturado tem vergonha de ter sido torturado 
e alguém virar pra ele e dizer “se você foi torturado, você deve alguma coisa”. 
E o torturador desaparece porque nas comunidades existe uma coisa chamada 
espaço de impunidade que é constituído de pequenos comerciantes e donos de 
imobiliárias, donos de padaria que pagam agentes policiais ou paralelos, assassinos, 
bandidos pra poder perseguir pobre dessas comunidades. As imobiliárias porque 
quanto mais pobre tiver naquela comunidade, mais vai desvalorizar o terreno. 
Agora, menos pobre, aumenta o valor do lugar. A padaria, porque o português 
acha que o neguinho paraibano acha que pobre é uma desgraça que vai roubar 
ele, dai vai lá e fornece o lanche pro policial lá de graça, eventualmente dá uma 
graninha de natal pro cara. E isso aí é o seguinte: qual é a tarefa dessas caras? 
Facilitar a vida desses caras, eles acobertam a ação desses caras na comunidade, 
ou seja, o policial vai lá sequestra o nego, tortura, mata e outra coisa é o seguinte: 
é um financiamento. Esse mesmo cara que acoberta, financia e facilita a ação 
desses caras. Esse é o espaço de impunidade criado nas comunidades e hoje, a 
gente uma tarefa em como denunciar a existência desse espaço de impunidade, 
como trabalhar essa questão, pois não é uma coisa simples e fácil. Então foi esse o 
meu esforço, minha luta pra poder mudar as coisas, construir esse trabalho. Tanto 
eu, quanto a Geni trabalhamos nisso.

Veridiana Domingos é socióloga formada pela Universidade de São Paulo. Atualmente é 
mestranda pelo departamento de Sociologia da USP, trabalha com Educação e desenvolve 
pesquisas nas áreas de Teoria Social, Violência e Memória.
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“DA ADVERSIDADE VIVEMOS!” 

Por Viviane Letayf

É assim, de maneira acentuada, com letras maiúsculas, que Hélio Oiticica termina 
seu “Esquema geral da Nova Objetividade”, onde apresenta o que seria uma nova 
vertente da arte nacional. O texto foi publicado no catálogo da mostra “Nova 
Objetividade Brasileira”, que ocorreu no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro (MAM/RJ) em abril de 1967. Retirada do seu contexto original, esta frase 
de encerramento parece um bom ponto de partida para contextualizar o cenário 
das artes plásticas no Brasil durante o período do Regime Militar (1964-1985).

Diferentemente de outros campos da arte – mais notoriamente o cinema e 
a música, que deixaram impressos no imaginário nacional suas contribuições 
políticas de resistência à ditadura militar –, a participação das artes plásticas, no 
mesmo período, embora não tão amplamente sentida, não foi nem de longe 
menos importante.

Talvez seja necessário remontar a trajetória do concretismo e do neoconcretismo 
enquanto experiências artísticas nacionais, uma vez que já eram presentes antes do 
golpe militar e exerceram influência inegável nos anos subsequentes. A dificuldade 
presente nesta empreitada é imediata, na medida em que a noção de “movimento”, 
que pela identidade que sugere como termo facilitaria a contextualização, é 
transgredida por essas experiências, em especial a neoconcreta.  Resta, então, 
apresentarmos um panorama mais histórico e menos especializado sobre tais 
experiências. 

O concretismo e o neoconcretismo surgem como tendência tanto nas artes plásticas 
quanto na literatura e na música no Brasil dos anos 50. Ambas as tendências 
aparecem em um contexto da crescente modernização nacional que se dava naquele 
momento, com o desenvolvimentismo e a modernização industrial marcados pelo 
governo de Juscelino Kubitschek. Muito embora a experiência modernizadora do 
Brasil se diferenciasse daquela que teve lugar na Europa e Estados Unidos – palcos 
centrais desse desenvolvimento histórico–, o cosmopolitismo e a industrialização, 
ainda que incipientes, ao mesmo tempo em que diferenciam a modernidade 
brasileira pela sua singularidade histórica não negam a sua existência.

Os anos que seguem a última grande guerra, no Brasil também foram responsáveis 
pela inauguração de importantes instituições de arte, tais como o Museu de Arte 
de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), em 1947, os Museus de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro (MAM/RJ)  e de São Paulo (MAM/SP), ambos em 1948, e a 
Bienal Internacional de São Paulo, em 1951. É nesse cenário, de efervescência 
cultural pela emergência de um circuito ativo de intercâmbio cultural e artístico, 
que surgem as vertentes concreta e neoconcreta no país.

O grupo concretista nasceu sob a égide da racionalidade e reivindicou o fim da 
distinção entre forma e conteúdo. A arte passaria a prescindir da representação 
da realidade, o que, em última instância, levaria a cabo a noção da obra de arte 
com um fim em si mesma. Os trabalhos dos artistas Geraldo de Barros, Luiz 
Sacilotto e Waldemar Cordeiro são exemplos de produção de tal tendência no que 
diz respeito a sua vertente paulista.  Em resposta a “racionalização exacerbada” 
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do concretismo, surge em 1959 o manifesto neoconcreto, que, à revelia do 
dogma geométrico característico da vertente concreta, defendia a liberdade de 
experimentação, a intencionalidade expressiva, ressaltando, assim, a importância 
da subjetividade e apontando para a desconstrução da dicotomia artista/público ao 
suscitar a participação ativa do espectador na obra. São expoentes de tal tendência 
os trabalhos de Amilcar de Castro, Ferreira Gullar, Franz Weissmann, Lygia Clark, 
Lygia Pape e Hélio Oiticica.

Datam desse período as obras “Tecelar” 
de Lygia Pape (1957) e “The Marriage of 
Reason and Squalor, II” de Frank Stella 
(1959).  Embora a produção nacional da 
época ainda se situasse nas bordas do 
circuito internacional, a incontestável 
similaridade estética dessas duas obras 
– e o fato de “Tecelar” de Lygia Pape 
anteceder em dois anos a obra de Stella 
–, coloca a produção artística nacional 
em pé de igualdade em relação à arte 
internacional, mais especialmente 
a produzida nos grandes centros 
nevrálgicos da produção artística, 
contestando, talvez pela primeira vez, a 
noção centro-periférica que foi historicamente estabelecida entre arte americana e 
europeia no que diz respeito às outras expressões artísticas mundiais.

Em 1961, o neoconcretismo chega ao seu fim com a saída de uma das suas principais 
figuras: o poeta maranhense Ferreira Gullar. A saída de Gullar se deveu à busca, 
pelo poeta, de um movimento multirregional político e militante. O Brasil de 1961 
era o Brasil de Jânio Quadros e João Goulart; a instabilidade política da época teria 
como desfecho o golpe militar de 1964 e, assim, a busca de Ferreira Gullar por um 
movimento militante seria, talvez, um indício da sensibilidade artística frente ao 
tensionamento da crise dos próximos anos.
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The Marriage of 
Reason and Squa-
lor, II
Frank Stella, 1959

Tecelar.
Lygia Pape, 1957



Talvez um dos fenômenos mais curiosos sobre a emergência da arte conceitual 
na América Latina – além da denominação “conceitual” não ter sido empregada 
por nenhum dos artistas latino-americanos que são enquadrados nessa vertente 
artística – seja a estreita relação que essa corrente artística teve, aqui no continente, 
com as questões sócio-políticas características do período do seu surgimento, 
do desenvolvimentismo à insurgência de regimes autoritários.  Diferenciando-se 
radicalmente dos exemplares americanos ou europeus, a temática política e a noção 
de ruptura foram imperativas para as criações da época.  No Brasil não foi diferente: 
a tomada de poder pelos militares em 1964, a instauração da ditadura militar e, 
em seguida, o recrudescimento do regime por meio da implantação do AI-5 (Ato 
Institucional Número 5), em 1968, foram acontecimentos que estabeleceram uma 
relação inexorável com a produção artística da época.

Em 1961, o projeto neoconcreto chega ao seu fim, mais pelo descompasso com 
a realidade política forjada na época, que já começara a influenciar a produção, 
que pelo esgotamento do seu projeto plástico. Em 1967, Hélio Oiticica escreve 
“Esquema geral da Nova Objetividade”, texto este que, além da temática da 
adversidade, introduzida acima, que acaba por se relacionar com todos os pontos 
que constituem a sua proposição, compreende sinteticamente “a abordagem e 
tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos”.  O contexto 
político, então, acaba por ser decisivo para essa caracterização do “estado típico da 
arte brasileira” da época.  Oiticica ressalta em seu texto-manifesto essa importância, 
que, finalmente, indica a abordagem da questão política como uma das principais 
preocupações aglutinadoras da produção artística daqueles anos. Assim escreve: 
“[essas ideias] tomam hoje uma importância decisiva e aparecem como estímulo 
para os que vêem no protesto e na completa reformulação político-social uma 
necessidade fundamental da nossa atualidade cultural”. E continua: “O que Gullar 
chama de participação é, no fundo, essa necessidade de uma participação total 
do poeta, do artista, do intelectual em geral, nos acontecimentos e nos problemas 
do mundo, consequentemente influindo e modificando-os; um não virar as costas 
para o mundo para restringir-se a problemas estéticos, mas a vontade de abordar 
esse mundo com uma vontade e um pensamento realmente transformadores, no 
plano ético-político-social.” 

O artista é, portanto, imbuído de um papel social: passaria a ser um ator político 
em meio àquela sociedade. À preocupação puramente estética, foi atribuída a 
responsabilidade da permanência em “um colonialismo cultural”; a tomada de 
consciência engendrada pelo trabalho do artista seria a resposta para acabarmos 
com esse estado.

Datam dessa época e compartilham de tais definições as obras “Lute” de Rubens 
Gerchman; os trabalhos sobre jornal de Antonio Manuel, onde o artista insere nas 
notícias diárias desenhos que evidenciam o período sombrio e violento da ditadura 
militar; os trabalhos de Pedro Escosteguy que dialogam claramente com o cenário 
político a partir dos seus dizeres; o happening “Tiradentes: totem monumento 
ao preso político” de Cildo Meirelles, na década de 70, no qual a incineração de 
animais é a provocação contra a tortura do regime; e, mais posteriormente, como 
contrapartida feroz do regime, as obras de Alipio Freire, Carlos Takaoka e Sérgio 
Sister produzidas com os rudimentares materiais disponíveis no interior do presidio 
de Tiradentes.

Algumas das expressões mais interessantes deste período se valem da noção 
de uma arte de amplo alcance comunicativo. O que estava em questão era o 
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esforço consciente de contradivulgar mensagens ou transmitir novos valores 
aos observadores. São exemplos notórios dessa acepção os trabalhos de Cildo 
Meirelles reunidos no projeto ”Inserções em circuitos ideológicos”, de 1970. Nesse 
projeto, o artista se vale da circulação dos meios para a introdução de mensagens 
contestatórias. Assim, produz a série Coca-Cola, na qual escreve em garrafas 
retornáveis do refrigerante mensagens “anti-imperialistas” como, por exemplo, 
“Yankees go home”¹, recorrente associação do regime ditatorial aos interesses 
norte-americanos estabelece o caráter. Ainda fazendo parte dos “Circuitos”, Cildo 
Meirelles produz a série “projeto cédulas” em que carimba cédulas de cruzeiro 
com a mensagem provocadora “Quem matou Herzog?”². O caráter político dessa 
obra é incontestável, bem como a genialidade de sua solução artística. A obra 
invade o campo da circulação monetária, se inserindo no cotidiano da sociedade, e 
introduz nesse sistema,  de uma maneira quase viral, um questionamento político 
caro aos anos de forte repressão política.

A adversidade que pautou o esquema da “Nova Objetividade” de Hélio Oiticica, 
seja aquela devida a “falta de peso cultural”, bem como a realidade sombria 
da política nacional da época, menos que um empecilho, foi matéria para a 
singularidade e respaldo daquela produção artística. Da adversidade, portanto, se 
vive, se sobrevive e se produz.

Viviane Letayf é socióloga formada pela  Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da Universidade de São Paulo.
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1. Traduzindo livremen-
te a frase significaria:” 
Yankees (americanos) 
voltem para casa”

2. Vladimir Herzog foi 
um jornalista, militante 
do Partido Comunista 
Brasileiro, que após ser 
preso pela ditadura mi-
litar brasileira foi encon-
trado morto com sinais 
de tortura, enquanto o 
regime afirmava que a 
morte teria se tratado 
de um suicídio.



Galeria de Generais

Castelo Branco | 1964-1967
Por Caetano Patta
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Costa e Silva | 1967-1969
Por Caetano Patta
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Emílio Médici | 1969-1974
Por Caetano Patta
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Ernesto Geisel | 1974-1979
Por Caetano Patta
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João Batista Figueiredo | 1979-1985
Por Caetano Patta
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É preciso primeiro crescer para depois repartir o bolo: 
Quanto custou a ditadura militar?

Por André Bueno Rezende de Castro

A ditadura militar brasileira, instaurada em 1964 com um golpe de Estado, 
estruturou-se com base no controle militar da Presidência da República que 
autoritariamente impunha limites à autonomia dos demais poderes da União e 
instituições da República, fechando o Congresso Nacional quando conviesse e 
proibindo partidos políticos de disputarem o poder e cassando parlamentares 
contrários ao regime.

Quanto à condução da política econômica, não foi diferente. As decisões eram 
impostas de cima para baixo em reuniões fechadas, congregando ao gabinete da 
Presidência o estrategista Golbery do Couto e Silva, o tsar da Economia, Delfim 
Netto e seus asseclas. O plano de desenvolvimento econômico imposto pelas Forças 
Armadas podia ser resumido na ideia do “Brasil Potência”, um Estado forte e 
centralizador que controlaria uma nação de renda média, com um parque industrial 
diversificado, com empresas estatais fortes e com uma inserção externa calcada no 
alinhamento ao bloco ocidental durante a Guerra Fria. Este artigo destrinchará as 
linhas mestras da política econômica do regime militar de 1964-1979. 

“A inflação aleija, mas o câmbio mata”

Mário Henrique Simonsen1 

1. Presidente do Ban-
co Central no governo 
Castelo Branco, ministro 
da Fazenda no governo 
Geisel e ministro do Pla-
nejamento no governo 
Figueiredo.

“Limpeza da casa” e o “milagre”

Procurando ganhar legitimidade perante o empresariado e a classe média, a 
fase inicial do regime (1964-73) foi marcada pela continuidade política e pelo 
PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, no lugar do Plano Trienal de João 
Goulart, que mal pôde completar um ano de implementação. O PAEG configurou-
se na aplicação de um modelo econômico restritivo que procurava contornar o 
problema da inflação alta (que foi temporariamente minorado) e do desequilíbrio 
externo do país como prioridade, vindo a reboque a alavancagem do crescimento 
econômico por meio da ampliação das exportações, processo regido pelo modelo 
de industrialização via substituição de importações (ISI), mesmo com o aumento do 
coeficiente de importações de modo a suprir a indústria nacional. Propunha-se um 
explícito alinhamento com o sistema americano da Aliança para o Progresso, com 
o país recebendo influxos recordes de empréstimos e financiamentos dos EUA, 
incluindo auxílios técnicos de organismos como a USAID, a Agência Americana 
para o Desenvolvimento Internacional.

O modelo de ISI partia do pressuposto que o setor primário-exportador não 
geraria um processo sustentado de crescimento e elevação do nível de vida, sendo 
necessário transferir recursos para a indústria, que possuía maior dinamismo. O 
objetivo era aumentar a produção industrial interna, restringindo a importação de 
manufaturas, objetivando exportar e abastecer o mercado interno. Os mecanismos 
principais eram: a imposição de altas taxas alfandegárias a manufaturas e a insumos 
produzidos pela indústria brasileira (porém, com redução das taxas alfandegárias 
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para insumos e máquinas e equipamentos não disponíveis internamente), a 
preferência dada a produtos similares nacionais, os subsídios aos produtores 
nacionais e a desvalorização da taxa de câmbio de modo a favorecer os exportadores, 
tendo como políticas acessórias créditos públicos direcionados. Esse modelo seria 
limitado pela tendência da economia a importar bens de capital e insumos – que 
o Brasil não tinha tecnologia nem recursos para produzir localmente – conforme 
ela crescia, de modo a suprir a indústria de bens duráveis, o núcleo da indústria 
brasileira na época. É preciso fazer a ressalva que a ISI já havia sido adotada pelos 
governos democráticos pré-1964, tratando-se apenas de uma continuação por 
parte da ditadura, porém com uma ênfase maior na abertura ao capital estrangeiro.

Essa tendência a importar bens de capital e insumos ocorria porque tais bens são 
cruciais para a produção de nossos produtos exportáveis e para o consumo interno, 
ou seja, uma redução na importação acarretaria em uma redução na produção. 
Logo, há uma inelasticidade-preço da demanda nas importações, tendo em vista 
essa característica da quantidade importada variar pouco (pela alta necessidade 
desses bens) em função de variações no preço. Já a pauta de exportações brasileira 
era composta principalmente por commodities, logo a elasticidade-preço é 
decrescente, o que significa que a cada dólar a menos nos preços de tais bens, 
o aumento na quantidade exportada é menor. Portanto, segue-se que há um 
impacto negativo disso no balanço de pagamentos, já que há um limite para o 
aumento das exportações, porém as importações só podem ser reduzidas até certo 
ponto sem prejuízo à produção nacional.

Houve sucesso na redução dos déficits governamentais por meio de reduções nos 
gastos e nos subsídios e de um aumento da arrecadação tributária, que passou 
de 16% do PIB em 1963 para 21% em 1967 (depois se elevando a um pico 
de 26% do PIB em 1970)², porém de uma maneira regressiva, pois os impostos 
indiretos é que tiveram destaque, penalizando a classe trabalhadora e aliviando os 
proprietários. Destaca-se também no esforço fiscal a contribuição do influxo de 
empréstimos estrangeiros, que mais tarde seriam um fardo para a economia. Essa 
poupança pública, apesar de não ser significativa, foi importante para o esforço de 
investimento no II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento).
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Coube aos trabalhadores “pagarem o pato” da queda da inflação por intermédio 
de aumento do desemprego e fortes e autoritários arrochos salariais, que se 
somaram à restrição do direito de greve³: o poder dos sindicatos foi anulado por 
regras automáticas de reajustes4. Segundo Giambiagi et al. (2011), os salários não 
vinham sendo reajustados acima da produtividade do trabalho, pois desde que 
o salário mínimo havia sido instituído em 1943, apenas os governos Vargas e 
Goulart o reajustaram desta forma. Em oposição a essa política, os militares e os 
funcionários públicos graduados receberam constantes aumentos reais em seus 
vencimentos. Os funcionários mais graduados da iniciativa privada não sofreram 
este arrocho; houve um aumento do leque salarial, o que possibilitou o aumento 
da pequena classe média e da classe mais abastada, contrastando com uma grande 
massa de trabalhadores rurais e de “chão de fábrica”.

O diagnóstico do governo Castelo Branco sobre a inflação fundava-se mais na 
pressão salarial e menos no financiamento dos gastos governamentais via emissão 
de dívida pública, apesar de seu papel importante. A expansão monetária acima 
do crescimento do produto e acima da demanda por moeda apenas alimentaria 
o aumento da inflação por outros meios, ao invés de causá-lo. A indexação e a 
correção monetária foram institucionalizadas nesta época, sendo a inflação um mal 
necessário do crescimento econômico com o qual deveríamos conviver em níveis 
menores do que no período 1945-1964. De fato, o PAEG conseguiu derrubar a 
inflação junto com o crescimento econômico.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), elaborado pelo governo Costa e 
Silva em 1967, objetivava:

Novamente estabilizar os preços – o que conseguiu, porém 
sem redução do nível da inflação;

Fortalecer as empresas privadas de modo a retomar o 
investimento: a taxa de investimento subiu;

Aumentar o investimento público em infraestrutura: o período 
foi marcado por obras faraônicas eivadas de corrupção, 
como a ponte Rio-Niterói, a rodovia Transamazônica, a usina 
hidrelétrica de Itaipu e o complexo nuclear de Angra dos Reis;

Ampliar o mercado interno, principalmente da demanda 
por bens de consumo duráveis (tais como automóveis e 
eletrodomésticos), de modo a dar suporte à política de ISI, 
direcionando parte da produção para o mercado externo;
Desenvolver econômica e socialmente o Brasil.

O “milagre brasileiro” deu-se de 1968 a 1973, conjuntamente aos “anos de 
chumbo”, quando houve um boom no crescimento com a inflação estabilizada 
(apesar de num nível relativamente alto) e uma pequena melhora nas contas 
externas. O nível de emprego subiu, recuperando-se do tombo necessário ao 
processo de queda da inflação. Uma boa parte do milagre foi operada explorando 
a grande capacidade ociosa da economia, que em meados da década de 1970 
acabou batendo no teto, expondo velhas restrições de oferta, que mesmo após o 
intenso investimento realizado, ainda se impunha.

Mesmo com toda essa bonança, os salários reais se estagnaram e a participação 
dos salários no produto caiu de 55,5% em 1959 para 52,2% em 1973 (com 
um aumento da participação nos lucros), agravando o conflito distributivo. A 
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desigualdade de renda também piorou, com o índice de Gini5 subindo de 0,497 
em 1960 para 0,622 em 1972. Já o avanço da concentração de renda é assustador, 
com os 5% mais ricos se apropriando de 28,3% da renda em 1960 e 39,8% em 
1972, enquanto o 1% mais rico saltou de 11,9% a 19,1%. Em contraste, os 50% 
mais pobres passaram a receber 11,3% da renda, caindo de 17,4%. Percebe-se 
nitidamente que o milagre econômico foi apenas alcançado pelas elites econômicas, 
que sustentaram a expansão da indústria de bens de consumo duráveis.6

O ajuste nas contas externas veio a reboque das baixas taxas de juros mundiais 
– o que permitia que o governo tomasse empréstimos mais baratos no exterior, 
acumulando passivos externos – e da posição favorável dos termos de troca7, que 
ocorreu devido ao aumento dos preços das commodities (bens agrícolas e minerais, 
a base da pauta de exportações brasileira) e da expansão do comércio mundial. O 
câmbio desvalorizado, inclusive, deu um significativo impulso aos exportadores.

O II PND e o ocaso do modelo de crescimento

O fim do milagre econômico coincidiu com o fim do exercício do poder estatal sem 
limitações e de maneira totalmente discricionária, sem a devida prestação de contas 
à sociedade e sem nenhuma oposição efetiva. O processo de distensão política 
lenta, gradual e segura – nas palavras de Geisel –, que findaria na redemocratização 
do país, teve início na mesma época que o II PND (1975-1979), instituído pelo 
general-presidente Geisel e influenciado por essa maior abertura do regime. Um 
ajuste recessivo seria uma opção que poderia custar o futuro dos generais e do 
país; melhor seria continuar legitimando-se por meio da expansão econômica. A 
real intenção não era retornar à democracia, mas sim institucionalizar o regime 
militar, de uma maneira menos violenta e mais ardilosa. Geisel teve, inclusive, 
de enfrentar a disputa interna contra a linha dura, setor radical que dominara 
o governo com a entrada do general Artur da Costa e Silva, em 1967, que não 
queria acabar com a truculência.8

Na época do II PND, a inflação, apesar de estar em um patamar menor, novamente 
persistia problemática. O expansionismo monetário havia sido bastante 
restringido até meados da década de 1970, quando novamente houve aumentos 
consideráveis da base monetária acima do crescimento do PIB e dos dispêndios 

54

5. O índice de Gini va-
ria de 0, significando a 
perfeita igualdade na 
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6. Abreu et al. (1990)

7. Relação entre o valor 
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ditos “subversivos” por 
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públicos: essa emissão descontrolada pressionava demasiadamente a inflação. 
Com a crônica incapacidade do governo de reduzir o aumento generalizado dos 
preços, as pressões inflacionárias foram se acumulando conforme o tempo e 
eram realimentadas pela demanda por correções contínuas de preços que ficaram 
defasados devido à perda de valor da moeda. A indexação – quando preços são 
reajustados conforme índices de inflação de períodos anteriores – realimentava o 
dragão da inflação, tornando-a inercial e dificultando seu combate. Ademais, a 
queda da inflação obtida até quase o fim do II PND fundou-se também no controle 
de preços pelo governo, o que represava ainda mais inflação, prestes a explodir 
mais a frente. Surgiram até mercados paralelos para certos produtos, cujos preços 
eram controlados mais de perto. O excesso de demanda gerado pelo II PND, como 
se verá adiante, contrapunha-se à incapacidade de expansão correspondente da 
oferta, gerando uma inflação de demanda. Por fim, o governo manipulava os 
índices oficiais de inflação na época, sendo que as estatísticas disponíveis hoje em 
dia são resultado de revisões.

O II PND, lançado em 1974, foi uma continuação do I PND (1970-74) e tinha como 
objetivo promover um ajuste estrutural da economia brasileira, destarte que não 
fosse necessário um aperto das políticas fiscal e monetária visando a equilibrar 
o balanço de pagamentos. A restrição externa ao crescimento seria minimizada 
por meio de um aumento das exportações para gerar divisas destinadas a, em 
parte, cobrir as importações de insumos e bens de capital que supririam a indústria 
nacional, e, ainda, produzir internamente tais produtos, política basilar da ISI. O 
Estado e a iniciativa privada investiriam em setores que historicamente estrangularam 
o crescimento da oferta: infraestrutura de transportes e telecomunicações, bens 
de produção (com foco em química pesada, siderurgia, metais não ferrosos e 
minerais não metálicos) e energia (hidrelétricas, petróleo e derivados e álcool 
combustível, com o Proálcool). A ambiciosa meta era crescer a uma taxa anual de 
10%. Cabe destacar que o principal feito do II PND foi reduzir a participação de 
bens de capital importados na indústria brasileira e aumentar a participação de 
bens manufaturados na pauta de exportações. O problema do plano foram seus 
custos macroeconômicos.

A maturação desses investimentos se daria no longo prazo, o que gerou dois 
problemas. O primeiro: a situação de restrição externa era urgente com o país à beira 
de quebrar. O segundo: não havia fontes privadas de financiamento a longo prazo, 
restando aos estrangeiros e ao Estado cumprirem esta função. Os investimentos 
públicos vieram do BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), de 

55



impostos, da emissão inflacionária de dívida pública e de empréstimos externos 
obtidos por estatais brasileiras. O Banco Central, inclusive, controlava as taxas 
de juros para captação e aplicação dos bancos comerciais, de modo a reduzir 
artificialmente o custo do investimento, promovendo a concentração bancária 
ao invés de estimular a competição, o que reduziria os juros. Já o financiamento 
por bancos e organizações internacionais, graças às condições favoráveis do 
começo dos anos 1970, resultou em um enorme aumento do endividamento 
externo. Houve, também, uma significativa estatização das dívidas privadas, o que 
contribuiu ainda mais para um maior endividamento governamental.

O milagre econômico e o II PND foram, em grande parte, financiados por recursos 
emprestados do exterior a taxas de juro baixas, porém não pré-fixadas. Quando 
os EUA e a Europa tiveram que elevar suas taxas de juros de modo a combater a 
inflação em alta no fim da década de 1970, o Brasil foi pego de “calças curtas”: 
a dívida externa explodiu e o país não conseguia mais rolar o estoque acumulado 
por causa dos juros altos. Para piorar, a razão do aumento da inflação nos países 
desenvolvidos foi, em certa medida, o choque do petróleo9, um insumo fundamental 
para a cadeia produtiva brasileira e com baixa produção em território nacional, 
o que levou a um pico nas importações, prejudicando ainda mais o balanço de 
pagamentos.

A dívida externa líquida das reservas internacionais subira espetaculares 1.412% 
do começo da ditadura até 1979, tendo escalado 2.968% até 1985, quando o 
último militar, general João Baptista Figueiredo, esteve no comando do Planalto. 
Já em termos relativos, o passivo externo líquido avançou de 14,59% do PIB para 
44,51%.10

O Brasil se viu em um beco sem saída para honrar os encargos da dívida externa: 
ou teria que formar superávit comercial para controlar os vazamentos financeiros 
da conta capital ou teria que captar empréstimos adicionais no exterior de modo a 
usar superávits na conta capital para compensar o aumento das importações. Em 
qualquer um dos cenários, o país se veria dependente de condições externas, fosse 
da demanda por bens nacionais, fosse pela disponibilidade de crédito lá fora. Um 
agravante: essa deterioração das contas externas, já no fim da década de 1970, 
provocaria uma enorme desvalorização cambial, que se refletiria em uma alta da 
inflação devido à importância dos produtos importados na oferta interna. Essa 
herança maldita veio a quebrar o país, quadro que repercutiu em uma deterioração 
fiscal (estimulada também pela política de isenções fiscais), impossibilitando ainda 
mais que o governo cumprisse com suas obrigações financeiras: criava-se uma 
bola de neve que, somada ao total descontrole inflacionário, inaugurou os anos 
1980, conhecidos como a “década perdida”, a década das moratórias.

O crescimento e a industrialização forçados tiveram seus preços

Os verdes-olivas assumiram o poder no Brasil prometendo acabar com o caos 
econômico e político em que o país se encontrava. Apesar de a economia ter 
continuado sua modificação estrutural e de ter crescido – o que era natural devido 
ao nível baixo de renda no qual o país se encontrava –, os militares não conseguiram 
debelar a inflação cronicamente alta e muito menos corrigir os desequilíbrios 
externos. A caserna legou ao país uma economia mais industrial, porém 
oligopolizada, com baixa competitividade em relação ao exterior (comprometendo 
as exportações de manufaturados) e tudo isso por meio de uma industrialização 

56

9. Aumento brusco e 
significativo do preço 
do petróleo pelo cartel 
da OPEP (Organização 
dos Países Produtores 
de Petróleo) e devido às 
instabilidades no Orien-
te Médio, a maior região 
produtora.

10. Cálculos baseados 
em dados de Giambiagi 
et al. (2011).



forçada, privilegiando setores considerados estratégicos e negligenciando indústrias 
mais rentáveis, o que fatalmente resultaria em uma produtividade menor no futuro.
Por fim, o desenvolvimento econômico do Brasil durante a ditadura foi muito 
excludente, estagnando os salários reais em um ambiente de desemprego em queda 
e privilegiando os setores mais ricos da população, que forneciam o sustentáculo 
político dos miliares. Um crescimento econômico da mesma magnitude poderia ter 
sido obtido com mais liberdades econômicas e uma participação popular maior no 
processo decisório e nos frutos desse crescimento.

André Bueno Rezende de Castro é formado em Economia pela FEA-USP, tem pós-gradua-
ção em Economia pelo Birkbeck College da Universidade de Londres.
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O Poema sujo e a poética dos exilados

Por Camilla Wootton Villela

A repressão e as perseguições da ditadura militar do Brasil geraram um fluxo de 
expatriação, o chamado exílio, que fez com que muitos artistas brasileiros fossem 
para o exterior no período entre as décadas de 1960 e 1970. Porém, comparando 
com outros países latinos, o exílio de nosso país não representou uma movimentação 
grande, sendo formado, basicamente, pela classe média intelectualizada devido às 
lutas políticas contrárias ao governo da época.

Os principais destinos dos exilados, pelo menos em sua primeira fase, ou seja, 
logo após o golpe de 1964, foram o Uruguai e o Chile, países próximos ao Brasil, 
ainda numa esperança de que seria uma fase temporária, apoiados em promessas 
e expectativas de um país livre da ditadura. Com o tempo, porém, a volta ao país 
natal mostrou-se uma realidade cada vez mais distante. O sonho de sair do exílio 
era muito frágil e com o passar dos anos, o poder dos militares ia se consolidando 
não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina. As lutas 
políticas, inclusive armadas, ganharam força e assim cresceram exponencialmente 
o número de presos, mortos e, claro, exilados. A esquerda era cada vez mais 
reprimida e a situação começou a ficar complicada para os exilados. No Chile, 
o governo socialista de Salvador Allende caiu (Golpe de Estado de 1973) e no 
Uruguai os militares ganharam força, fazendo com que os brasileiros que estavam 
lá tivessem que fugir. De novo.

As ditaduras da América do Sul começaram a se unir entre os países latinos que 
estavam sob o poder dos militares e perseguir os inimigos, durante a chamada 
Operação Condor. Encurralados, então, muitos brasileiros foram para a Europa, 
principalmente para França, Suécia, Inglaterra e Portugal, onde continuaram a luta 
por meio de movimentos internacionais. Mas os que conseguiram voltar para o 
Brasil, infelizmente, acabaram presos, torturados ou mortos.¹

Enquanto parte da militância contrária ao regime pegava em armas e empreendia 
verdadeira tentativa revolucionária, outros tantos buscavam meios pacíficos: 
reuniões políticas clandestinas, palestras e, por que não, a arte. Em meio a tantos 
artistas, o que os exilados políticos não teriam para dizer, utilizando uma poesia 
de crítica social? Como num Canto do Exílio (“Minha terra tem palmeiras, / Onde 
canta o Sabiá; / As aves que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam como lá.”), que um dia 
versificou romanticamente Gonçalves Dias, qual não seria a poética da saudade de 
quem teve que, forçosamente, sair de seu país? Começou, assim, a se destacar a 
literatura da esperança, feita por gente que acreditava numa melhora e que estava 
com um vazio enorme que só poderia ser preenchido com a volta à pátria verde e 
amarela.

O contexto político, a procura por uma poética

1. FAUSTO, Boris. Histó-
ria concisa do Brasil. São 
Paulo. Edusp, 2006.
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Sobre o exílio; no exílio

Sem dúvidas, a ditadura influenciou muito a atividade cultural brasileira e conduziu 
intelectuais à busca por alternativas para ultrapassar a impiedosa barreira da 
censura. Atores, músicos, cineastas, dramaturgos, artistas plásticos, poetas, os 
artistas, enfim, se uniram contra o regime, e os que estavam exilados também 
contribuíram nessa luta e produção, cada um fazendo o que sabia fazer de melhor. 
Alguns nomes de artistas exilados já são bastante conhecidos e admirados pelos 
brasileiros, como: Caetano e Gil, que foram para Inglaterra; Chico Buarque, Itália; 
Oscar Niemeyer, França; Geraldo Vandré, Chile, Alemanha e França; e Glauber 
Rocha, que ficou em países da América Latina e Europa, além de Estados Unidos 
e Cuba.

Ressaltou-se, assim, a cultura de protesto, unida à imprensa alternativa, em 
publicações como O Pasquim, aparentemente ignorada pelo governo num primeiro 
momento, mas com censura inflexível, principalmente no notável e agitado 1968, o 
ano interminável, marcado por protestos e revoltas sociais, exílios, prisões, início do 
Tropicalismo e toda atrocidade do Ato Institucional Número 5 (AI-5), que acentuou 
ainda mais o caráter ditatorial no país². Começou a luta contra a censura. E o jogo 
do dizer, em constantes dribles, sem parecer que se está dizendo.

Na música, os exemplos não faltam. Diversas canções criticaram o regime ou 
trataram do tema do exílio, da tristeza e da luta por um país melhor, em célebres 
refrães que sempre são lembrados: “Vem, vamos embora, que esperar não é saber/ 
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer” (Pra não dizer que não falei das 
flores, 1968); “Apesar de você / Amanhã há de ser / Outro dia “ (Apesar de você, 
1970); “Pai, afasta de mim esse cálice / Pai, afasta de mim esse cálice” (Cálice, 
1973); “Mas sei, que uma dor assim pungente / Não há de ser inutilmente / A 
esperança... / Dança na corda bamba de sombrinha / E em cada passo dessa linha/ 
Pode se machucar...” (O bêbado e a equilibrista, 1979).

Já sobre a produção literária, essa também foi apreciável. A poesia de quem estava 
preso refletia, automaticamente, no desejo pela liberdade e a de quem estava 
exilado, na expectativa e desejo pela volta. Thiago de Mello, poeta amazonense 
e ícone da poesia regional, foi preso e se exilou, entre outros países, no Chile, 
onde se encontrou com Pablo Neruda, poeta chileno que mais tarde virou um 
grande amigo e parceiro de trabalho. Mello é reconhecido internacionalmente por 
sua luta pelos Direitos Humanos e durante seu exílio contou em um poema seu 
sonho de um dia retornar ao Brasil. Em sua poesia produzida durante a ditadura 
(Os Estatutos do Homem é seu poema mais conhecido), provocou os militares 
e protestou contra a prisão de intelectuais. O livro Poesia comprometida com a 
minha e a tua vida (1975) talvez seja a obra de maior expressão para a tendência 
militante do poeta: “Os que virão, serão povo / a saber serão, lutando”³.

Moacyr Felix, poeta e editor brasileiro, foi uma figura também importante para a 
época; preso e tendo que se esconder diversas vezes, publicou em 1977 Canção 
do Exílio Aqui, em que denuncia, em comoventes versos, a alienação da pátria 
com relação ao regime ditatorial: “(...) Exilado no exílio de todos os exílios / que 
em mim não findam mais / e são eternos”.

Manoel de Andrade, o poeta da resistência, teve parte de sua produção poética 
muito influenciada pela Revolução Cubana, em obra engajada e revolucionária 

2. In: Memórias Reve-
ladas – Para que não 
se esqueça, para que 
nunca mais aconteça. 
Censura nos meios de 
comunicação, dispo-
nível em: http://www.
memoriasreveladas.ar-
quivonacional.gov.br/
campanha/censura-nos-
-meios-de-comunicacao

3. Trecho do poema 
“Para os que virão”, de 
1975.
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que até hoje é muito influente em toda América Latina, principalmente após 
a publicação em espanhol de Poemas para La Libertad. Partiu para o exílio em 
1969 e fora do Brasil era acusado pelos militares de difamar a imagem do país 
no exterior4. Sua poesia era de versos libertários e de denúncia, ao mesmo tempo 
em que refletia uma esperança por um novo mundo: “um passaporte chamado... 
liberdade”. 5

O poeta e cronista Affonso Romano de Sant’Anna criticou a ditadura em exílio 
nos Estados Unidos e na Alemanha. É sempre lembrado por ter publicado poemas 
corajosos nas seções políticas dos jornais, como os célebres poemas de Que 
país é este?, traduzidos para diversas línguas e circulados clandestinamente em 
fotocópias entre os exilados, além de ter sido estampado em página inteira do 
Jornal do Brasil, em 1980.  

Porém, dentre tantas produções, o Poema sujo foi, claramente, uma das obras de 
maior expressão para a época, com reflexos que chegam até os tempos atuais, 
o que comprova a imortalidade da poesia preocupada com questões políticas e 
sociais de Ferreira Gullar, poeta relevante para a literatura nacional que também 
foi preso durante a ditadura e ganhou, entre outros prêmios, o elogiável Prêmio 
Camões, em 2010.

O Poema sujo, a política existencial

O Poema sujo foi escrito em 1975, em Buenos Aires, durante o exílio do poeta, 
depois de temporadas em Moscou, Santiago e Lima, numa fase, segundo Gullar, 
devastadora de seu exílio. A situação em Buenos Aires também não estava muito 
boa; embora fosse uma cidade mais acolhedora e mais próxima do Brasil, muita 
repressão à esquerda e também aos exilados desapontava. Prisões e fugas, inclusive 
de amigos do poeta, além de constantes ameaças dos países vizinhos, também sob 
ditaduras, e dos órgãos de repressão brasileira autorizados a capturar subversivos 
na Argentina.

Foi nesse contexto que surgiu o Poema sujo, um poema testemunho, urgente, 
que necessitava ter toda a força para falar antes que Gullar fosse calado para 
sempre, em tempos de repressão social. O artifício utilizado por ele foi uma volta 
ao passado, diante da dificuldade em expressar, por meio da linguagem poética, 
todo seu universo interior. O poeta já havia tentado escrever um romance com 
a temática dos anos vividos em São Luís do Maranhão, sua terra natal, antes de 
escrever o poema, mas o resultado não foi satisfatório. Foi por meio da poesia, um 
porto seguro e meio natural de expressão, que Gullar encontrou a melhor maneira 
de se manifestar, evocando a infância, a cidade distante, e resgatar algo que ficou 
para trás, uma maneira de olhar para o passado e reconhecer-se.

O poema é construído com linguagem simples, embora caótica, e em alguns 
momentos até prosaico e sem pontuação, todo trabalhado em jogos sonoros 
e interessantes contrastes, com recursos estilísticos como a antítese para falar 
do cotidiano e do corpo humano, um ponto intermediário entre o mundo e a 
consciência do poeta. Assim, já que o poema fala muito da memória, muitas 
recordações surgem fragmentadas, às vezes até desconexas, num jogo difícil de 
decifrar o que é recordação e o que é ficção, trazendo a infância e a juventude 
vivida em São Luís do Maranhão, um cenário totalmente distante do exílio que 
estava sendo submetido na época, mas que se confundiam com a realidade.

4. HISPANISTA – Vol. IX 
nº 38 – Julio/Agosto/
Septiembre de 2009. 
Revista electrónica de 
los Hispanistas de Brasil.

5. Trecho do poema 
“Véspera”, de 1969.
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[...] sem que ninguém soubesse 
– e não importa – 

que eu debruçado no parapeito do alpendre
via a terra preta do quintal 

e a galinha ciscando e bicando 
uma barata entre plantas 
e neste caso um dia-dois 
o de dentro e o de fora

da sala
um às minhas costas o outro

diante dos olhos 
vazando um no outro 
através de meu corpo 

dias que vazam agora ambos em pleno coração 
de Buenos Aires 

às quatro horas desta tarde 
de 22 de maio de 1975 

trinta anos depois
[...]

Existem muitas vozes dentro do poema, seguidas por ambiguidades que se 
misturam no espaço e no tempo. Trata-se, pois, de um poema sinfônico e dialético 
que teve que olhar para o passado na tentativa de reviver, num quarto de exílio, a 
cidade onde passou sua infância para o ser de ontem dialogar com o ser de hoje. 
A sequência de imagens rememoradas no poema, também, desafia o leitor e o faz 
refletir sobre as convenções do tempo e do espaço, proporcionando um olhar mais 
crítico sobre a própria existência humana e atentar sobre a participação do homem 
como ser social. O poema foi escrito entre os meses de maio e agosto, em entrega 
total, bebendo muito da fonte das técnicas da escrita automática. Os versos “turvo 
turvo / a turva / mão do sopro / contra o muro” inauguraram o poema, num gesto 
de alívio:

Encontrado o umbigo do poema, ele foi ganhando corpo. Escrevi 
cinco páginas e parei. Estava exausto e iluminado, sabia que uma 
ampla aventura se iniciava, penetrara enfim a dimensão onde se 
calculara a riqueza incalculável e imprevisível do vivido. O fasci-
nante é que toda essa riqueza, que estava dentro de mim – e está 
dentro de todos – parecia agora acessível à expressão. E mais: tudo 
o que constituía e que eu “sabia”, desde momentos mais intensos 
até os mais banais, das pessoas às coisas, das plantas aos bichos, 
tudo, água, lama, noite estrelada, fome, esperma, sonho, humilha-
ções, tudo era agora matéria poética já que eu me tornara um Mi-
das, capaz de transformar em poesia cada coisa em que tocasse.6

Assim, a pedido de Vinicius de Moraes, o largo poema foi lido a amigos, grande 
maioria exilada, na casa de Augusto Boal, figura importante no cenário da 
dramaturgia brasileira por unir o teatro à luta social no Teatro do Oprimido. O 
Poema sujo foi então gravado em uma fita e assim chegou clandestinamente ao 
Brasil. Ouvir o poema na voz de Gullar, um poeta exilado, foi uma emoção geral 
e aos poucos a cópia da fita foi multiplicada, sendo ouvida por grupos de amigos 
em reuniões privadas para apresentar a obra aos opositores do regime. Começou 
no Rio de Janeiro, com Vinicius e um grupo de amigos, até surgir o convite de 
publicá-lo como livro. Esse foi um passo importante para a volta de Gullar ao Brasil, 
cansado do exílio. Voltou mesmo sem ser permitido e, após interrogatório de 72h 
no Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa 
Interna (DOI-CODI), num ambiente de ameaças e imposição de poder, o resultado 
foi o tão esperado fim de seu exílio. 

6. GULLAR, Ferreira. 
“A história do poema”, 
in: Poema sujo. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 
2013, 15ª ed.
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É, portanto, interessante apontar que os fatos que estão distantes sempre parecem 
se aproximar nesta obra, algo que entendemos melhor quando verificamos que o 
tempo verbal que predomina no poema é o presente. Assim, embora fragmentado 
e com linguagem caótica e de contrastes, Poema sujo aponta como o homem é 
dependente do tempo, que é implacável.

[...]
Numa coisa que apodrece

– tomemos um exemplo velho:
uma pera –

o tempo 
não escorre nem grita,

antes 
se afunda em seu próprio abismo,

se perde
em sua própria vertigem,
mas tão sem velocidade

que em lugar de virar luz vira
escuridão;

[...]

Por isso, se recordando de sua cidade natal, de seu passado, o poema pode parecer 
que não tenha preocupação política. Porém, a questão mais profunda abordada 
em seus versos é a indagação política existencial e a tentativa em se reconstruir 
enraizadamente, por meio de epifanias, uma identidade que busca uma unidade, 
consciente, porém, de sua presença social, característica, aliás, muito forte da 
poesia de Gullar. Poema sujo é um marco para nossa poesia principalmente pelo 
seu caráter de urgência, refletido na linguagem, já que tudo indicava que seria sua 
última  produção literária. Dessa forma, estes recortes que resgatam experiências 
passadas são feitos com um relato que critica e coloca o leitor também num 
posicionamento crítico e psicológico, mais consciente do mundo que está ao nosso 
redor.

Camilla Wootton Villela é formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). Desenvolve pesquisa na área de Jornalismo Literário, atua na área de Por-
tuguês como Língua Estrangeira (PLE), é revisora de textos e escritora.
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Por Veridiana Domingos

Toda ideia de anistia tem a ver com reconciliação, apesar de significar, na verdade, 
esquecimento. É um ato pelo qual o Poder Legislativo declara impuníveis aqueles 
que cometeram determinados delitos, em geral “crimes políticos”. Assim, o 
Estado, a partir da anistia, suprime a execução da pena, sem suprimir os efeitos da 
condenação, anulando a punição e o fato que a causa. Cada país tem o poder de 
anistiar aqueles que contrariam suas leis – e isto está determinado na Constituição 
–, de modo que o Brasil já passou por várias anistias. A anistia política concedida 
em 1979, contudo, teve um caráter polêmico e controverso que perdura até os 
dias atuais. Desta maneira, a partir de uma reconstrução do contexto histórico 
e político que envolvia a promulgação da Lei n. 6.683, de 8 de agosto de 1979, 
a Lei da Anistia, busca-se, aqui, compreender as demandas da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 153 – mobilizada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), que pedia uma revisão da constitucionalidade da 
Lei da Anistia –  e interpretar os principais argumentos presentes nos votos dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rever para não esquecer: Um histórico da Lei da 
Anistia e análise dos votos dos ministros na ADPF 153 

O histórico da Lei da Anistia e seus desdobramentos

Ao tomar posse, em março de 1979, o general João Figueiredo tratou de tomar 
decisões sobre a anistia, a qual se constituía como uma questão vital para que 
o Brasil abandonasse o regime autoritário e passasse a integrar uma série de 
exilados políticos, perseguidos, banidos ou presos políticos que se acumularam 
desde 1964. A preocupação de Figueiredo advinha da forte pressão que havia 
no país para a concessão da anistia; pressão esta que esteve presente desde o 
começo do regime e que se intensificou, principalmente nos anos 1970, quando se 
começou a anunciar internacionalmente a presença da prática de tortura no país. 
Entretanto, foi apenas no final de 1976, no velório do ex-presidente João Goulart, 
que se presenciou a primeira manifestação pública de clamor pela anistia, ao se 
colocar sobre o caixão de Goulart uma faixa branca na qual estava inscrita em 
vermelho a palavra “anistia”. Este episódio foi o estopim para que o grito preso 
na garganta da população se liberasse pelos expatriados. Desta data em diante, 
até 1979, o país acompanhou uma série de movimentos em prol da anistia, como 
o Movimento Feminino pela Anistia, Dias Nacionais de Protestos pela Anistia, 
Comitê Primeiro de Maio pela Anistia e o Comitê Brasileiro pela Anistia. Da mesma 
forma, uma parte da sociedade civil – principalmente aquela que tinha familiares 
condenados por crimes políticos – passou a se movimentar pela anistia: jogadores 
de futebol entravam em campo com faixas que reivindicavam a anistia e também 
pronunciamentos de grandes líderes da Igreja Católica e movimentações de mães, 
irmãs e filhas apelavam sobre o tema de maneira latente. O fato de o presidente 
americano Jimmy Carter “inverter” a posição dos Estados Unidos em relação aos 
regimes militares latino-americanos e sua insistente defesa dos direitos humanos 
também contribuíram para chamar atenção para a causa da anistia.

A promulgação da Lei da Anistia, em 1979, trouxe ao país os ex-presos políticos, os 
exilados e os clandestinos, enquanto muitos dos familiares de pessoas desaparecidas 
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não conseguiram sequer um atestado de óbito, uma vez que a anistia incluiu 
a (humilhante) proposição de emitir um “atestado de paradeiro ignorado” ou 
de “morte presumida” aos desaparecidos, pretendendo assim eximir a ditadura 
de suas responsabilidades e impedir a elucidação das circunstâncias dos crimes 
cometidos. Os presos políticos condenados pelos chamados “crime de sangue” 
não foram beneficiados pela anistia, permaneceram nos cárceres e somente foram 
libertados em função da reformulação da Lei de Segurança Nacional ocorrida em 
1978 que atenuou suas penas. Eles foram soltos em liberdade condicional, vivendo 
nessa condição durante muitos anos após a anistia.

A anistia foi concedida individualmente e os nomes das pessoas anistiadas foram 
divulgados no Diário Oficial da União para que não se perdesse o domínio sobre 
aqueles que, segundo a ditadura, não deveriam ser anistiados. Os torturadores, 
mandantes ou responsáveis pela tortura nem mesmo foram julgados ou indiciados 
em processos criminais, muito menos condenados. Isso reforça a interpretação que 
não consideram anistiados. Na prática, os torturadores foram anistiados graças 
à interpretação de que a abertura política poderia retroceder caso as oposições 
reivindicassem justiça.

Já na época de promulgação da Lei, diversos juristas questionaram os erros de 
interpretação da Lei da Anistia: o texto da lei não anistiou os torturadores, ainda 
que militares tenham promovido sua aprovação com essa intenção. Não obstante, 
o texto da lei, embora pouco claro, determina a anistia “aos crimes políticos ou 
conexos a estes”, ou seja, aos crimes de qualquer natureza relacionados àqueles 
praticados por motivação política (aqueles previstos na Lei de Segurança Nacional) 
ou aqueles cometidos contra o Estado. O crime conexo seria o assalto a banco 
ou roubo de carro realizado por militantes para apoiar a luta armada. Prevaleceu, 
entretanto, a interpretação de que os “crimes conexos” se referiam aos crimes 
cometidos pelos torturadores. Para caracterizar a ligação ou conexão entre crimes, 
contudo, é necessário que os autores sejam os mesmos e que tenha os mesmos 
objetivos e motivações. Os torturadores, mandantes ou responsáveis pela tortura 
nem mesmo foram julgados ou indiciados em processos criminais, muito menos 
condenados. Na prática, os torturadores foram anistiados devido à interpretação 
de que a abertura política poderia retroceder caso as oposições reivindicassem 
justiça.

Embora algumas poucas mudanças legislativas tenham ocorridos desde 1979 até 
os dias atuais¹, foi somente em 2008 que pudemos ver uma real possibilidade de 
alteração da situação estabelecida. O Conselho Federal da OAB entrou com a ADPF 
(enumerada como 153), questionando a constitucionalidade da Lei n. 6.683/79 (Lei 
da Anistia). A ADPF é um instrumento de controle utilizado para evitar ou reparar 
lesão ao preceito fundamental resultante de ato do Poder Público, incluídos os 
atos anteriores à promulgação da Constituição, sendo assim um controle de atos 
normativos anteriores à Constituição. Foi por meio deste instrumento que a OAB 
pediu ao STF uma interpretação, conforme a Constituição, sobre a extensão da 
anistia concedida, ou seja, se esta de fato poderia beneficiar agentes públicos 
responsáveis por práticas que violaram os direitos humanos – a exemplo das 
torturas.²

Tanto a OAB quanto os terceiros interessados que tiveram participação no processo³  
sustentaram, em suma, a inconstitucionalidade da interpretação dada à anistia de 
crimes conexos comuns o que, contudo, não foi o entendimento que prevaleceu 
no Supremo. A divergência entre a decisão do Supremo e o pedido da OAB não 
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1. Desde a promulga-
ção até o presente ano, 
uma série de mudanças 
legais que diz respeito 
à Lei da Anistia ocor-
reu. A Constituição de 
1988 ampliou a Lei da 
Anistia, estabelecendo 
o direito ao reconhe-
cimento dos anos de 
prisão ou de clandesti-
nidade como tempo de 
serviço. Em 2000, uma 
MP (Medida Provisória) 
tratou de ações repara-
tórias e garantiu mais 
alguns direitos. Criou-
-se uma comissão para 
elaborar uma legislação 
que pudesse dar conta 
de todas as reivindica-
ções, dando fruto à Lei 
n. 10.559, que obriga o 
Estado a adotar medidas 
de reparação, incluindo 
ex-presos políticos, exi-
lados e perseguidos. Em 
2004, houve a amplia-
ção da Lei dos Desapare-
cidos (Lei n. 10.875/04), 
passando a reconhecer 
como mortas pessoas 
desaparecidas.

2.  Isso, pois, a Lei da 
Anistia data de 1979 
(portanto um ato do 
Poder Público anterior à 
Constituição) e ofende 
preceitos fundamentais 
presentes da Consti-
tuição de 1988, como 
a dignidade da pessoa 
humana (violação da 
integridade física e psí-
quica, por exemplo), o 
princípio democrático 
(pelo fato da lei ter sido 
elaborada e promulga-
da sem a participação 
da sociedade por meio 
de representantes legí-
timos) e por anistiar ou-
tros crimes (como homi-
cídio e tortura) que não 
eram apenas políticos.  
Embora a Lei da Anistia 
seja característica dos 
regimes ditatoriais em 
geral, a maioria deles, 
após a transição demo-
crática, tratou de revê-
-la, diferentemente do 
Brasil, que a recepcio-
nou passivamente.



resolveu as contradições que rodeiam esta lei, nos deixando como obrigação o 
dever de não amortecer esta questão que deve ser colocada em reflexo sempre 
que possível. A revisão pelo STF ainda é possível, a partir de outros instrumentos 
jurídicos, por isso, compreender a posição e votação dos ministros, certamente, é 
de grande valia para discussões futuras acerca do tema.

Análise dos votos dos ministros na ADPF 153

A revisão deste passado que tanto carece de justiça recaiu nas mãos de cada um 
dos ministros que ocupavam as cadeiras do STF em abril de 2010. O resultado final 
foi que o STF acabou por julgar improcedente a ADPF por sete votos a dois e isso 
gerou muitas discussões na sociedade. Os argumentos mobilizados, muitas vezes, 
se afastam do campo estritamente legal, jurídico, para envolver também aspectos 
políticos e de ordem moral e por isso a seguir será feita uma análise dos principais 
argumentos apresentados.

Analisando os argumentos dos ministros4, podemos ver que as controvérsias 
podem ser colocadas em dois polos aglutinadores de argumentos: de um lado, 
temos aqueles que defendem uma volta ao passado para tentar reparar os danos, 
a fim de levar a julgamento aqueles que cometeram crimes de tortura, e do outro, 
temos aqueles que entendem que a anistia e o modo como ela foi construída 
devem ser situados historicamente, dentro de um contexto específico que, de 
certa forma, a legitima como lei, não sendo necessária a volta desta questão.

Iniciando pelo relator do caso, Min. Eros Grau, é possível perceber que ele se 
preocupou em sustentar que a Lei da Anistia fosse interpretada “a partir do 
momento em que ela foi conquistada”, considerando-a como um verdadeiro 
“contrato social” de transição para um regime democrático e concebido mediante 
concessões mútuas entre governo e sociedade civil em prol de uma solução pacífica 
e não vingativa quanto aos abusos cometidos, tendo a Lei da Anistia veiculado, 
assim, uma “verdadeira decisão política”. Em seu voto, o ministro incorpora a sua 
posição de testemunha ocular, falando em nome dos que estiveram presentes, 
“quando se deseja negar o acordo político que efetivamente existiu resultam 
fustigados os que se manifestaram politicamente em nome dos subversivos. [...] 
Todos desejavam que fosse sem violência, estávamos fartos de violência.” Deste 
primeiro argumento, Eros Grau defende que a extensão dada à conexão entre 
crimes políticos e comuns, ou seja, a “amplitude e irrestrição” concedida a crimes 
como lesão corporal, tortura, estupro e cárcere privado, entre outros, é coerente 
com o contexto histórico e com a vontade do legislador originário. Ao largo destes 
dois argumentos principais, o Min. Relator se preocupou em esclarecer que a 
improcedência do pedido da ADPF não afasta a possibilidade de exame da matéria 
pelo Poder Legislativo no âmbito de uma discussão sobre a revisão da anistia por 
meio de projeto de lei próprio.

Em seguida, acompanhando o Min. Relator Eros Grau, a Min. Carmen Lúcia também 
julgou improcedente o pedido. Além de adotar como fundamento o argumento 
do “quadro fático-histórico no qual se inclui a formulação do que veio a ser a Lei 
n. 6683” e da pacificação social que se pretendia com a anistia, já apresentada 
pelo Relator, a Ministra destacou que não se trata de julgar o dever do Estado de 
investigar e processar aqueles que cometeram crimes justamente por entender 
que não seria este o objeto da arguição. Carmen Lúcia também acompanhou o 
Min. Eros Grau no entendimento de que apenas o poder legislativo poderia rever a 
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3.  Os denominados ami-
ci curiae que neste caso 
foram a Associação De-
mocrática e Nacionalista 
de Militares (ADNAM), a 
Associação Juízes para a 
Democracia (AJD), Asso-
ciação Brasileira de Anis-
tiados Políticos (ABAP) 
e o Centro pela Justiça 
e Direito Internacional 
(CEJIL).

4. Para melhor visuali-
zação dos argumentos 
apresentados nos votos, 
está disposta uma tabe-
la, apresentada ao final 
do texto, com a suma 
da argumentação e com 
a aderência ou não ao 
voto do relator.

4. Para melhor visuali-
zação dos argumentos 
apresentados nos votos, 
está disposta uma tabe-
la, apresentada ao final 
do texto, com a suma 
da argumentação e com 
a aderência ou não ao 
voto do relator.



anistia concedida, e não por uma reinterpretação judicial dos fatos que ocorreram 
em 1979.

O Min. Gilmar Mendes sustentou em seu voto que a anistia concedida é de caráter 
eminentemente político, assim como a sua amplitude deve ser resolvida de forma 
política – que, por sua vez, pretendeu ser geral e irrestrita. Nos dizeres do Ministro, 
“o fortalecimento da democracia enquanto regime se dá na sua capacidade de 
resolver conflitos”. O Min. destaca, ainda, a solução pacífica encontrada que 
permitiu a transição entre os regimes, bem como que não seria possível um 
tratamento distinto entre os crimes cometidos por aqueles em nome do governo 
ou por dissidentes do regime.

Inaugurando a divergência, o Min. Ricardo Lewandowski sustentou uma 
compreensão histórica distinta dos demais:

A Lei da Anistia longe de ter sido outorgada dentro de um 
contexto de concessões mútuas e obedecendo a uma espé-
cie de “acordo tácito”, celebrado não se sabe bem ao cer-
to por quem, ela em verdade foi editada em meio a um clima 
de crescente insatisfação popular contra o regime autoritário.

Quanto à possibilidade de se estender a anistia aos crimes comuns, o Min. 
Lewandowski defende que a análise deve ser estritamente técnico-jurídica do 
parágrafo único do artigo 1º da Lei da Anistia, o que o leva a concluir que não é 
possível a conexão entre crimes políticos (de opinião) praticados pelos opositores 
ao regime e os crimes comuns perpetrados por aqueles que estavam a serviço do 
regime de exceção, pois não haveria entre estes um nexo finalístico, consequencial 
ou ocasional. Para sustentar a impossibilidade de conexão entre os crimes, o 
Ministro também demonstra a incongruência entre o voto dos demais colegas 
e a jurisprudência do próprio STF, que é pacífica na direção de que a eventual 
atrocidade do crime é capaz de afastar o enquadramento como crime político, 
ainda que presente o fim de atentar contra o Estado (o chamado sistema da 
preponderância e do critério da atrocidade dos meios). Por fim, entendeu que seria 
sim papel do Supremo Tribunal a correta interpretação da Lei da Anistia, pois, se 
admitido que apenas o poderia ser feito pela via legislativa, estaria sendo cometida 
grave ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, conclui pela 
procedência parcial do pedido determinando a análise caso a caso mediante a 
aplicação do critério da atrocidade dos meios.

A divergência foi acompanhada pelo Min. Ayres Britto, para quem um texto com 
redação obscura não pode ser legítimo para conferir um perdão em nome de 
toda coletividade – algo que deveria estar explícita em um texto de redação clara. 
Quanto ao argumento histórico, Ayres Britto afirma que o método histórico de 
interpretação não deve servir para interpretação jurídica já que “o que interessa 
é a vontade objetiva da lei, não é a vontade subjetiva do legislador.” Por fim, 
conclui que sendo o texto polissêmico caberia a sua interpretação, conforme a 
Constituição, para afastar dos efeitos da anistia os crimes comuns.

Em seguida, passou-se ao voto dos demais, que seguiram o Min. Relator Eros Grau. 
Para a Min. Ellen Gracie, a anistia permitiu a abertura democrática, um verdadeiro 
pacto conciliatório que possibilitou uma transição pacífica entre regimes, sendo 
a anistia “o preço que a sociedade brasileira pagou para acelerar o processo 
pacífico de redemocratização.” Já para o Min. Marco Aurélio, que também julgou 
improcedente o pedido, a anistia é o “verdadeiro apagamento do passado” e da 
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responsabilidade pelo ato cometido, o que deve ser feito mediante interpretação 
da época em que foi editada a lei em questão. Quanto à conexão entre os crimes, 
entendeu que a Lei da Anistia trouxe uma definição própria, afastando a aplicação 
geral da norma processual penal.

Por fim, os Ministros Celso de Mello e Cezar Peluzo acolheram o argumento da 
interpretação histórica da Lei e como fruto de um amplo debate visando à transição 
para um regime democrático – tendo sido este propósito para se fazer uma ampla 
anistia, bem como da adoção de um conceito próprio de “conexão”.

À luz da justiça de transição realizada pelos países vizinhos, fica claro que nossa 
justiça de transição não reparou, de fato, os crimes cometidos no passado, seu 
papel no que se refere à justiça de transição. Além disso, a não revisão da parcial 
e contraditória Lei da Anistia não colabora para o fortalecimento das nossas 
instituições democráticas. Desta maneira, retomando os argumentos dos ministros 
e as consequências que uma decisão como esta tem tomado, é válido questionar 
os critérios que se emprega no país para a posse do cargo de Ministro da Suprema 
Corte no Brasil, bem como as condições estabelecidas para seu livre exercício. O 
impacto que uma decisão como esta causa na história, na memória e na justiça 
do país, certamente, nos faz repensar não apenas a necessidade de sua revisão, 
como também a necessidade de revisão da estrutura do STF, visando propostas 
que estejam mais alinhadas ao desenvolvimento de nossa democracia.
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ANEXO - Tabela construída a partir das convergências e divergências 
dos votos com o Relator:

Ponto central da argumentação

Eros Grau:
(Relator)

Intepretação da norma a partir do contexto histórico de pacificação 
e anistia ampla. Eventual revisão seria admissível apenas pelo le-
gislativo. Defende um juízo político e não exclusivamente jurídico.

Carmen Lúcia:
(convergente)

Idem ao Relator. Ressaltou que não se discute no caso a obrigação 
ou não do Estado processar e julgar, mas apenas fixar a extensão 
da anistia.

Uma redação obscura não pode ser legítima para conferir tão 
amplo perdão. Defende interpretação objetiva da lei e não uma 
digressão para perquirir a vontade do legislador. Sendo o texto 
polissêmico deve ser admitida sua interpretação conforme a Cons-
tituição.

Ayres Brito:
(divergente)

Idem ao Relator. Acrescenta que a concessão feita pela sociedade 
– o perdão por meio da anistia – foi a forma de se alcançar rapida-
mente a pacífica redemocratização.

Ellen Gracie:
(convergente)

Idem ao Relator. Argumenta que há uma verdadeira transição pa-
cífica entre Constituições o que, a seu ver, é fenômeno raro, já que 
em geral o poder constituinte originário é convocado após ruptura. 

Gilmar Mendes:
(convergente)

Idem ao Relator. Acrescenta que a Lei trouxe conceito próprio de 
conexão, que deve prevalecer sobre os demais.

Marco Aurélio:
(convergente)

Idem ao Relator. Ressalta que usualmente a anistia está associada 
aos ilícitos políticos, mas que nada obstava uma expressiva indul-
gência para abranger as infrações penais comuns.

Celso de Mello:
(convergente)

Idem ao Relator. Lembra que não se trata de “autoanistia”, pois a 
lei proveio de um acordo, assim como o consumado em dimensões 
maiores ainda na África do Sul.

Cezar Peluso:
(convergente)

A anistia foi concedida em clima de crescente insatisfação e no 
bojo de um acordo em que não se sabe quem participou. A cone-
xão proposta pelo Relator contraria o posicionamento da própria 
Corte. Admite a revisão judicial da lei diante da inafastabilidade da 
jurisdição. Defende um juízo jurídico.

Ricardo 
Lewandowski:
(divergente)



Esclarecer o passado para construir o futuro: 
O resgate da memória histórica brasileira pela 
Comissão Nacional da Verdade

Por Alessandra Guimarães Soares

“O massacre não foi só no dia 7. Era uma constante no nosso dia-a-dia. Vínhamos 
trabalhar durante o dia, sonhando à noite com nossa família longe, mas eles 
montaram um quartel aqui, um laboratório da ditadura”, afirma José Horta de 
Carvalho, sobrevivente do massacre de Ipatinga-MG.¹ 

Aloísio Souza de Jesus e Cruz descobriu em 2005 que seu pai, Jesulino França de 
Souza, foi executado por um policial da Polícia Militar (PM) durante a fuga dos 
trabalhadores da Usiminas. O corpo de seu pai, contudo, nunca foi encontrado 
e por isso não faz parte da lista oficial de mortos no massacre de Ipatinga. Da 
mesma forma, Conceição Maia Ribeiro Flávia reclama o desaparecimento de seu 
irmão, João Flávio Neto, que também não está na lista de mortos oficiais. Segundo 
Maia, “ele saiu de casa para trabalhar no início de outubro de 1963 e nunca mais 
voltou”.

“A Usiminas, aqui na nossa região, mandava prender e mandava soltar, só que 
nesse dia mandou matar”, conta Rossi do Nascimento, que perdeu o pai, José 
Isabel do Nascimento, funcionário de uma empresa terceirizada da Usiminas. 
Passados 35 anos, Rossi sente-se incomodado ao ter que trafegar por uma avenida 
que tem o nome do comandante da PM e governador de Minas Gerais à época, 
Magalhães Pinto.

Hélio Mateus Ferreira até hoje convive com uma bala alojada no corpo e com as 
lembranças da velha carteira de couro marrom que impediu que ele se ferisse com 
gravidade. “Guardei parte do dinheiro que havia na carteira também, as notas 
miúdas, pois as grandes eu gastei”, disse. 

A vergonha e o medo de que as ameaças feitas a ele e sua família fossem cumpridas 
impediram o sindicalista Luciano Valadares, hoje com 60 anos, de revelar antes sua 
história. Foram 40 anos para se livrar de um segredo que sua mãe, Dirce, morreu 
sem saber o que tinha lhe acontecido no final de janeiro de 1972. Nessa época, 
Luciano servia na base área de Santos, localizada no Guarujá, e ofereceu comida 
a um grupo de pessoas que chegou preso à base, em caminhões do Exército. Essa 
atitude resultou em sua prisão, tortura, ameaças e humilhações de seus superiores. 
“Esse depoimento é para mostrar que muita gente também foi presa e torturada 
na Base Aérea de Santos e isso não está escrito em lugar nenhum. Se um soldado 
apanhava como apanhei porque eles achavam que o soldado escutou alguma 
coisa, só porque eles achavam, sem ter prova nenhuma, imagine outros”, disse.²

Na região do Araguaia, mais de cinquenta pessoas que se opuseram às repressões 
do regime transformaram-se em alvos fáceis dos treinamentos militares e exercícios 
operacionais de mais de 2000 agentes públicos militares, conforme se verifica na 
Carta de Instrução endereçada ao comandante do grupamento operativo da Força 
de Fuzileiros, capitão de corveta Uriburu Lobo da Cruz:
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1. Os relatos dos três pri-
meiros parágrafos foram 
extraídos do site da Co-
missão Nacional da Ver-
dade e estão disponíveis 
em: http://www.cnv.
gov.br/index.php/ou-
tros-destaques/353-50-
-anos-depois-vitimas-
-exibem-no-corpo-e-na-
-alma-marcas-do-mas-
sacre-de-ipatinga

2.http://www.cnv.gov.
br/ index.php/outros-
-destaques/395-depoi-
mentos-em-santos-reve-
lam-faces-pouco-conhe-
cidas-da-ditadura



A MB [Marinha Brasileira], por intermédio da FFE [Força dos Fu-
zileiros da Esquadra] participará de uma manobra do Exército 
Brasileiro, no período compreendido pelos meses de setembro 
e outubro na área limítrofe dos Estados do Pará e Goiás, com-
preendida pelas localidades de MARABÁ, ARAGUANTINS e 
ARAGUANÃ, de acordo com o determinado pelo Com Op Nav 
através o Memorando de referência. Este Comando recebeu 
a missão de constituir um Grupamento Operativo, para efetu-
ar, a título de exercício, uma operação de limpeza na referida 
área, palco de atividades subversivas, tendo sido, em decorrên-
cia V.S. designado Comandante, pelo documento da referência.³ 

Alexandre Vannucchi Leme, estudante da Universidade de São Paulo (USP) e 
militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), tinha 22 anos quando foi preso 
em São Paulo pelo Destacamento de Operações de Informações do Centro de 
Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) do II Exército. Vannucchi foi preso no dia 
16 de março de 1973 por volta das 11h e encontrado morto em uma das celas 
do órgão de repressão com sinais de tortura. O Estado brasileiro à época divulgou 
duas versões para a morte do estudante: atropelamento por um caminhão e 
suicídio. Consta no atestado de óbito que Vannucchi morreu em decorrência de 
“lesão traumática crânio-encefálica” causada pelo suposto atropelamento. Apesar 
de identificado no laudo necroscópico, o estudante foi enterrado como indigente 
e sem caixão para que a decomposição do corpo fosse acelerada, com o fim de 
apagar os vestígios de tortura4.

Todas essas histórias foram extraídas dos arquivos da Comissão Nacional da Verdade 
no Brasil (CNV) e relembram que a violação de direitos humanos é típico em regimes 
autoritários e sua prática sistemática é utilizada como instrumento de garantia da 
autoridade do regime. A impunidade também é outra marca desses regimes que 
buscam prevenir que seus atos sejam investigados ou punidos quando do retorno 
ao Estado democrático de direito. No Brasil não foi diferente. No momento em 
que o regime de exceção verificou sua incapacidade de manter o poder, tomou 
medidas que garantissem a apuração e punição dos casos. Foi aprovada a Lei de 
Anistia nº 6.683/79 e negociado um pacto político de impunidade e segredo sob 
o pretexto de restituir o poder aos civis. Essa prática de criar normas que garantam 
a impunidade é comum em quase todos os países que passaram por regimes 
autoritários. A diferença está no reconhecimento ou não da validade dessas normas 
quando do retorno à democracia e, é claro, na vontade política de esclarecer e 
punir as violências praticadas durante o período de exceção. No caso brasileiro, 
os poderes do Estado não se preocuparam em avaliar a legitimidade jurídica e 
política desses atos à luz dos valores constitucionais de um Estado democrático e 
em consequência foi mantida a impunidade exigida pela ditadura.5

Passados quase 25 anos da transição para a democracia, o Brasil ainda não conseguiu 
dar uma resposta de fato às demandas de sobreviventes, familiares das vítimas 
e também para a sociedade sobre as atrocidades (torturas, desaparecimentos 
forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, entre outros) cometidas em um 
passado ainda recente e doloroso da nossa história, como demonstram os relatos 
acima. Na tentativa de esclarecer os fatos e as circunstâncias das graves violações 
de direitos humanos praticados nesse período e também buscando trazer uma 
reparação às vítimas e seus familiares, o Estado brasileiro tomou algumas medidas, 
dentre elas: criação de comissões de reparação em âmbito estadual; a Lei nº 
9.140/95, conhecida como Lei dos Desaparecidos; a Lei nº 10.059/2002, que criou 
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3.http://www.cnv.gov.
br/images/pdf/publica-
coes/claudio/Araguaia_
Pt_II.pdf

4 . h t t p : / / w w w. c n v.
g o v. b r / i n d e x . p h p /
outros-destaques/419-
-justica-de-sao-paulo-
-determina-retificacao-
-do-atestado-de-obito-
-de-alexandre-vannucchi

5. Nesse texto foi em-
pregado o termo dita-
dura para referir-se ao 
período de 1946-1988, 
pois essa é a expressão 
utilizada pela Comissão 
Nacional da Verdade no 
documento que relata o 
balanço de suas ativida-
des.



a Comissão de Anistia; e a Lei nº 12.528/11, que criou a Comissão Nacional da 
Verdade.

O primeiro reconhecimento oficial de que as mortes e os desaparecimentos 
ocorreram por responsabilidade do Estado está presente na edição da Lei nº 
9140/95. Essa legislação foi um marco para a atuação do Estado em prol dos 
perseguidos políticos. A partir dela os familiares de vítimas do arbítrio (ocorrido 
no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979) passaram a ter 
o direito de requerer os atestados de óbito de seus entes queridos e de pleitear o 
pagamento de indenização, que em nenhuma hipótese poderia ser inferior a R$ 
100.000,00 (cem mil reais)6. Para tanto essa legislação criou a Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que tinha como função empenhar-se para 
localizar os restos mortais dos desparecidos e também emitir pareceres sobre os 
pedidos de indenização. No que diz respeito aos desaparecimentos forçados de 
pessoas, o dever do Estado ficou aquém do desejado e muitos familiares de vítimas 
das arbitrariedades do regime continuaram sem respostas.

Resposta tardia, porém um pouco mais eficaz, veio no ano de 2002 com a Lei nº 
10.559/02, que regulamentou o preceito constitucional disposto no art. 8º do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórios, de concessão de anistia àqueles 
atingidos por atos de exceção em decorrência de motivação exclusivamente 
política. Referida legislação foi precedida pela instalação da Comissão de Anistia 
no Ministério da Justiça, que se destina a analisar os pedidos de indenização 
dos brasileiros que sofreram punições exclusivamente políticas, ou seja, aqueles 
considerados criminosos políticos. Além da reparação econômica, são garantidos 
aos anistiados, entre outros direitos, a conclusão de curso a partir do período letivo 
interrompido e a reintegração de servidores e empregados públicos que foram 
afastados por motivação política. No entanto, a abertura para o esclarecimento 
das graves violações de direitos humanos cometidos ao longo dos mais de 40 
anos de repressão se deu, de fato, apenas com a criação da Comissão Nacional da 
Verdade no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, em 18 de novembro 
de 2011, por meio da Lei nº 12.528.

Com a criação da Comissão, o Brasil passa a trilhar o caminho já percorrido por países 
vizinhos que instituíram comissões congêneres com o propósito de saber o que de 
fato ocorreu e, a partir disso, tomar as providências necessárias para satisfazer as 
vítimas, seus familiares e a sociedade. A CNV é uma das medidas de reparação 
incentivadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do 
caso Gomes Lund em 2010 (também conhecido como Guerrilha do Araguaia). 
A Corte entendeu que o Brasil viola obrigações internacionais dispostas no Pacto 
de São José da Costa Rica, dentre elas, deixar de promover a persecução penal 
das graves violações de direitos humanos, revelar o paradeiro dos desaparecidos, 
apurar a verdade sobre esses fatos e reparar adequadamente as vítimas e familiares. 
A instalação da Comissão em 16 de maio de 2012 cumpre parte do disposto na 
condenação (não tem função jurisdicional e persecução penal). Seu objetivo, em 
síntese, é examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas 
por agentes públicos, pessoas a seu serviço, com apoio ou no interesse do Estado7, 
durante um período de mais de 40 anos, compreendido entre 18 de setembro de 
1946 a 05 de outubro de 1988.

Desde a sua instalação, a CNV tem empreendido esforços para localizar e recuperar 
os arquivos dos órgãos de segurança e informações do extinto Sistema Nacional 
de Informação (SISNI), de instituições policiais e também de outros órgãos que 
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6. Lei nº 9.140/92, arti-
go 11: “A indenização, 
a título reparatório, 
consistirá no pagamen-
to de valor igual a R$ 
3.000,00 (três mil reais) 
multiplicado pelo nú-
mero de anos corres-
pondentes à expectativa 
única de sobrevivência 
do desaparecido, levan-
do-se em consideração a 
idade à época do desa-
parecimento e os crité-
rios e valores traduzidos 
na tabela constante do 
Anexo II desta Lei”.

7. De acordo com o 
artigo 1º da Lei nº 
12.528/11 e a Resolu-
ção nº 2, de agosto de 
2012. 
h t tp : / /www.p l ana l -
to.gov.br/cc iv i l_03/_
Ato2011-2014/2011/
Lei/L12528.htm
http: / /www.cnv.gov.
br/images/pdf/resolu-
cao_2_CNV_200812-2.
pdf



atuaram na repressão política. Além das atividades de localização desses acervos 
institucionais, a Comissão também atua no resgate de registros históricos e colhe 
depoimentos de vítimas, testemunhas e agentes institucionais, com objetivo de 
preencher as lacunas encontradas em diversos documentos. Todos esses dados, 
distribuídos em aproximadamente 16 milhões de páginas, serão convertidos para 
o formato digital com o intuito de contribuir para preservação e acesso a esses 
documentos. A promoção da memória seguida de transparência permitirá que 
as gerações futuras conheçam e compreendam a gravidade dos fatos para que 
eles não se repitam. Passar a limpo nosso passado nos ajudará a reescrever nossa 
história e projetar, a partir disso, um futuro que respeite e promova os direitos 
humanos em prol da democracia.

A criação da Comissão Nacional da Verdade pode ser vista como um marco de 
ruptura com o passado, no entanto, seu papel de trazer à tona a verdade histórica 
só será cumprido se ela de fato conseguir quebrar o silêncio e levantar o véu que 
encobre um dos períodos mais dolorosos e obscuros da história de nosso país.  
Espero que o resgate de nossa memória nos faça compreender a importância do 
nosso papel na luta por um país cada vez mais justo e democrático. Um povo sem 
memória é um povo sem história e, por isso, incapaz de envidar esforços reais para 
a construção da democracia. 
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Panorama da CNV:
Entrevista com Pedro Dallari

Gusmão

Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari é advogado, doutor e Livre-Docente em Direito 
Internacional pela Universidade de São Paulo e desde 2002 é professor titular 
da USP. Com intensa atividade pública no Brasil e no exterior, exerceu mandatos 
parlamentares entre 1989 e 1999 e entre 2004 a 2008, foi juiz e presidente do 
Tribunal Administrativo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em 
setembro de 2013, foi nomeado membro da Comissão Nacional da Verdade, onde 
assumiu a função de coordenador.

Apesar do objetivo declarado da CNV: investigar as violações cometidas no período 
estabelecido no Art. 8 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias. A 
Comissão tem priorizado o período de 1964 a1988, por quê?
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Dallari Porque o quadro de graves violações de direitos humanos foi muito mais agudo no 
período da ditadura militar, que transcorreu até 1985. 

Gusmão O que orientou a ação da Comissão em 13 grupos de trabalho? Houve participação 
da sociedade civil nessa configuração ou a divisão foi definida pela própria 
Comissão?

Dallari Não integrava a Comissão em seu início e, por isso, não acompanhei o processo 
que gerou essa segmentação. De todo modo, as áreas abrangidas pelos diferentes 
grupos correspondem a temas relevantes do ponto de vista dos direitos humanos 
e do estudo de sua violação.  

Gusmão É significativa a quantidade de arquivos existentes sobre o período, mas muitos 
dos documentos atinentes a vários órgãos do Estado não foram divulgados ou 
localizados. Quais as razões para isso e que desafios isso apresenta para o trabalho 
da Comissão?

Dallari Ainda há no âmbito do Estado brasileiro, em especial nas Forças Armadas, muita 
resistência ao completo descortino das ações praticadas por agentes públicos 
no período da ditadura. A comissão tem se batido fortemente pela localização 
e disponibilização desses arquivos para a sociedade e, embora ainda em ritmo 
lento, os resultados começam a ser obtidos. Por força do trabalho da comissão, o 
Arquivo Nacional já conta hoje com um grande acervo digitalizado de documentos 
do período da ditadura.

Gusmão Como são tratados os relatos pessoais, em relação às outras fontes de informação?

Dallari Imagino que a questão diga respeito aos depoimentos de vítimas, autores e 
testemunhas de graves violações de direitos humanos, colhidos pela comissão. 
Trata-se de fonte de informação muito relevante, que considerada em conjunto 
com outras modalidades de fonte, auxilia a comissão a formar sua convicção sobre 
os episódios investigados. De maio de 2012 a março de 2014 foram colhidos 829 
depoimentos, sendo 448 em audiências públicas e 381 reservados.

Por Alessandra Guimarães Soares
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Gusmão A CNV tinha, inicialmente, o prazo de 2 anos para conclusão dos trabalhos – maio 
de 2014. Este prazo foi prorrogado até dezembro deste ano. Essa prorrogação será 
suficiente?

Dallari Sim. Estou seguro de que em 10 de dezembro de 2014 a comissão apresentará a 
sociedade um relatório bastante abrangente sobre as graves violações de direitos 
humanos ocorridas no período compreendido entre 1946 e 1988. No entanto, 
a comissão tem clareza de que não esgotará o trabalho de investigação. Este 
trabalho terá que ter continuidade no âmbito de universidades, entidades, órgãos 
de imprensa e mesmo entes públicos. Assim como vem ocorrendo, por exemplo, 
com a Segunda Guerra Mundial, revelações sobre o período investigado pela 
comissão ainda virão à luz por muitos anos.

Gusmão Existem, de acordo com a Comissão, 77 casos de mortes cuja documentação 
apresenta fragilidades ou incoerências. Dentre essas, esta a morte do presidente 
deposto João Goulart. O que já foi apurado sobre esses casos?

Dallari A comissão está efetuando o exame de cada caso, de modo a poder contemplá-
los todos no relatório final. Recentemente, por exemplo, ela produziu importantes 
revelações sobre a morte do ex-deputado Rubens Paiva, cuja documentação 
oficial, de autoria das Foças Armadas, era completamente inconsistente, e isso 
ficou plenamente demonstrado.  

Gusmão Foram encontrados vários documentos inéditos, como aquele rubricado pelo Estado 
Maior das Forças Armadas, indicando a linha de comando que chegava aos Ministros 
militares. Esses documentos abrem espaço para a possível responsabilização direta 
da cúpula do poder militar à época?

Dallari Há um número muito grande de documentos sobre os quais a comissão tem 
trabalhado. Certamente, a responsabilidade administrativa e funcional dos 
dirigentes do regime militar ficará claramente demonstrada. Quanto à eventual 
responsabilização penal, a comissão não tem atribuição nesse sentido e essa 
hipótese deverá ser considerada pelo Ministério Público e pelo Judiciário.

Gusmão Os resultados obtidos pela CNV até o presente momento confirma a adoção da 
tortura como um padrão sistemático da repressão?

Dallari Sim, sem a menor sombra de dúvida.

Gusmão No que a Comissão Nacional da Verdade se diferencia das demais comissões 
da verdade, como a CONADEP da Argentina ou as Comissões de Conciliação e 
Verdade na África do Sul?

Dallari Não sou um estudioso sobre a matéria, que é enfocada com profundidade na 
literatura especializada. Mas, sei que todas as cerca de 40 comissões da verdade 
que foram instituídas no mundo guardam muitas particularidades, não havendo 
claramente um padrão. Por exemplo, diferentemente da comissão instituída na 
África do Sul, a comissão brasileira não tem competência para gerar decisões que 
repercutam no campo penal e processual penal.

Gusmão Por que razões, em sua opinião, o Brasil demorou tanto tempo após o fim da 
ditadura para criar uma Comissão Nacional da Verdade?

Dallari A tradição política brasileira não convive com cenários de ruptura, sendo os 
processos de transição acentuadamente marcados pela preservação, no novo 
regime, de elementos estruturais do regime substituído. Exemplifico com o fato de 



Gusmão Como a Lei de Anistia influencia os trabalhos da Comissão no processo de resgate 
da memória daqueles que foram vítimas da Ditadura?

Dallari Na medida em que os autores das graves violações de direitos humanos gozam 
de imunidade penal, isto claramente dificulta o processo de investigação, seja pela 
comissão, seja por parte do Ministério Público.

Gusmão Militares, de hoje e ontem, afirmam que não apenas as forças armadas cometeram 
abusos, mas também os movimentos de oposição ao regime. Como a CNV enxerga 
esse casos?

Dallari Graves violações de direitos humanos se configuram a partir da ação ou omissão 
do Estado, que responde pelas condutas ilícitas. Assim, a investigação da comissão 
incide sobre a conduta do Estado e de seus agentes. As infrações penais praticadas 
por integrantes dos movimentos de oposição ao regime militar foram objeto de 
processo e julgamento ainda naquele período, tendo os condenados cumprido as 
penas que lhes foram atribuídas e só posteriormente sido anistiados.

Gusmão Uma das preocupações e cuidados da CNV é a transparência e a visibilidade. Como 
os dados e resultados obtidos pela Comissão vão chegar à sociedade e atingir sua 
finalidade que é resgatar a memória histórica brasileira? 

Dallari Desde fevereiro deste ano, com o avanço do processo de investigação e a 
consolidação de resultados, a comissão passou a produzir relatórios preliminares 
de pesquisa, que têm sido divulgados em audiências públicas merecedores de 
larga cobertura da imprensa. Esses relatórios se encontram acessíveis a qualquer 
pessoa no site da comissão. Ao longo de todo esse ano, essa divulgação terá 
continuidade, de modo que, ao final, com a divulgação do relatório da comissão, 
grande parte de seu conteúdo já seja de domínio público. 

PBAD, 26.03.2014

que, mesmo com a superação do regime ditatorial em 1985, até 1999 não houve 
um Ministério da Defesa no Brasil, sendo cinco os ministros militares com assento 
no ministério: Exército, Marinha, Aeronáutica, EMFA [Estado-Maior das Forças 
Armadas] e Gabinete Militar. Este aspecto da cultura política brasileira retardou o 
processo de investigação que ora é feito pela comissão.
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Rostos de Luta!

Carlos Lacerda
Por Caetano Patta

79





Isis Dias de Oliveira
Por Caetano Patta
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Jango
Por Caetano Patta
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Juscelino Kubitscheck
Por Caetano Patta
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