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RESUMO

A tese é sobre o tempo, sobre a memória e sobre a história de um evento que insistem
em apagar. Trata-se de um estudo autoetnográfico, a partir dos trabalhos da Comissão Nacional
da Verdade (CNV), nos quais a autora participou ativamente como assessora e gerente de
projeto, em que se apresentam os avanços e os limites das políticas de memória e verdade, a
partir de enfrentamentos com atores políticos, militares, grupos sociais e econômicos que
obstaculizaram a justiça de transição, transformando-a nos termos da autora em uma justiça da
transação. A resistência dos que não se calaram dentro da estrutura do Estado e implementaram
algumas políticas de memória e verdade após o fim da ditadura empresarial-militar é trazida à
tona. Os fatos narrados demonstram que o trabalho da CNV enfrentou, mesmo que
timidamente, um comando de esquecimento e revelou elementos fundamentais do direito à
memória e à verdade no Brasil. A análise sobre a anistia de 1979 ainda em vigor, concedida a
agentes do Estado brasileiro que praticaram torturas evidencia a tensão permanente entre
aqueles que querem promover a memória e os que querem promover o esquecimento. A
constatação de que essas violações e os métodos para enfrentá-las não se transformaram em
políticas de Estado revelam o comando de esquecimento, seja pela ausência de rubrica
orçamentária, seja pelo fato do país ter uma comissão de Estado somente em 2012 responsável
por investigar, pela primeira vez na história brasileira, os crimes cometidos pela elite política,
jurídica, econômica e militar. O texto se estrutura em quatro capítulos. O primeiro capítulo tem
como foco a análise da construção da CNV desde sua gênese com uma radiografia interna dos
bastidores das discussões que a antecederam no âmbito do Poder Executivo. O segundo analisa
a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, revelando seus antecedentes, seus limites
e suas potencialidades, em comparação com a CNV. Dentre alguns registros nesse capítulo
destaca-se o depoimento do torturador Paulo Malhães, cuja narrativa central encontra guarida
no comando de esquecimento promovido pelo Estado brasileiro durante e após a ditadura
empresarial-militar. A segunda parte da tese se estrutura na análise de dois “casos”: no terceiro
capítulo, é tratado o processo de exumação da ditadura, a partir da morte no exílio do expresidente João Goulart, tendo sua exumação como especialmente significativa na transição
brasileira; e no quarto capítulo, há um trabalho de campo junto ao povo indígena Aikewara,
debruçado sobre suas memórias da Guerrilha do Araguaia. Ao desenvolver cada um desses
casos, a tese propõe uma reflexão que instiga a pensar como os desaparecidos políticos da
ditadura (indivíduos ou coletivos) não destoam do apagamento que os indivíduos e as
coletividades vivenciam nos dias atuais, através do comando de esquecimento promovido pelo
Estado que se omite diante das obrigações de reparações do presente e do passado no Brasil. A
tese revela que todos os governos desde a democratização (1985) se omitiram em exigir
resposta das Forças Armadas, jogando luz sobre as diferentes hierarquias entre os mortos e as
memórias que confirmam a relação entre o etnocídio acontecido e a ditadura empresarialmilitar. A pesquisa é parte do desafio de compreender as permanências e mudanças nas formas
pelas quais o Estado brasileiro produz esquecimento e esvaziamento da memória.
Palavras Chave:
Comissão Nacional da Verdade, Lei da Anistia, Memória, Verdade e Justiça, Autoetnografia,
Ditadura Militar.

ABSTRACT
The thesis is about time and memory, and about the history of an event they insist on
erasing. It is an autoethnography based on the work of the National Truth Commission
(Comissão Nacional da Verdade – CNV), of which the author was an active member, which
presented the advancements as well as the limitations of memory and truth policies by way of
confrontations with political actors, military forces, and social and economic groups that
obstructed transitional justice and transformed it into what the author calls transactional justice.
The resistance of those who refused to be silent inside the State structure and who implemented
memory and truth policies after the end of the business-military dictatorship is highlighted. The
narrated facts demonstrate that CNV’s work confronted, albeit timidly, a command to forget
and revealed fundamental elements of the right to memory and to truth in Brazil. An analysis
of the 1979 amnesty that is still in effect, which was granted to Brazilian government agents
that practiced torture, shows the ongoing tension between those that want to promote memory
and those that want to promote forgetting. The fact that these violations and the methods used
to confront them were not transformed into State policy reveals this command to forget, whether
in the lack of budgetary allocation, or because the country only created a State commission to
investigate the crimes committed by the political, legal, economic, and military elite for the first
time in Brazilian history in 2012. The thesis is organized into four chapters. The first chapter
traces the creation of the CNV from its origins, providing an x-ray analysis of the behind-thescenes discussions that preceded it within the Executive Power. The second chapter analyzes
the State Truth Commission of Rio de Janeiro, revealing what preceded it and its limitations
and potentials in comparison to the CNV. It highlights the account of Paulo Magalhães, a
torturer whose narrative has been concealed by the command to forget during and after the
business-military dictatorship. The final chapters analyze two “cases.” Chapter three addresses
the process of exhuming the dictatorship, beginning with former president João Goulart’s death
in exile, whose exhumation was especially significant in the Brazilian transition. Chapter four
presents field work conducted with the Aikewara indigenous people that probed their memories
regarding the Araguaia Guerrilla war. In both of these cases, the thesis instigates reflections on
how the dictatorship’s political missing persons (individuals or collectives) do not differ from
today’s individuals and collectives erased by the command to forget promoted by a State that
ignores reparation obligations to Brazil’s past and present. The thesis reveals that all the
government administrations since democratization (1985) have been remiss in requiring
answers from the armed forces, thus shedding light on the different hierarchies between the
dead and the memories that confirm the relationship between occurred ethnocide and the
business-military dictatorship. The research is part of the challenge to understand the
permanency and the changes by which the Brazilian State produces forgetfulness and empties
memory.
Keywords:
National Truth Commision, Amnesty Law, memory, Truth and Justice,
Autoetnography, Military Dictatorship.
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INTRODUÇÃO
“O correr da vida embrulha tudo”, Guimarães Rosa.

1.1.

Antecedentes (pessoais): o porquê desta tese
Esta tese objetiva analisar iniciativas adotadas por diferentes instâncias estatais no

Brasil entre os anos de 2006 e 2015 para descortinar o passado da ditadura empresarial-militar
que vigorou no país entre 1964 e 1985. Trata-se de uma reflexão construída a partir de um
recorte inscrito e percorrido pelo meu próprio corpo, em uma trajetória de atuação profissional
no que se nomeia como campo dos Direitos Humanos. Mais precisamente, trata-se de uma
arqueologia peculiar, que recolhe escombros de destruições recentes: coletivos de atuação
burocrática estatal criados para se dedicarem a uma pauta específica, com atuações limitadas
pelos mesmos atos de suas criações. Durante os citados anos de 2006 a 2015, ocupei os
seguintes cargos, em instituições cuja principal razão de ser era em si uma arqueologia. Foi
nesta condição que eu atuei como assessora especial da Ministra-chefe da Secretaria dos
Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário (2011-2012), como
coordenadora-geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (2011),
como gerente de projetos da Comissão Nacional da Verdade (maio de 2012 a abril de 2013),
como membro da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (maio de 2013 a agosto de
2015) e como presidente da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (entre os meses
de agosto e novembro de 2014). Em meados de 2015 assumi outra tarefa que destoava
parcialmente dessa trajetória de atuação política e analítica. Fui convidada para assessorar a
reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e designada pelo Reitor Roberto Leher para
compor a Comissão da Memória e Verdade desta mesma universidade, entre os anos de 2015 e
2019. Estive próxima dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro até o
final de seu trabalho (dezembro de 2015), atuando nas tratativas políticas para consolidar seu
órgão de continuidade: a Coordenadoria de Memória e Verdade, vinculada à Secretaria Estadual
de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que existiu
até meados de 2017.
Ao longo desses anos, a partir desses posicionamentos privilegiados, vivenciei
processos que, analisados nesta tese, permitem-nos refletir sobre as possibilidades, os avanços
e os limites dessas políticas, dos indivíduos e grupos envolvidos em sua construção e sobre as

tentativas de bloqueá-las, sobre as configurações institucionais que viabilizaram a adoção de
cada uma das medidas propostas por esses coletivos, raramente em favor de uma elucidação da
verdade, mas muito mais frequentemente em investidas para seu soterramento absoluto.
O envolvimento com a pauta de memória e verdade, como esforço coletivo pela
reparação das atrocidades de estado, envolveu milhares de pessoas no Brasil e mobilizou
instituições nacionais e internacionais, coletivos, movimentos sociais, movimentos sindicais
etc. O resultado almejado por essas diversas experiências se pretendia como um passo a mais
nas lutas por memória, verdade, justiça, reparação e, sobretudo, pela não-repetição das graves
violações de direitos humanos constatadas no árduo trabalho de produção de evidências, de sua
credibilidade e de mobilização da sociedade para a política da lembrança.
Ao longo dos anos em que atuei pessoalmente e diretamente, junto a diversas pessoas,
almejamos que o trabalho das Comissões da Verdade teria consequências positivas para o
fortalecimento da democracia, sobretudo na perspectiva de que em algum momento na história
futura do país se reconsideraria a Lei da Anistia com vistas a permitir a responsabilização dos
agentes que praticaram crimes imprescritíveis de lesa-humanidade.
Nada disso mostrou-se razoável e tampouco tornou-se factível após meados de 2016,
com o processo de impeachment que resultou no afastamento da Presidenta Dilma Roussef
(PT). Desde as eleições de 2014 a conjuntura desfavorável aos defensores de direitos humanos
se intensificara, mas o golpe, agora empresarial-parlamentar, sedimentou o caminho para o
desmonte de diversas políticas públicas construídas desde o período da democratização na
década de 19901. E em 2018 o cenário vivenciado corroborou com as piores expectativas, já
que o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), um sistemático apologista da ditadura, foi eleito
presidente do Brasil2. Em seu pronunciamento no dia 17 de abril de 2016, data da votação no
Congresso Nacional do processo de impeachment de Dilma Roussef , ele dedicou seu voto à
memória do torturador Brilhante Ustra, suposto algoz da própria Presidenta Dilma Roussef, e
responsável pelas torturas e tratamentos desumanos e degradantes que ela sofreu durante os três
anos que ficou encarcerada como presa política durante a ditadura empresarial-militar.

1

O Instituto de Estudos da Religião (Iser), organização de direitos humanos do Rio de Janeiro, produziu um
importante
relatório
sintetizando
os
desmontes
promovidos
por
Michel
Temer.
Ver:
http://www.iser.org.br/site/wp-content/uploads/2018/11/Relato%CC%81rio-ISER-MVJ.CIDH-11.2018-1-1.pdf.
Acesso em 10 de abril de 2020.
2
Sobre a trajetória de Bolsonaro, cf.: CARVALHO, Luiz Maklouf. O cadete e o capitão: a vida de Jair
Bolsonaro no quartel. São Paulo: Todavia, 2019, e BAUER, Caroline Silveira. La dictadura cívico-militar
brasileña en los discursos de Jair Bolsonaro: usos del pasado y negacionismo. Relaciones Internacionales, n. 57,
2019.

Na medida em que os retrocessos se intensificavam, as condições para uma análise
crítica e analítica, somada à experiência profissional acumulada no terreno das políticas de
memória, verdade, justiça e reparação, pareciam clamar por guarida em um registro acadêmico.
Enfrentar e investigar esse comando de esquecimento promovido por agentes do próprio Estado
se apresentou como o desafio inaugural para a construção dessa tese de doutorado, que teve
início em um momento em que todavia as liberdades acadêmicas não tinham sido ainda tão
vilipendiadas.
Se por um lado a tese gera uma reflexão sobre esse processo do qual fiz parte, por outro
lado ela retoma pressupostos teóricos e políticos que nortearam minha atuação durante esse
período e que foram se transformando em função de refinamentos teóricos advindos do próprio
campo acadêmico voltado para o tema e de reposicionamentos ideológicos das pessoas imersas
neste universo. É hipótese desta tese que a promoção dos direitos à memória, à verdade, à justiça
e à reparação é um elemento essencial e central para a construção e permanência de regimes
democráticos. Sem ela, a democracia se esvai. A análise dos rumos tomados, dos poucos e
efêmeros sucessos e dos fracassos amparados em violências inamovíveis exige uma revisão
crítica das iniciativas pós-democratização, em particular as realizadas no primeiro governo de
Dilma Roussef (2011/2014). Fazê-lo contribui para uma orientação a ser reavivada no presente
e mantida acesa, qual seja, a de aprofundar e fortalecer essas políticas, tendo em vista que seu
enfraquecimento conduz, ao contrário do que apregoam os liberais a favor da tortura, uma
anestesia coletiva e absoluta anuência com a ingerência estatal autoritária sobre as dinâmicas
da vida social. O esquecimento aqui entende-se como similar à morte. A morte esquecida de
um é a morte coletiva de um país.
O desmonte das incipientes políticas públicas no campo dos Direitos Humanos, voltadas
especialmente para uma arqueologia reparadora do período ditatorial militar em nosso país, foi
um dos principais objetos que me fizeram ter certeza da importância do presente trabalho, de
sua dimensão investigativa, analítica e política. Por outro lado, embora relacionado a
constatação acima, identifico a continuidade e a intensificação do terrorismo de Estado no
Brasil com a política de obliteração e amnésia forçada sobre a população nos anos anteriores.
Com o fim institucional do regime iniciado em 1964, essas ações orquestradas não deixaram de
ser postas em prática. Atualmente, o alvo preferencial se restringiu em tema, mas se ampliou
demograficamente, tornando a política de genocídio ou etnocídio mais alastrada. A maioria
considerada dispensável, seus corpos e suas histórias, compõem o laboratório de atrocidades
diariamente aprimoradas pelo Estado: os pobres, os negros, os moradores de favelas e
periferias, os povos indígenas são alvo de extermínio violento em nome de uma suposta

repressão à violência. Perpetrada de maneira aguda ou amenizada, mas de maneira constante,
por todos os governos eleitos após o fim formal da ditadura, desde o impeachment de Dilma
Rousseff, essa política de extermínio do Estado brasileiro vem ganhando faces mais graves e
cruéis, tornando-se mais inequívoca com as eleições de 2018.
Os dados sobre autos de resistência do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de
Janeiro ajudam-nos a entender a transformação e agudização do fenômeno: em 2014 foram 584
execuções sumárias perpetradas por forças, relatadas como motivadas por resistência do corpo
alvo. Em 2015, 654; em 2016, 920; em 2017, 1118; em 2018, 1534 e em 2019, 18143. Os
números crescem na mesma medida em que avança politicamente a extrema-direita no país
eleita em pleitos qualificados como democráticos, com plataformas de governo tributárias e
nostálgicas das técnicas de repressão militar em todos os níveis da administração pública. Como
defende a presente tese, o voto em um contexto nublado pela falta contumaz de descortinamento
do passado configura-se não como uma escolha às claras, ponderada, mas de um caminhar
vendado para o cadafalso, a que as pessoas são forçadas aparentemente de maneira doce,
aparentemente com liberdade. Escolhe-se por não aceitar, respeitar ou promover reparação,
redistribuição e igualdade, em nome de uma cruzada contra as vilipendiadas políticas de
identidade, como se por falta de um espelho, onde a maioria se enxergaria como jovem negra,
como mulher, como indígena, como sem-terra, como favelada e periférica.
O cruel e bárbaro assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL/RJ) e de seu
motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018 foi o crime mais revelador deste
movimento em nosso país. A repercussão e a mobilização após a ação de extermínio de uma
voz política que clamava por tornar a violência atual e pregressa conhecida, para não vê-la
repetida, acirrou as disputas sobre a verdade do passado e do presente. A posição e a versão ao
atentado promovida pelo Estado genocida reedita os princípios éticos do desenvolvimentismo
sobre escombros, orientado pelo olhar para um futuro sem passado, ausente do tempo presente,
inspirado pelo odor fétido das mãos ensanguentadas em nome da ordem e do progresso,
indiferentes ao pranto e à dor de milhões que não têm lugar nesta república democrática
sacrificial.
As lacunas existentes em políticas de memória, verdade, justiça e reparação sobre os
desaparecidos políticos da ditadura demonstram a proximidade e a relação entre os
desaparecidos do passado e os desaparecidos do presente em uma sociedade que se fez
insensível e complacente por meio de um esforço estatal sistemático de esfacelamento da
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maioria fazendo os desaparecer. Esse desaparecimento e concomitante esfacelamento não é um
produto exclusivo de práticas estritamente governamentais, mas tem na atuação do Estado
ditatorial como princípio ético orientador das condutas e dos anseios políticos dos sujeitos sua
principal fortaleza para as reiteradas e negadas violações de direitos humanos.
O desmonte das políticas públicas desse campo que estavam em formação no período
pós-ditatorial sustenta a gênese desse estudo. A ele se soma a continuidade e a intensificação
da violência praticada por agentes do Estado.
As práticas de terrorismo estatal são constitutivas de estados coloniais como o Brasil.
Seu aprimoramento e sua aplicação durante a ditadura empresarial-militar implicou um
retrocesso histórico sem par, na medida em que não somente se recusou a revelar e
problematizar a violência pregressa, como se o fez com amplificação dos métodos de tortura,
silenciamento e apagamento da memória. Com o fim formal do regime, elas não deixaram de
ser postas em prática e aqueles que eram considerados subversivos e comunistas e deveriam ser
eliminados não deixaram de existir. Podemos dizer que o objeto de abjeção empresarial-militar
se transmutou; a ojeriza e escárnio voltaram-se aos povos indígenas, às pessoas negras e pobres,
aos moradores de periferias, aos sem teto, aos sem terras e a todos sujeitos marginalizados pela
história de esbulho colonial. Esta máquina de produção da amnésia em troca da sobrevivência
produziu uma existência que é pouco mais que quase morte. Ainda assim, a existência dos que
se extermina é a um só tempo obstáculo a ser enfrentado e razão de ser dos que se arvoram a
tarefa de proteger os interesses da elite econômica, política, jurídica e militar no Brasil.
É nesta e desta realidade complexa que a tese nasce; seu objetivo é, portanto, auxiliar
na compreensão dos processos que nos trouxeram até aqui, especialmente aqueles que deixam
evidente o comando de esquecimento existente em relação aos crimes da ditadura. A categoria
de comando de esquecimento é o fio condutor deste trabalho e a ideia central nela contida é a
de que há uma busca contínua, por parte de setores significativos do Estado e da sociedade no
Brasil – especialmente identificados em suas classes dirigentes –, de produzir um apagamento
completo da memória das vítimas da ditadura empresarial-militar, no passado e no presente. O
fundamento central desse comando de esquecimento está na Lei de Anistia de 1979, que até
hoje é a garantia da não responsabilização dos torturadores e violadores de direitos humanos.
Foi nosso propósito aprofundar os sentidos da categoria comando de esquecimento, buscando
explicar suas razões e sua instrumental importância para a análise do caso brasileiro.

1.2.

Antecedentes históricos e políticos: o objeto desta tese

A ditadura empresarial-militar iniciada em 1964 durou formalmente até 1985. Foi uma
das mais longas no continente latino-americano, fazendo escola e ensinando a matar e
desaparecer opositores nos países vizinhos através da Operação Condor4. O processo de
abertura para a chamada transição5 (leia-se transação6), no caso brasileiro, teve início em
meados dos anos 1970. Naquele contexto destacaram-se diversos esforços e divergentes
propostas em todo o país para pôr fim ao terror, as orquestrações que clamavam por uma
conciliação baseada no perdão ou na não responsabilização dos perpetradores, como a luta do
Movimento Feminino pela Anistia e dos Comitês Brasileiros pela Anistia7. Em termos
comparativos, temos o exemplo argentino na luta por memória, verdade e justiça que merece
reflexão:

Qualquer semelhança com a realidade da presença das mulheres que constituíram o
alicerce na luta por verdade, memória e justiça antes e durante as décadas de 60 e 70
no Brasil e na Argentina por exemplo, não é mera coincidência. O processo de
mobilização das mulheres que eram familiares de mortos e desaparecidos ou de expresos políticos demonstraram, em diversos momentos, tentativas diversas de
rompimento com o modelo autoritário e patriarcal. É o caso das mães e avós da Plaza
de Mayo que, ao aceitarem a ordem de não ficarem paradas para protestar em frente
à Casa Rosada (palácio do governo argentino), resolveram circular todos os dias ao
redor da praça em busca da memória, da verdade e da justiça acerca das mortes e
desaparecimentos de seus filhos e netos. Elas marchavam para cumprir a ordem de
não ficarem paradas e seguem fazendo isso todas as quintas-feiras, às 15h, na Praça
de Maio, em Buenos Aires. Em uma análise mais próxima de quem são as pessoas
que mantiveram essas questões na pauta política é fácil constatar a presença das
mulheres em todas as frentes, embora raramente com destaque.8

À grande mesa de negociação, nem todos se sentaram. De um lado estavam os familiares
de presos, mortos e desaparecidos políticos, os próprios presos políticos e ex-presos políticos e
os brasileiros exilados. Do outro, o Estado ditatorial. Como fruto de suas disputas em torno da
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A Operação Condor foi um pacto de morte que uniu as ditaduras do Cone Sul entre as décadas de 1970 e 1980,
tendo como eixo condutor a teoria da segurança nacional imposta pelos Estados Unidos da América e que, com o
argumento de luta anticomunista, cometeu um genocídio na América do Sul. Cf.: CALLONI, Stella. Operación
Condor: pacto criminal. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2006.
5
Sobre a transição que pôs fim à ditadura, é importante referir Florestan Fernandes e sua leitura da distensão
política do período criando vínculos para garantir uma democracia de cooptação que vivenciamos até os dias atuais
após a transação pelo alto. Cf.: FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: ensaios de
interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
6
Sobre o conceito de “transição por transação”, cf.: SHARE, Donald; MAINWARING, Scott. (1986), Transições
pela Transação: a democratização no Brasil e na Espanha. DADOS – Revista de Ciências Sociais, v. 29, n. 2.
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Sobre o protagonismo das mulheres, cf.: BORGES, Nadine. A presença das mulheres na luta por Memória,
Verdade e Justiça e a Comissão Nacional da Verdade. In: BERNER, Vanessa, JUCÁ, Roberta Laena Costa &
MORAES, Heloisa Melino de. Teoria crítica, descolonialidade e direitos humanos. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos Editora, 2016.
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IDEM, p. 159.

concessão de uma anistia aos perseguidos pelo regime, nasceu a Lei 6.683 de 28 de agosto de
1979, a Lei de Anistia9. Os familiares e seus apoiadores lutavam por uma anistia “ampla, geral
e irrestrita”. O que vimos ser efetivada foi uma lei controversa, que tanto permitiu a libertação
dos presos políticos, bem como o retorno ao Brasil de lideranças políticas, músicos, intelectuais,
como garantiu a ausência de responsabilização até os dias atuais dos perpetradores de violências
que agiram em nome do Estado naquele período.
Apesar dos limites e problemas da Lei de Anistia, que serão discutidos nesta tese, é
inegável e incontornável reconhecer e atribuir a essas as pessoas os primeiros e mais
importantes passos na luta por memória, verdade, justiça e reparação no país. Pode-se dizer, em
outras palavras, que elas abriram caminho rumo à aplicação das medidas de Justiça de
Transição, um conceito do Direito Internacional dos Direitos Humanos que remete, em linhas
gerais, ao conjunto de medidas adotadas pelas sociedades e pelos Estados após um grave
conflito interno, cujo objetivo central é promover o direito de saber e o dever de lembrar,
necessários para encerrar ciclos de exceção e iniciar processos de construção democrática.
A Justiça de Transição, nos termos de Paul van Zyl, pode ser definida como o “esforço
para a construção de paz sustentável após um período de conflito, violência em massa ou
violação sistemática dos direitos humanos”10. O desenvolvimento da Justiça de Transição fez
com que se delineassem eixos específicos para melhor definir cada uma dessas políticas.
Memória, Verdade, Justiça e Reparação têm como objetivo fundamental garantir que aquelas
violências não voltem a acontecer. Apesar de ser mobilizada também em contextos posteriores
a guerras civis, é o caso do descenso de regimes autoritários que nos interessa particularmente.
Em diversos desses processos de descenso de regimes autoritários o direito à memória e o
direito à verdade se consolidaram como ferramentas indispensáveis para produzir o que outrora
fora inexistente: o direito à justiça. Poder responsabilizar um Estado por execuções sumárias,
torturas e desaparecimentos forçados cometidos por seus agentes consolidou-se como condição
sine qua non para consolidar a democracia, evitando, em nome de sua constante defesa, a
repetição de graves violações de direitos humanos.
9
Sobre os sentidos da luta e da lei de anistia, cf: GRECO, Heloisa. Dimensões fundacionais da luta pela anistia.
Tese (Doutorado) em História, Universidade Federal de Minas Gerais, 2003; CARLOS, Juliana de Oliveira.
Anistia e a luta pelos direitos humanos no Brasil. Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP), v. 13, p.
169-202, 2008; DEL PORTO, Fabiola Brigante. A luta pela anistia no regime militar brasileiro: a constituição
da sociedade civil no pais e a construção da cidadania. Dissertação (Mestrado) em Ciência Política,
Universidade Estadual de Campinas, 2002. Sobre a negociação parlamentar em torno da lei, cf.: FICO, Carlos. A
negociação parlamentar da anistia de 1979 e o chamado "perdão aos torturadores". Revista Anistia Política e
Justiça de Transição, n. 4, p. 318-333, jul./dez. De 2010.
10
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Justiça de Transição: manual para a América Latina. Brasília: Comissão de Anistia; Nova Iorque: Centro
Internacional para a Justiça de Transição, 2011, p. 47.

Embora a lei de 1979 tenha bloqueado os caminhos para uma “justiça” plena, é errôneo
pensar que sua promulgação foi um ponto de chegada. A partir dela teve início a luta dos
familiares e seus apoiadores, luta essa que jamais cessou e que marcou as décadas seguintes.
Na década de 1980 vicejaram importantes iniciativas de setores da sociedade empenhados na
construção de uma memória sobre os crimes da ditadura. Em 1985 foi divulgado o
livro/relatório Brasil: Nunca Mais11 , resultante de uma iniciativa do Conselho Mundial de
Igrejas, apoiada por advogadas e advogados de presos políticos. O Brasil: Nunca Mais
compilou os processos judiciais dos presos e perseguidos políticos existentes no Superior
Tribunal Militar (STM) e subsequentemente construiu um banco de dados com os diversos
registros disponíveis das violações cometidas pelo regime.
O livro teve uma grande repercussão, configurando-se como um dos elementos
“fundacionais” dos desdobramentos da luta pela memória e pela verdade. Conforme a
historiadora Janaína Teles, a memória social que se desenvolveria ao longo da Nova República
sobre a ditadura teve nesta publicação um de seus mais importantes pilares12.
Por outro lado, se atentarmos para o ponto de vista das ações estatais, é possível afirmar
que o primeiro passo da Justiça de Transição no pós-ditadura ocorreu em 1995, passados dez
anos do final institucional do último governo em que a Presidência da República esteve nas
mãos de um general-ditador. Enquanto o Estado demorou uma década para começar a se dirigir
a um regime que durara duas décadas, familiares viram ao longo deste tempo suas
reivindicações sendo engavetadas a despeito de seus embates incessantes pela abertura dos
arquivos e pelo tratamento institucional legal das evidências que continham.
A lei 9.140/1995 foi a primeira a reconhecer a responsabilidade do Estado por mortes e
desaparecimentos da ditadura. No anexo da Lei constavam inicialmente 136 nomes de pessoas
desaparecidas ou mortas, cujas famílias deveriam receber imediatamente uma indenização.
Vinculada à sua promulgação foi instituída a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos (CEMDP). É certo que essa demora de dez anos dificultou em vários sentidos a coleta
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sigilosamente durante cinco anos sobre 850 mil páginas de processos do Superior Tribunal Militar. O resultado foi
a publicação de um relatório e um livro em 1985, que revelaram a gravidade das violações aos direitos humanos
promovidas pela repressão política durante a ditadura militar. O sucesso da publicação continua influenciando
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de informações e testemunhos sobre o período. Estima-se que informações tenham sido
perdidas por mero descarte de material histórico e que outras tenham sido meticulosamente
ocultadas. Sobre este ponto, é preciso frisar que os principais acervos e arquivos das Forças
Armadas permanecem fechados até hoje, contribuindo para o êxito do comando de
esquecimento.
Este aparente paradoxo que propõem uma abertura de investigação diante de arquivos
fechados explica-se pelo fato de a lei 9.140/95 estabelecer que o ônus da prova para se obter a
reparação cabia aos familiares. Em linhas gerais, um Estado que matou, torturou e fez
desaparecer os corpos de seus alvos de extermínio, a um só tempo não oferecia qualquer dado
ou informação e exigia provas aos parentes das vítimas. A Lei 9.140/95 teve a lista de mortos
ampliada para 362 casos em 2007. Como acontecera com o número inicial de 136, todos os
novos casos foram admitidos a partir de processos instruídos com elementos resultantes do
trabalho incansável de militantes, ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos,
que conseguiram aportar novas provas das graves violações de direitos humanos, mesmo sem
a abertura dos arquivos das Forças Armadas.
Outra importante crítica à Lei 9.140/95 diz respeito ao caráter pecuniário da reparação
ali colocada. Como os familiares das pessoas listadas receberam indenização em dinheiro do
Estado brasileiro, rumores de diversas ordens inspiraram os detratores da luta por memória e
verdade. Ao contrário do que se disseminava de maneira virulenta, os valores recebidos pelos
familiares não enriqueceram ninguém e, tampouco, deram freio ao engajamento político dessas
pessoas com a causa mais ampla. Ademais, é importante frisar que alguns familiares não
quiseram receber indenização. Mais relevante ainda é relembrar sempre que a maioria sequer
pode ser indenizada porque seus mortos não figuraram nas listas e talvez nunca venham a nelas
estar13.
Para muitos setores da sociedade, o Brasil respirava ares de otimismo democrático em
1995, quando ocorreu a promulgação da lei 9.140. Tal excepcionalidade permitiu que o Brasil
recebesse pela primeira vez uma visita in loco da Comissão Interamericana de Direitos
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Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA). Ironicamente, a partir da
inspeção, o que se verifica é um quadro desolador de persistente prática criminosa por parte do
Estado, seja como algoz, seja como cúmplice em relação a práticas de tortura e extermínio que
adquiriam novas faces e se dirigiam a distintos alvos, como indígenas, sem terras e negros.
Também em 1995 se apresentou uma denúncia ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos
(SIDH) sobre o caso da Guerrilha do Araguaia, a qual resultou em uma condenação do Brasil
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) em 2010, tema que será mais
profundamente tratado nos capítulos um e quatro desta tese14.
Como dito, apesar de um lento processo de construção e consolidação de instituições
democráticas, continuávamos enfrentando um quadro de profundas violências estatais, como as
contumazes e rotineiras chacinas que marcaram o Brasil na primeira metade dos anos 1990:
Candelária (23 de julho de 1993 - 8 jovens assassinados enquanto dormiam no centro do Rio
de Janeiro), Vigário Geral (29 de agosto de 1993 - 21 moradores executados em suas casas por
um grupo de extermínio no Rio de Janeiro), Carandiru (02 de outubro de 1992 - 111 presos
executados pela Polícia Militar de São Paulo) e Eldorado dos Carajás (17 de abril de 1996 19 trabalhadores sem terras assassinados em Eldorado dos Carajás pela polícia militar do Estado
do Pará). Em meio à morosidade e à persistência da violência, os familiares de vítimas da
ditadura seguiam sem respostas sobre duas questões importantes: o paradeiro dos desaparecidos
e a responsabilização dos autores desses crimes.
Após a lei 9.140/1995, o próximo importante passo para a Justiça de Transição no Brasil
somente teve início nos anos 2000, com a criação da Comissão de Anistia, vinculada ao
Ministério da Justiça. A Comissão foi criada através da medida provisória n.º 2.151, de 28 de
agosto de 2001, transformando-se na Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002, ambas iniciativas
ocorridas durante a gestão presidencial de Fernando Henrique Cardoso, filiado ao PSDB.
Diferentemente da CEMDP, a Comissão de Anistia visava analisar casos de pessoas
perseguidas durante a ditadura empresarial-militar. O objetivo dessa comissão era reconhecer
o status de anistiado político e reparar economicamente as vítimas do regime.

1.3.

O desenvolvimento da metodologia
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A segunda visita in loco da CIDH ao Brasil ocorreu em 2018, após a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições
presidenciais.

Antes de trabalhar no campo da Justiça de Transição, tive uma trajetória na advocacia
em direitos humanos e em movimentos sociais. Em 2005, trabalhei na organização de direitos
humanos Justiça Global, no Rio de Janeiro, responsável por apresentar denúncias internacionais
sobre graves violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro. Naquele
momento fiz mestrado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade
Federal Fluminense (UFF). A dissertação versou sobre o caso que resultou na primeira
condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), com o qual
havia entrado em contato como pesquisadora da Justiça Global: o caso Damião Ximenes. Na
dissertação, busquei fazer uma radiografia das violações de direitos humanos no confinamento
de réus e pacientes psiquiátricos no sistema de privação de liberdade. A partir da dissertação
publiquei o livro Damião Ximenes – Primeira Condenação do Brasil na Corte Interamericana
de Direitos Humanos15 .
O contato com as decisões da CIDH e da Corte IDH levaram à uma aproximação com
as outras condenações do Brasil no SIDH, das quais destaco: caso Sétimo Garibaldi e caso das
Interceptações telefônicas16. Essas duas condenações foram seguidas de outra, que teve
importante repercussão interna, por se tratar da primeira relativa a crimes cometidos durante a
ditadura empresarial-militar a saber: o caso Julia Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) vs.
Brasil.
Essa breve recuperação de minha trajetória profissional/acadêmica cumpre dois
objetivos. De um lado, permite narrar como passei a trabalhar com a Justiça de Transição
brasileira: foi a atuação e pesquisa sobre o SIDH que resultou no convite para atuar na Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), a partir de 2011, no governo da
Presidenta Dilma Rousseff (PT). Ao desempenhar funções de assessora especial da ministra de
Direitos Humanos, Maria do Rosário (PT-RS), uma das pautas principais de trabalho foi a
interlocução necessária para aprovação do Projeto de Lei 7.376/2010 que criaria a Comissão
Nacional da Verdade (CNV) no Brasil, através da Lei 12.528/2011.
Para a tese de doutorado pareceu-me necessário desenvolver uma reflexão sobre os
desafios teórico-metodológicos relacionados à transformação por que passou minha perspectiva
ao longo desses anos. Reitero as dificuldades de analisar criticamente e de produzir uma
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reflexão mais propriamente acadêmica sobre uma temática com a qual a pesquisadora mantém
uma relação profissional orientada pragmaticamente para ações que se enredarão futuramente
em seu objeto de reflexão17.
Para decidir-me sobre qual caminho seguir para construir a tese, parti do pressuposto de
que não somente presenciei, mas fui efetivamente uma parte ativa, ao longo dessa atuação
profissional e política, de um processo ímpar, cujas pouco visíveis consequências sociais,
históricas e políticas são ancoradas nesse comando de esquecimento. Por ter tido um papel na
elaboração e construção de políticas de memória e verdade no Brasil, percebi a responsabilidade
de refletir criticamente sobre essa experiência.
Uma reflexão sobre os obstáculos dos pesquisadores para ter acesso aos bastidores da
Comissão Nacional da Verdade é trazido à tona pela antropóloga Desirée Azevedo. Ao
descrever o percurso de sua pesquisa, Azevedo afirma que teve pedidos negados para pesquisar,
sob o argumento de que as investigações eram protegidas por sigilo previsto em lei18. Ademais,
é importante ressaltar que a Comissão Nacional da Verdade, espaço onde transitei e atuei,
esteve fechada para a observação externa de pesquisadores interessados em etnografar seu
cotidiano. Por isso, decidi que as principais contribuições a oferecer com esta tese deveriam
estar diretamente ligadas a uma vivência privilegiada que tive no âmbito da própria CNV e de
outras instâncias estatais. No entanto, do ponto de vista da metodologia, permanecia a pergunta:
como fazer isso?
Na busca por caminhos de pesquisa, entrei em contato com uma literatura, ainda
incipiente, em que os/as autores/as e pesquisadores/as partem da perspectiva da autoetnografia.
Se nos atermos ao ambiente acadêmico brasileiro, vemos teses e dissertações, defendidas nos
principais programas de pós-graduação em sociologia e antropologia, que experimentaram e
ajudaram a consolidar a legitimidade desta abordagem ou metodologia19. Alguns autores, como
Silvio Matheus Santos, afirmam que a autoetnografia:
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a) usa a experiência pessoal de um pesquisador para descrever e criticar as crenças
culturais, práticas e experiências; b) reconhece e valoriza as relações de um
pesquisador com os “outros” (sujeitos da pesquisa) e c) visa a uma profunda e
cuidadosa autorreflexão, entendida aqui como reflexividade, para citar e interrogar as
interseções entre o pessoal e o político, o sujeito e o social, o micro e o macro.20

A autoetnografia não é um mero uso de experiências pessoais para ilustrar a pesquisa,
mas um processo de reflexão a partir do qual se busca extrair dessas experiências contribuições
mais amplas para os debates bibliográficos e teóricos. Em melhores palavras: “a exposição do
‘Eu’ que também é um espectador tem que nos levar a algum lugar onde não poderiam chegar.
Tem que ser essencial para o argumento, não um floreio decorativo, não uma exposição para o
seu próprio bem”21.
Na presente tese a “exposição do ‘Eu’” funciona para nos levar às situações que serão
analisadas também a partir de outras fontes. Ademais de minhas notas pessoais, dois conjuntos
de fontes foram essenciais: a imprensa e o acervo da Comissão Nacional da Verdade, hoje
custodiado no Arquivo Nacional. Para a elaboração do quarto capítulo, foi realizado também
um trabalho de campo e uma série de entrevistas junto ao povo Aikewara, já no contexto de
elaboração da tese, ou seja, posteriormente à minha ida ao mesmo local como integrante das
instâncias da Justiça de Transição. Assim, à autoetnografia somam-se outros procedimentos
teórico-metodológicos afeitos ao objetivo de dar conta da complexidade da questão central da
tese.
Para além de nos levar aos cenários analisados, essa exposição individual tem o intuito
de, como sintetiza Santos, partir de uma experiência empírica para “descrever e criticar” as
“práticas e experiências” da Justiça de Transição no Brasil. E a proposta é fazê-lo a partir da
análise de quatro momentos, que conformam os quatro capítulos da tese: a Comissão Nacional
da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, a exumação dos restos mortais
do ex-presidente João Goulart e a memória do povo indígena Aikewara na Guerrilha do
Araguaia.22
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Esta proposta visa não apenas formular a descrição de um processo histórico e social,
mas sim inscrever o trabalho nos debates acadêmicos a partir de uma perspectiva que apresente
uma contribuição à bibliografia existente. Nesse sentido, cumpre destacar que desde o processo
de discussão sobre a Comissão Nacional da Verdade, mas especialmente ao longo de seu
trabalho e depois da entrega de seu relatório, a bibliografia sobre a Justiça de Transição no
Brasil vem felizmente crescendo. No entanto, parte significativa desses trabalhos, com especial
ênfase àqueles mais embasados em perspectivas jurídicas, busca compreender se os
mecanismos transicionais criados no Brasil cumpriram as prescrições apresentadas pelos
organismos e normativas internacionais que os inspiraram23.
Para ampliar as possibilidades de análise para além dessa visão, parti da percepção de
Elizabeth Jelin sobre os “empreendedores da memória”, definidos como aqueles que “pretenden
el reconocimiento social y de legitimidade política de una (su) versión o narrativa del passado.
Y que también se ocupan y preocupan por mantener visible y activa la atención social y política
sobre su emprendimiento”24. Observar as comissões da verdade a partir dessa perspectiva
sociológica, encarando esses órgãos como “empreendedores da memória”, é uma forma de
entendê-los como agentes específicos em batalhas políticas mais amplas em torno do passado
ditatorial, das quais participam os familiares, os ex-presos políticos, os movimentos sociais, as
organizações de direitos humanos e os próprios militares, organizados institucionalmente
dentro das próprias Forças Armadas ou em associações civis como os Clubes Militares.
Embora tenhamos uma inequívoca legitimidade oriunda de um arcabouço jurídicopolítico para afirmar a verdade, as comissões da verdade estão sujeitas às vicissitudes
intrínsecas às disputas de memória que tanto interna e externamente se constituem a fim de que
sua verdade prevaleça. Neste trabalho, as comissões não são observadas levando em conta as
dimensões formais e jurídicas que as sustentem, mas sim no contexto da dinâmica social e
política em que estão inscritas.
Outra importante interlocução teórica da tese é a sociologia da crítica de Luc
Boltanski, especialmente seu trabalho A Denúncia Pública, no qual o sociólogo francês se
propõe a analisar cartas enviadas para o jornal Le Monde, na França, a fim de compreender por
quais razões algumas denúncias públicas logram êxito ao transformar situações específicas em
uma série de televisão britânica de ficção científica criada por Charlie Brooker e centrada em temas obscuros que
examinam a sociedade moderna, particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias.
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problemas coletivos25. É sua intenção forjar um esquema analítico capaz de dar conta do enigma
que leva certos “casos singulares” a se transformarem em “causas”. Boltanski se debruçou sobre
aquelas cartas que continham algum tipo de denúncia acerca de supostas injustiças, e que
apontavam explicitamente uma vítima, individual ou coletiva, dessa injustiça. Seu objetivo era
estruturar um “sistema de regras” que explicitasse as razões pelas quais determinadas denúncias
públicas têm capacidade de convencer outras pessoas e transformar situações individuais em
problemas coletivos, enquanto outras são ignoradas e desqualificadas. Um dos pontos mais
importantes da reflexão empreendida por Boltanski no texto em questão é afirmar que a
transformação de uma denúncia em uma “causa” não se explica apenas por dimensões morais
ou abstratas do caso, mas sim pelas complexas relações sociais em que as denúncias são
produzidas26.
O diálogo com esta literatura permitiu-me produzir analiticamente uma experiência
individual, na medida em que a mesma passa a ser percebida não como uma experiência
particular, mas pública, tendo em vista o fato de encerrar um acesso privilegiado a experiências
coletivas que diziam respeito à vida e à morte de milhares de pessoas. A questão que se
apresenta diz respeito ao enfrentamento de um debate sobre questões que implicam ações
coletivas e não individuais. Em outras palavras, trata-se de refletir sobre como um “caso
singular”, de “interesse particular” se transforma em uma “causa” de “interesse geral”. Neste
caso, como minha própria experiência de aproximação a uma miríade de casos que se tornaram
uma causa imiscui-se também como caso que se enreda na mesma causa. A autoetnografia
volta-se, portanto, à demonstração dos elos que ligam e animam a experiência pessoal na
constituição de pautas políticas coletivas e, no caso preciso de uma tese de doutorado, à
afirmação do papel da universidade e da academia no enfrentamento ao comando de
esquecimento.
O que se torna necessário para empreender uma sociologia da denúncia, portanto, é
entender quais critérios são mobilizados pelos indivíduos e grupos para julgar a validade ou
não de uma denúncia. Formulando a questão a partir dos casos específicos da tese, isto significa
colocar a pergunta sobre como é possível compreender que um caso como o do ex-presidente
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João Goulart ganhe uma repercussão pública muito mais significativa que o caso dos milhares
de indígenas alvos da violência da ditadura. Vemos a partir deste contraste uma segunda camada
nessas disputas de memória, que mostra como dentro daquilo que se poderia chamar da
“memória das vítimas”, há também hierarquias e silenciamentos, resultados igualmente de
conflitos e disputas entre agentes políticos e grupos sociais em meio ao comando de
esquecimento.27
Assim, trabalhando na interseção entre as perspectivas sociológicas que analisam as
denúncias coletivas e as disputas de memória, esta tese pretende oferecer uma contribuição
específica à compreensão do processo de Justiça de Transição no Brasil desde o ponto de vista
privilegiado de quem o vivenciou por dentro, mas levando em conta os conflitos sociais e
políticos empreendidos pelos agentes interessados em tornar públicas e dominantes suas
memórias sobre o passado ditatorial. Essas inspirações teóricas nos permitem, como dito
anteriormente, acrescentar uma contribuição às análises da Justiça de Transição que se dão a
partir do que suas previsões normativas orientam. É nesse contexto que emerge o conceito
proposto de comando de esquecimento. Trata-se de uma ação deliberada de agentes políticos,
sociais e econômicos para que não se efetivem os direitos da Justiça de Transição e contra o
qual outros indivíduos e grupos se insurgem, buscando promover tais direitos. Nesse sentido, a
tese é permeada, o tempo todo, por uma tensão entre o trabalho daqueles que querem promover
a memória e aqueles que querem promover o esquecimento.
Por razões estruturais que tentarão ser descortinadas adiante, a constatação de que essas
violações e os métodos para enfrentá-las não se transformaram em políticas de Estado pode ser
reveladora do comando de esquecimento, seja pela ausência de rubrica orçamentária, seja pelo fato do
país ter uma comissão de Estado (CNV) responsável por investigar, pela primeira vez na história, os
crimes cometidos pela elite política, jurídica, econômica e militar do país. Para empreender a análise
proposta, a tese divide-se em duas partes, cada qual contendo dois capítulos. Na primeira parte, o foco
é a análise da construção da Comissão Nacional da Verdade desde sua gênese com uma radiografia
interna dos bastidores das discussões que a antecederam no âmbito do Poder Executivo; no segundo
capítulo analiso a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, apresentando seus antecedentes,
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seus limites e suas potencialidades, em uma perspectiva comparativa com a Comissão Nacional da
Verdade. Dentre alguns registros nesse capítulo destaco o depoimento do torturador Paulo Malhães, cuja
narrativa central encontra guarida no comando de esquecimento promovido pelo Estado brasileiro
durante e após a ditadura empresarial-militar. Na segunda parte da tese analiso dois “casos”: o do povo
Aikewara e suas memórias da Guerrilha do Araguaia e o processo de exumação dos restos mortais do
ex-presidente João Goulart, desvendando-o a partir da trajetória política, do golpe empresarial-militar
de 1964 e de sua morte no exílio.

A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

Quem vive uma ditadura sabe exatamente quando termina.
(Paulo Sérgio Pinheiro, membro da Comissão Nacional da Verdade)

Por volta das 23 horas do dia 21 de setembro de 2011, a Câmara dos Deputados do
Brasil aprovou o Projeto de Lei (PL) 7.376/2010, enviado ao Congresso Nacional pelo Poder
Executivo em 20 de maio de 201028. O PL versava sobre a criação da Comissão Nacional da
Verdade (CNV), cujo objetivo fundamental seria “examinar e esclarecer as graves violações de
direitos humanos praticadas no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e
promover a reconciliação nacional”29. Estive ao longo de todo aquele dia no Congresso. Desde
que começou a sessão extraordinária nº 255.1.54.0, às 18h31min, na qual seria apreciado o
projeto, fiquei na sala do presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT) ao lado de José
Eduardo Cardozo – ministro da Justiça – e Maria do Rosário – ministra da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República. Passaram pela sala, durante a sessão, parlamentares
líderes da oposição e representantes de outras instâncias do Poder Executivo, como Gilney
Viana, assessor da SDH e José Genoíno, assessor do ministro da Defesa, Celso Amorim30.
Como chegamos até ali? Quais lutas sociais e iniciativas políticas e institucionais
possibilitaram que o debate sobre uma Comissão Nacional da Verdade fosse levantado no
Brasil? Quais esforços foram envidados pelo Poder Executivo – que tinha à frente, desde o dia
primeiro de janeiro daquele mesmo ano, uma ex-presa política, a Presidenta Dilma Rousseff –
para que o Projeto de Lei fosse apresentado? Quais resistências – da sociedade, do
empresariado, da imprensa, das Forças Armadas, do Congresso – existiam? Quais pactos e
acordos foram selados para que o projeto fosse aprovado?
E afinal, o que ocorreu após aquele dia? Como foi a estruturação do trabalho da
comissão? Que disputas internas sobressaíram? Quais agentes externos lograram protagonismo
para potencializar ou para minar os trabalhos do órgão? Quais conexões ganharam relevo na
28
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relação da CNV com os poderes constituídos da República? E com a sociedade civil? E, por
fim, que resultados, impactos e legados daquele trabalho podem ser destacados?
Essas são algumas perguntas que orientarão a reflexão deste capítulo. Trata-se de uma
experiência recente na história do Brasil, mas muito já se escreveu sobre a CNV. Há diversos
textos sobre as questões anteriores à criação do órgão31, bem como sobre seus resultados e seu
legado32. Neste capítulo, minha contribuição específica a todo esse debate está ancorada, tal
como argumentado na introdução da tese, na experiência pessoal de assessora da comissão. É
partindo deste lugar de observação que aponto possíveis respostas às questões colocadas acima.
Para fazê-lo retomo alguns aspectos sobre os antecedentes da CNV que considero essenciais
para compreender a gênese da comissão e o processo de Justiça de Transição no Brasil como
um todo. Em seguida, abordo aspectos mais relacionados às disputas internas existentes na
CNV, com foco no papel que desempenhei lá dentro: o de gerente de relações institucionais.
Ou seja, a interlocução que a comissão manteve com familiares de mortos e desaparecidos
políticos, com ex-presos políticos, com movimentos sociais, bem como com outras instâncias
estatais.

2.1. Antecedentes da Comissão Nacional da Verdade: da Comissão Especial de Mortos e
Desaparecidos Políticos ao 3º Programa Nacional de Direitos Humanos
A gênese da Comissão Nacional da Verdade deve ser creditada a inúmeras lutas e
iniciativas. Acima de tudo, remonta à luta histórica dos familiares de mortos e desaparecidos
políticos, de ex-presos políticos, dos Comitês Brasileiros pela Anistia, dos Grupos Tortura
Nunca Mais, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos de São Paulo e do conjunto
das organizações e instituições da sociedade civil que atuam no campo dos direitos humanos,
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apoiadas por estudantes, professores, pesquisadores, ativistas, parlamentares, advogados,
setores da igreja católica e tantos outros grupos sociais33. Ou seja, é resultado de iniciativas que
foram construídas durante décadas por pessoas afetadas pela ditadura empresarial-militar de
vinte e um anos instaurada no Brasil com o golpe de Estado de 1964. Foram esses indivíduos e
grupos que, ao longo das décadas, hastearam a bandeira da memória, da verdade e da justiça e
jamais permitiram que se deixasse de lado a questão dos mortos e desaparecidos políticos no
Brasil.
Do ponto de vista das ações institucionais, essa luta histórica teve como resultado a
instituição da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), criada
pela lei 9.140, de 1995, e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, estabelecida pela lei
10.559, de 2002, ambas criadas durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Há
uma grande literatura de ambos órgãos já mencionados na Introdução, portanto, farei uma
abordagem mais detalhada da atuação e importância da gênese da Comissão Nacional da
Verdade34.
Essas lutas sociais e ações institucionais são uma história prévia da Comissão Nacional
da Verdade. O debate específico sobre a criação de um órgão como esse tem no Terceiro
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) seu marco inaugural mais importante. O
PNDH-3 foi fruto de propostas aprovadas em 137 encontros ao redor do país, bem como em 50
conferências temáticas, as quais antecederam 27 conferências estaduais (contando o Distrito
Federal) realizadas entre maio e setembro de 2008 e que elegeram mais de 1.200 delegados.
Esse processo teve como culminância a 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos,
realizada entre os dias 15 e 18 de dezembro daquele ano, em Brasília35. A elaboração do PNDH3 deve ser compreendida no quadro mais amplo das políticas de participação social levadas
adiante pelos governos do Partido dos Trabalhadores (PT)36. Deve ser compreendido também
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no contexto do surgimento de novas configurações de relações entre a sociedade civil, os
movimentos sociais e o Estado, também resultado da chegada do PT ao governo37.
Mas para além do contexto específico das mudanças trazidas pelo governo de Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), o programa buscava atualizar suas duas versões anteriores, o PNDH1 e o PNDH-2, publicadas respectivamente em 1996 e 2002, ambas durante os mandatos
presidenciais de Fernando Henrique Cardoso (PSDB)38. O PNDH-3 trazia uma importante
inovação em um dos seus seis eixos orientadores: o Direito à Memória e à Verdade39. Nesse
capítulo específico, destinado ao tema da memória, há três diretrizes com alguns objetivos
estratégicos que sedimentam a importância de tratarmos desse tema tão caro. Ali são elencadas
formas para o processamento das graves violações de direitos humanos cometidas durante o
período da ditadura militar, configurando o embrião da Comissão Nacional da Verdade.40
Julia Gumieri, em sua dissertação de mestrado, analisou a inclusão desse novo eixo
temático no PNDH-3. Inicialmente, como a questão não estava presente nos PNDH-1 e PNDH2, nem mesmo no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ele
fora imaginado como um dos eixos da nova versão do Programa41. Segundo as pesquisas por
ela realizadas, a proposta apareceu na conferência estadual de Minas Gerais, a partir da atuação
do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, representado por Heloisa Greco.
Ela apresentou um texto à Comissão Organizadora da conferência estadual daquele estado,
argumentando a favor da inclusão de um eixo sobre os direitos à memória e à verdade no
encontro.
Gumieri recupera a fala da coordenadora da conferência estadual, Márcia Martini, que
era Superintendente de Integração de Políticas de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais, na qual ela agradece nominalmente Heloisa Greco e
TATAGIBA, Luciana & TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. Participação e democracia. Velhos e novos desafios.
Civitas: Revista de Ciências Sociais, v. 6, p. 223-240, 2006.
37
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afirma: “(...) gostaria de fazer um agradecimento especial à Bizoca [apelido de Heloisa Greco]
pela sugestão da incorporação desse sétimo eixo – Direito à Memória e à Verdade – que foi
imediatamente acatado pela comissão organizadora e referendado nessa plenária (...)”42. Ainda
segundo as pesquisas de Gumieri, quando a proposta chegou ao grupo de trabalho da Secretaria
de Direitos Humanos responsável por sistematizar os resultados dos encontros estaduais,
avaliou-se que era adequado incluir o tema no documento base que orientaria os debates da
Conferência Nacional.
No documento publicado como resultado da 11ª Conferência Nacional de Direitos
Humanos havia o eixo de Direito à Memória e à Verdade. Dentro dele, no 9º ponto do primeiro
item, é possível ler:

Constituir a Comissão Nacional de Verdade e Justiça, composta de forma plural, com
maioria de representação dos movimentos sociais e com a participação de familiares
de mortos e desaparecidos políticos, com caráter público, transparente e prazo
determinado para início e término dos trabalhos, com plenos poderes para a apuração
dos crimes de lesa humanidade e violação de direitos humanos cometidos durante a
articulação para o golpe e a ditadura militar, devendo nominar e encaminhar aos
órgãos competentes para punição dos acusados por esses crimes e registrar e divulgar
todos os seus procedimentos oficiais, a fim de garantir o esclarecimento
circunstanciado de torturas, mortes e desaparecimentos, tendo para tal ao menos as
seguintes prerrogativas:
a) convocar quaisquer pessoas como testemunhas ou acusados, sob pena de
crime de desobediência;
b) requisitar cópias de qualquer documento que possa ser útil para seu
trabalho seja de órgão público ou privado ou que esteja em poder de qualquer pessoa;
c) acesso irrestrito a qualquer órgão público para identificar testemunhas e
acusados e buscar informações e documentos43.

Ou seja, tanto a atuação de Bizoca – representando os movimentos sociais e os
familiares – quanto a de pessoas e equipes responsáveis pela sistematização das sugestões, seja
no âmbito estadual em Minas Gerais, seja no do Governo Federal, foram essenciais nesse
processo de tornar mais concreta a ideia de conformar uma Comissão Nacional da Verdade no
Brasil. É possível afirmar que a inclusão do eixo no PNDH-3, a partir de uma confluência entre
a militância histórica dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, se deu por uma nova
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configuração político-institucional, marcada pela presença de “burocratas ativistas”44 nas
estruturas estatais e a implementação de políticas de participação social. Havia pessoas
ocupando espaços institucionais que se mobilizaram e atuaram para a implementação deste eixo
no PNDH-3, e outros setores do governo que imediatamente reagiram à inclusão da temática.
Após um ano de trabalho de sistematização dos resultados da conferência, a cerimônia
para lançamento do PNDH-3 estava marcada para dezembro de 2009. No dia 15 de novembro
daquele ano, uma matéria do Estado de São Paulo tornava pública pela primeira vez a disputa
interna dentro do governo sobre o tema. Segundo a matéria,
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar no dia 9 de dezembro,
véspera do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o novo Plano
Nacional de Direitos Humanos, com a definição de políticas federais para essa área
nos próximos anos. Ele quer fazer o anúncio com o apoio de todos os ministérios.
Mas, faltando pouco mais de 20 dias para o evento, ainda existe uma pedra no meio
do caminho: dois ministros de Lula não conseguem chegar a um acordo sobre uma
importante e delicada parte do plano, que trata da instalação de uma comissão nacional
com amplos poderes para apurar crimes da ditadura militar e responsabilizar culpados.
A exemplo de outros países que já apuraram os crimes de regimes de exceção, ela
teria o nome de Comissão da Verdade e Justiça. De um lado da disputa está o ministro
de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, defensor da comissão. Do outro aparece seu
colega Nelson Jobim, da Defesa, avesso à ideia45.

O lançamento do PNDH-3 foi adiado duas vezes, mas ocorreu em 21 de dezembro de
2009 e alguns pontos aprovados na 11ª Conferência já não constavam do texto. A partir daquele
momento, o documento passou a ser objeto de inúmeras matérias da mídia e da grande
imprensa, bem como de artigos de opinião e cartas de leitores. No tocante ao eixo de memória
e verdade, o ponto sensível sempre foi a questão da Lei de Anistia. Por isso, como nota
Alessandra Soares, mesmo as mudanças operadas em favor da posição de Nelson Jobim não se
mostraram suficientes. Assim:
A preocupação dos militares é que a revisão da legislação abrisse possibilidades para
a revisão da Lei de Anistia, algo inviável para eles, que entendiam essa lei como
44
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pacificadora e recíproca. (...). Os militares também discordavam do termo empregado
no texto do programa “repressão política” e queriam a mudança para “conflito
político”46.

A campanha de descrédito e ataque ao PNDH-3 manteve-se durante os primeiros
meses do último ano do mandato de Luiz Inácio Lula da Sila (PT) à frente do Executivo Federal,
e, em 12 de maio de 2010, o presidente editou novo decreto (7.177/2010), alterando a redação
dos pontos mais polêmicos. Assim, ainda seguindo a sistematização de Alessandra Soares:
Foram retiradas todas as referências que pudessem estar ligadas à “repressão
política/ditatorial”, ou que fizessem alusão ao período do regime de 1964-1985,
substituindo esse período por aquele disposto no art. 8º do ACT da CF/88 (19461985). Também foram omitidas as expressões “crime de lesa-humanidade” e
“responsabilização criminal”47.

Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei 7.376 em 20 de
maio de 2010, que versava sobre a criação da Comissão Nacional da Verdade. O texto seguiu
junto à Exposição de Motivos assinada pelos ministros da Secretaria de Direitos Humanos
(representada por Rogério Sottili), da Defesa (Nelson Jobim), da Justiça (Luiz Paulo Barreto)
e do Planejamento (Paulo Bernardo). Antes de entrar no debate sobre a aprovação da Lei no
Congresso, é importante retomar e analisar outro conjunto de antecedentes da Comissão
Nacional da Verdade.

2.2. Justiça e verdade: Supremo Tribunal Federal, Corte Interamericana de Direitos
Humanos e Lei de Anistia
Outros dois antecedentes importantes para a Comissão Nacional da Verdade que
merecem ser analisados: (i) a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos
Humanos (Corte IDH) no caso Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil e (ii) o
julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 153, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), que versava sobre a Lei de Anistia de 1979.
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Esses dois momentos colocaram no centro do debate uma questão que desde a
transição foi fundamental para os militares: a Lei de Anistia. Em termos conceituais, a ideia de
anistia é algo que perpassa séculos na história da humanidade e tende a ser um instrumento
utilizado pelos Estados para “esquecer crimes do passado”. E de fato, anistias foram utilizadas
em muitos momentos da história da humanidade48. Nesse sentido vale lembrar que o Brasil
viveu ao longo de sua história inúmeros momentos em que a anistia surgiu no horizonte: a
anistia aos senhores de escravos por alguns crimes cometidos, aos participantes da “Revolução
Farroupilha” no Rio Grande do Sul em 1840, aos que participaram da Revolução Praieira de
Pernambuco em 1849. Com a proclamação da República, a competência para anistiar passou a
ser do Congresso Nacional49. A novidade da Lei de 1979 é que ela anistiou agentes do Estado
que praticaram torturas, o que nunca tinha acontecido.
É preciso dizer que o debate sobre a Lei de Anistia chegou ao STF também em função
de uma atuação proativa de setores do Governo Federal. Em 31 de julho de 2008, foi realizada,
na sede do Ministério da Justiça, em Brasília, a audiência pública "Limites e Possibilidades para
a Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos durante Estado de
Exceção no Brasil", organizada pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Especial de Direitos
Humanos e pela Comissão de Anistia. O evento contou com a presença dos ministros da Justiça,
Tarso Genro, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, e do presidente da
Comissão de Anistia, Paulo Abrão. O debate contou com especialistas em direito, e buscou
delinear possíveis estratégias jurídicas para questionar a validade da Lei de Anistia. A
realização da audiência pública foi objeto de críticas da imprensa e gerou crises dentro do
governo, assim como a discussão sobre o PNDH-3 geraria anos depois50.
Apesar dos conflitos, em 21 de outubro daquele mesmo ano (2008), como fruto da
discussão travada no evento, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ingressou no Supremo
Tribunal Federal com uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 153)
sobre a validade da Lei de Anistia. Na petição inicial, a OAB apontava que existia uma notória
“controvérsia constitucional sobre lei federal anterior à Constituição” e que o poder judiciário
deveria ser chamado para colocar um ponto final no debate. Argumentava que
[...] a interpretação, segundo a qual a norma questionada [a Lei de Anistia] concedeu
anistia a vários agentes públicos responsáveis, entre outras violências, pela prática de
homicídio, desaparecimento forçado, tortura e abusos sexuais contra opositores
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políticos viola frontalmente diversos preceitos fundamentais da Constituição. (O
destaque é do documento original)51.

O ponto atacado pela petição, de início, era a ideia de que seria possível considerar os
crimes de tortura, execução e desaparecimento forçado como “crimes conexos” a crimes
políticos. No documento pode-se ler que
é irrefutável que não podia haver e não houve conexão entre os crimes políticos,
cometidos pelos opositores do regime militar, e os crimes comuns contra eles
praticados pelos agentes da repressão e seus mandantes no governo.

Em seguida, a OAB lista que os seguintes preceitos fundamentais da Carta de 1988
são violados pela interpretação questionada da Lei de Anistia: isonomia em matéria de
segurança (artigo 5º, caput), preceito de não ocultar a verdade (artigo 5º, XXXIII), princípios
democráticos e republicanos e dignidade da pessoa humana. A OAB ainda afirmava que
vale registrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja jurisdição foi
reconhecida pelo Brasil no Decreto Legislativo nº 89, de dezembro de 1998, já
decidiu, em pelo menos 5 (cinco) casos, que é nula e de nenhum efeito a autoanistia
criminal decretada por governantes. (O destaque é do documento original).

Lembrava também:
A Constituição promulgada em 1988, seguindo na esteira do sistema internacional de
direitos humanos, considerou inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a
prática de tortura (art. 5º, XLIII). (O destaque é do documento original).

Por fim, solicitava a OAB que o STF desse à Lei de Anistia:
uma interpretação conforme à Constituição, de modo a declarar, à luz dos seus
preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei aos crimes
políticos ou conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes
da repressão contra opositores políticos, durante o regime militar (1964/1985).
(O destaque é do documento original).

A ideia central da petição era: a tortura não pode ser crime político. Se não foi crime
político os agentes da ditadura cometeram crimes comuns e, por isso, devem ser
responsabilizados. O julgamento ocorreu dois anos depois, nos dias 28 e 29 de abril de 2010 52.
O caso foi relatado pelo ministro Eros Grau, que julgou a ação improcedente. Após os votos
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dos ministros Cezar Peluso, Celso de Mello, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Gilmar Mendes e
Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência53. Ao concluir seu voto,
Lewandowski afirmou:
julgo procedente em parte a ação para dar interpretação conforme ao parágrafo 1º do
artigo 1º da Lei 6.683/79, de modo que se entenda que os agentes do Estado não estão
automaticamente abrangidos pela anistia contemplada no referido dispositivo legal,
devendo o juiz ou tribunal, antes de admitir o desencadeamento da persecução penal
contra estes, realizar uma abordagem caso a caso mediante a adoção dos critérios da
preponderância e da atrocidade dos meios para caracterizar o eventual cometimento
de crimes comuns, com a consequente exclusão da prática de delitos políticos ou
ilícitos considerados conexos. É como voto54.

Apesar de ser acompanhado pelo ministro Ayres Brito, Lewandowski foi voto vencido,
e o STF considerou válida a ideia de conceder anistia a agentes estatais acusados de tortura,
desaparecimento forçado, entre outros crimes, contrariando a normativa e jurisprudência
internacional de direitos humanos.
O julgamento não pacificaria a questão por definitivo. Como nos mostra Castilho, “se
a jurisprudência interamericana recusa a ‘autoanistia’, a decisão do STF que reconhece a
legitimidade da lei que a concede afronta a jurisdição e a autoridade da Corte Interamericana
de Direitos Humanos”55. Assim, em dezembro daquele mesmo ano de 2010 viria a sentença da
Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Julia Gomes Lund (Guerrilha do
Araguaia) vs. Brasil, que recolocaria o debate em pauta ao condenar o Brasil por crimes
cometidos durante a ditadura empresarial-militar.
Para traçarmos um panorama do significado dessa condenação na luta por memória,
verdade e justiça no Brasil, transcrevo o primeiro parágrafo da sentença Gomes Lund (Guerrilha
do Araguaia) vs. Brasil. Vejamos:
Uma oportunidade importante para consolidar a jurisprudência interamericana sobre
as leis de anistia com relação aos desaparecimentos forçados e à execução
extrajudicial e a consequente obrigação dos Estados de dar a conhecer a verdade à
sociedade e investigar, processar e punir graves violações de direitos humanos56.

Eis acima a principal justificativa para a submissão do caso da Guerrilha do Araguaia à
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Trata-se do desaparecimento forçado de 70 pessoas
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Os ministros Joaquim Barbosa e Dias Toffoli não participaram do julgamento.
A
transcrição
dos
votos
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ser
encontrada
em:
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960. Acesso em 15 de janeiro de 2020.
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A sentença da Corte IDH no caso Guerrilha do Araguaia pode ser lida em:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf. 15 de janeiro de 2020.
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militantes do Partido Comunista do Brasil que se insurgiram contra a ditadura e organizaram
uma resistência rural de luta armada na região conhecida como Bico do papagaio, às margens
do Rio Araguaia, na região Norte do Brasil, entre as divisas dos estados do Pará e Tocantins. O
caso Gomes Lund resultou na quarta condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos
Humanos, sendo a primeira condenação relativa ao período da ditadura empresarial-militar.
A petição do caso chegou ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos em 07 de
agosto de 1995, em uma denúncia apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional
(CEJIL) e pela Human Rights Watch/Americas, em nome de pessoas desaparecidas no contexto
da Guerrilha do Araguaia. Depois do envio à Comissão, outros peticionários ingressaram na
causa, a saber: a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de
Estudos da Violência do Estado, a senhora Angela Harkavy e o Grupo Tortura Nunca Mais do
Rio de Janeiro57. Foram 14 anos de tramitação sem respostas satisfatórias do Estado brasileiro
e a submissão do caso pela Comissão Interamericana à Corte Interamericana de Direitos
Humanos se deu em 26 de março de 200958. A leitura do primeiro parágrafo da sentença nos
permite aferir o descaso do Estado brasileiro com as decisões do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos, já que os elementos determinantes para a condenação do Brasil continuam
presentes, vejamos: (i) a Lei da Anistia de 1979 considerada ampla, geral e irrestrita segue em
vigor e os torturadores apontados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade nunca
foram responsabilizados pelos crimes imprescritíveis de lesa humanidade cometidos; (ii) o
desaparecimento forçado não está tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, contribuindo
para a repetição das graves violações de direitos humanos praticadas por agentes do Estado em
todas suas esferas de atuação até os dias atuais, bem como pela não localização, identificação e
restituição aos familiares dos restos mortais de desaparecidos políticos.
Essas duas pontas soltas, anistia e desaparecimento, caminham de mãos dadas, pois as
informações levantadas pelo Estado brasileiro para cumprir a sentença da Corte no caso da
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O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ (GTNM/RJ) foi fundado em 1985 por iniciativa de ex-presos políticos que
viveram situações de tortura durante o regime militar e por familiares de mortos e desaparecidos políticos
tornando-se, através das lutas em defesa dos direitos humanos em que tem participado e desenvolvido, uma
referência importante no cenário nacional. Considerando que o regime ditatorial contribuiu decisivamente para o
esgarçamento e a deterioração de valores éticos, o GTNM/RJ constituiu-se em um importante centro de referência
sobre a memória do período da ditadura civil-militar. Desta maneira, tem assumido um claro compromisso na luta
pelos direitos humanos, pelo esclarecimento das circunstâncias de morte e desaparecimento de militantes políticos,
pela memória histórica daquele período, pelo afastamento imediato de cargos públicos das pessoas envolvidas com
a tortura, pela formação de uma postura ética, convicto de que estas são condições indispensáveis na luta contra o
esquecimento e o silenciamento dos crimes de ontem e de hoje. Cf: https://www.torturanuncamais-rj.org.br/
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Guerrilha do Araguaia continuam não sendo suficientes para responsabilizar os autores das
graves violações de direitos humanos, protegidos pela Lei da Anistia59.
A despeito de não ter sido cumprida na sua integralidade, o fato é que a sentença da
Corte IDH impactou o debate político nacional e colocou uma pressão sobre o governo para
que fossem dados novos passos em direção aos direitos à memória, à verdade e à justiça. Nesse
sentido, mesmo com o julgamento negativo do STF, a sentença relativa à Guerrilha do Araguaia
foi uma espécie de peça que faltava para potencializar definitivamente a criação da CNV, no
mesmo contexto já tratado acima, de discussão do PNDH-3.

2.3. A luta pela aprovação da Comissão Nacional da Verdade: do Planalto ao Congresso
Como vimos, destacam-se dois antecedentes importantes para a conformação de um
contexto em que floresceu a proposta de uma Comissão Nacional da Verdade: o PNDH-3 e as
discussões sobre a Lei de Anistia disparadas tanto pela atuação proativa do governo quanto pelo
processo da Corte IDH. Todos esses debates tiveram seu ápice no último ano do governo Lula.
Há duas grandes possibilidades de se interpretar as razões pelas quais no final do segundo
governo de Lula o Poder Executivo apresentou o PL 7.376/2010. De um lado, os movimentos
sociais que lutam por memória, verdade e justiça apontam que se tratou de uma tentativa do
governo de bloquear o debate sobre a justiça e a Lei de Anistia, apresentando a Comissão
Nacional da Verdade. De outro lado, é possível compreender que se tratou precisamente de uma
estratégia de atores que ocupavam cargos no executivo de tentar intensificar o debate sobre as
violações de direitos humanos da ditadura, visando, no futuro, a revisão da Lei de Anistia.
Em 2010, Dilma Rousseff (PT), que foi presa política por três anos e torturada na
ditadura, foi eleita para a Presidência da República. Ao formar sua equipe ministerial, convidou
Maria do Rosário - que havia coordenado o programa de direitos humanos da sua campanha e
era deputada federal, para estar à frente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
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Importante destacar também que desde a promulgação da sentença da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, em 14 de dezembro de 2010, transformações estruturais locais ocorreram e, por sorte, até o momento
não se construiu uma usina hidrelétrica em Santa Izabel, uma cidade às margens do Rio Araguaia, onde
provavelmente existam corpos desaparecidos durante a Guerrilha que teve sua atuação desmantelada pelas Forças
Armadas entre os anos de 1972 a 1975. Esse exemplo é importante porque muitas regiões do país que tiveram
lutas e resistências foram alagadas para a construção de barragens e hidrelétricas, “inundando” qualquer
possibilidade de memória nesses lugares, como por exemplo, Canudos.

República. O Brasil havia sido recém-condenado pela Corte IDH e era necessário começar a
cumprir a sentença do caso Araguaia.
Alguns elementos da sentença apontavam especificamente para a necessidade de
reforçar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP). Por conhecer
meu trabalho relativo ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Rosário, a quem eu
conhecia por laços de militância no Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e também
por termos nos encontrado em uma sessão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
em Washington D.C, sede da Organização dos Estados Americanos, me convidou para ser
secretária executiva da CEMDP. A ministra convidou também o militante e ex-deputado federal
pelo PT/MS, Gilney Viana, o último preso político liberado pela ditadura60, para assumir o
Projeto Direito à Memória e à Verdade, igualmente vinculado ao gabinete da ministra da SDH.
Essa posição havia sido criada durante a gestão do ex-ministro Paulo Vannuchi para levar
adiante projetos de políticas públicas de memória, verdade e justiça durante os governos Lula
(2003-2010), e fora ocupada, naquele período, pelo militante e ex-preso político Maurice Politi.
Ao me convidar para a SDH, a ministra Maria do Rosário sinalizou expressamente que
eu teria um papel técnico auxiliar no cumprimento da sentença da Corte, e, por isso, logo assumi
a função na equipe que pensou a estratégia de aprovação do PL 7.376/2010 na Câmara. A
presidência da Câmara dos Deputados era ocupada pelo deputado Marco Maia (PT), do mesmo
partido da presidenta da República. Havia pressões externas e internas significativas em relação
ao tema. Esse conjunto de fatores fez com que buscássemos apressar a aprovação do PL. A
avaliação interna, no âmbito da SDH e do governo, era de que seria necessário aprovar a lei de
criação da CNV rapidamente pois, caso contrário, aquela janela de oportunidade política
poderia se fechar.
Desde 2008, o Governo Federal mantinha diálogo sobre o tema com a sociedade civil,
em especial com os familiares de mortos e desaparecidos políticos e com ex-presos políticos.
No entanto, era necessário ampliar o diálogo. Se o que orientava minha atuação era
principalmente a sentença da Corte IDH, Gilney Viana buscou se ancorar no próprio PNDH-3
para levar adiante um processo que seria fundamental, não apenas para aprovar a lei da CNV,
como também para viabilizar as comissões estaduais da verdade que surgiram a partir dos anos
seguintes. Em 2011, Gilney Viana viajou o Brasil de Norte a Sul dialogando com setores da
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sociedade para fomentar a criação de coletivos e comitês de memória, verdade e justiça em
diversas cidades. Essa estratégia ampliou o leque de atores que se mobilizavam em torno do
tema, aproximando setores, como a União Nacional dos Estudantes (UNE) e movimentos
sociais estudantis, como o Levante Popular da Juventude (LPJ). Esses movimentos começaram
a criar uma agenda sobre o tema e a participar da construção desses coletivos e comitês. O
diálogo nunca foi livre de tensões, especialmente com os familiares, mas não há dúvidas de que
havia diferentes indivíduos em diferentes instâncias do Estado que tiveram capacidade de levar
adiante o debate, enfrentando as várias resistências. É importante destacar o apoio material e
político da ministra Maria do Rosário para viabilizar essa atuação política.
Não era possível mobilizar apenas a sociedade e, por isso, se construiu estratégias para
dentro do parlamento. As discussões travadas no Congresso Nacional, tanto na Câmara, quanto
no Senado, incluíram reuniões com diferentes grupos de parlamentares. A natureza do papel
que desempenhávamos no Executivo exigia uma postura independente que não melindrasse as
competências de cada um dos atores envolvidos. Essa tarefa desafiadora precisava encontrar
guarida no diálogo do governo com os parlamentares e muitas pessoas se envolveram no
lobby/advocacy necessário para que a Comissão Nacional da Verdade fosse aprovada.
Algumas estratégias políticas de sensibilização prévia à aprovação do Congresso
Nacional foram necessárias e destaco algumas específicas, nas quais tive envolvimento direto
na elaboração. Em primeiro lugar, em uma manifestação simbólica, fizemos uma visita ao
presidente da Câmara com todos os ex-ministros dos Direitos Humanos desde a
redemocratização61. O texto, assinado por José Gregori, Gilberto Saboia, Paulo Sérgio Pinheiro,
Nilmário Miranda, Maria Mamede Filho e Paulo Vannuchi, além da própria Maria do Rosário,
era sucinto:
A Ministra e os ex-Ministros de Direitos Humanos, reunidos em Brasília,
manifestam sua concordância e apoio ao Projeto de Lei 7.376/2010, que cria a
Comissão Nacional da Verdade.
O Congresso Nacional tem em suas mãos a oportunidade de aprovar esse projeto
seguindo os passos já trilhados para a consolidação do regime democrático em nosso
país.
O direito à memória e à verdade é uma conquista que podemos legar ao nosso povo.
Nosso desafio hoje é uma corrida contra o tempo: as memórias ainda vivas não podem
ser esquecidas e somente conhecendo as práticas de violações desse passado recente
evitaremos violações no futuro62.
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Poucos dias depois, circulou um manifesto de artistas e intelectuais em defesa da
criação da Comissão Nacional da Verdade, cujo teor era o seguinte:
Manifesto de intelectuais em defesa da criação da Comissão Nacional da Verdade
As oportunidades da vida nos levaram ao caminho da arte, da música e do espetáculo
e, ao seguirmos esses passos, nos transformamos não apenas em artistas e intelectuais,
mas em militantes da liberdade, já que temos a possibilidade de expressar nossas
ideias e nossos sonhos na linguagem da arte e do conhecimento.
A democracia não nos foi dada, ela foi conquistada por uma geração que não se calou
diante da opressão. A experiência vivenciada naquele período de repressão marcou
vidas e foi capaz de mudar a história, mas ainda não podemos celebrar a democracia
se não tivermos pleno conhecimento das violações cometidas nesse passado tão
recente.
O que nos move nesse momento é a esperança de que os parlamentares possibilitem
à atual e às futuras gerações o conhecimento desses fatos, para sabermos a verdadeira
verdade. Como defensores da livre expressão do pensamento e da democracia,
manifestamos ao Congresso Nacional nosso desejo de aprovação do Projeto de Lei
7.376/2010, que cria a Comissão Nacional da Verdade, para que essas violações sejam
lembradas e conhecidas pelo povo brasileiro, pois essa é a única forma de garantirmos
que isso nunca mais aconteça.
Chegou a hora da verdade que o Brasil tanto espera.
Brasília, 20 de setembro de 201163.

O manifesto teve uma repercussão importante e reuniu nomes variados, desde Noam
Chomsky, Eduardo Galeano, passando por Nelson Sargento, Leonardo Boff, Caetano Veloso,
Alcione, Chico Buarque, Marilena Chauí, Paulo Coelho, Fernando Moraes, Alceu Valença,
Beth Carvalho, entre outros. Foram centenas de apoio coletados em uma semana de
mobilização.
Por fim, o terceiro documento importante foi um texto simplificado de perguntas e
respostas sobre conceitos e ações desenvolvidas por comissões da verdade em outros países
distribuído no plenário do Congresso Nacional no dia da aprovação do Projeto de Lei
7376/2010. Nele, apresentamos os argumentos sobre a CNV da seguinte maneira:

1 – Qual o objetivo da Comissão da Verdade?
Examinar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas no Brasil entre 1946
e 1988.
2- O período de investigação é considerado extenso. Por que a Comissão da Verdade
investigará a partir de 1946 e não 1964, ano do golpe militar que marcou o início da
ditadura?
É importante que as situações anteriores ao ano de 1964 também sejam investigadas.
O povo brasileiro precisa conhecer os fatos que antecederam o golpe militar que
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Cf.: https://www.oabrj.org.br/noticias/intelectuais-firmam-manifesto-defesa-comissao-verdade. Acesso em 19
de janeiro de 2020. O texto do manifesto foi elaborado por mim e Bruno Monteiro, assessor da Ministra Maria do
Rosário.

resultou na saída de João Goulart e na cassação de alguns parlamentares, como por
exemplo o Deputado Rubens Paiva. Seria emblemático, inclusive, que o PL
7376/2010 prestasse uma homenagem, denominando o projeto de Lei Deputado
Rubens Paiva.
3- Qual será, de fato, o papel da Comissão?
Para alcançar a justiça é preciso conhecer os fatos e suas circunstâncias, por isso, as
atividades da Comissão da Verdade não terão caráter jurisdicional ou persecutório.
4- Como a Comissão da Verdade terá acesso às informações?
A Comissão poderá requisitar informações, dados e documentos de órgãos ou
entidades do Poder Público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo.
Além disso, poderá convocar (de forma obrigatória) as pessoas para prestar
esclarecimentos sobre as violações de Direitos Humanos.
5- Qual a estrutura administrativa e financeira que garantirá a autonomia da Comissão
da Verdade?
A Casa Civil da Presidência da República dará o suporte técnico, administrativo e
financeiro necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão da Verdade.
6- Como a Comissão da Verdade funcionará apenas com 7 membros?
Além dos 7 (sete) comissionados serão criados mais 14 (quatorze) cargos em
comissão para assessorar os trabalhos da Comissão. Ademais, os observatórios do
Direito à Memória e à Verdade criados nas Universidades brasileiras e os Comitês de
Apoio da sociedade civil darão suporte aos trabalhos.
7- Quais os critérios que a Presidenta Dilma utilizará para designar essas pessoas?
Os critérios, já definidos no Projeto de Lei, estabelecem que a Presidenta Dilma
escolherá pessoas com reconhecida idoneidade e conduta ética, identificadas com a
defesa da democracia e institucionalidade constitucional, bem como respeito aos
direitos humanos.
8- Quantas pessoas tinham nas Comissões da Verdade em outros países?
No Chile, por exemplo, foram 8 (oito); na Argentina 13 (treze); na Guatemala e El
Salvador 3 (três) e no Peru 12 (doze)
9- Como poderá ser apurado em apenas 2 (dois) anos violações de direitos humanos
cometidas em um período tão extenso?
A Comissão da Verdade não começará do zero, pois poderá atuar de forma articulada
com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Comissão da
Anistia, Arquivo Nacional e outras instituições de ensino superior e organismos
internacionais para sistematizar todas as informações sobre o período de repressão64.

Ao transcrever a íntegra do documento, destaco alguns pontos: existe uma
interpretação de que a aprovação da CNV seria uma estratégia do governo de se esquivar do
debate sobre a Lei de Anistia. É interessante notar como esse documento, distribuído pelo
governo e por deputados aliados ao conjunto dos parlamentares, aponta para uma outra
interpretação: a de que a aposta de vários atores que estavam dentro do Estado naquele
momento – e me incluo nisto – era de que a Comissão era um passo inicial para se buscar a
justiça. Mesmo que ela não tivesse caráter jurisdicional – o que era correto, pois não se poderia
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construir uma espécie de tribunal ad hoc – é possível ver na questão três do questionário que
não havíamos afastado a dimensão da justiça.
Essas iniciativas ajudaram a sensibilizar parlamentares pela aprovação da Comissão
Nacional da Verdade. Retornamos, agora, ao dia 21 de setembro de 2011, quando seria votado
o PL. Na véspera, tivemos uma reunião na parte da noite na própria SDH, e, embora a votação
estivesse prevista para o final da tarde, chegamos cedo ao Congresso Nacional. Fui direto para
o gabinete do deputado Emiliano José (PT), onde imprimimos cópias dos documentos
produzidos e entregamos a cada um dos deputados presentes na sessão, juntamente com o
manifesto dos artistas e intelectuais.
A presidenta Dilma Rousseff estava em Nova Iorque e de lá orientava, por telefone,
seus ministros sobre o que poderia ser negociado, sem comprometer a finalidade precípua da
Comissão Nacional da Verdade. Uma das negociações foi retirar a possibilidade de pessoas que
exerciam cargos de direção em partidos políticos serem nomeadas membros da CNV. Foram
horas intermináveis de negociação que passaram até por reuniões fechadas dos ministros com
a presidenta, por telefone, em área reservada no gabinete do presidente da Câmara, Marco Maia.
A transcrição da sessão ajuda a compreender o vai-e-vem do PL no dia da votação. Destaco
abaixo alguns dos pronunciamentos retirados das notas taquigráficas da sessão.
Em primeiro lugar, é importante destacar como a articulação da SDH com a sociedade
civil se refletia nas falas de parlamentares, como na manifestação da então deputada Fátima
Bezerra (PT/RN), eleita senadora em 2014 e eleita governadora do Rio Grande do Norte em
2018:
Sr. Presidente, há um movimento forte na sociedade civil para que esta Casa aprove
o Projeto de Lei nº 7.376, que cria a Comissão da Verdade. Na semana passada, cinco
ex-Secretários de Direitos Humanos e a nossa querida Ministra Maria do Rosário
entregaram ao Presidente desta Casa, o Deputado Marco Maia, uma moção de apoio
para a votação desse PL, que, esperamos, aconteça hoje. Nessa terça-feira, o
Presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e o
Presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Marco Antonio
Rodrigues e Paulo Abraão, respectivamente, entregaram à Ministra Maria do Rosário
uma nota pública a favor da aprovação do PL. Além desses dois fatos, Sr. Presidente,
quero destacar o manifesto de um grupo de intelectuais e artistas em apoio à Comissão
da Verdade. O manifesto é encabeçado pelo Deputado Artur Bruno, Leonardo Boff,
Emir Sader, Marilena Chauí, Chico Buarque e Fernando Moraes, entre outros. É a
sociedade civil mobilizando-se para que o Brasil, assim como fizeram outros países
governados no passado por ditaduras, constitua a sua Comissão da Verdade e possa
resgatar a sua memória. Esperamos, Sr. Presidente, que esta Casa não fique de ouvidos
nem de olhos fechados. Demos hoje um passo muito importante ao aprovar o projeto
de lei que cria a Comissão da Verdade. Muito obrigada65.
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Essa transcrição e todas as que se seguem estão nas notas taquigráficas das sessões plenárias do dia 21/09/2011,
obtidas junto à Câmara dos Deputados via Lei de Acesso à Informação.

Havia também, e é igualmente necessário dar destaque, posições de parlamentares que
faziam oposição à esquerda do governo, e que buscaram na hora da votação vocalizar visões
mais próximas da perspectiva dos familiares. Claro que essa postura foi importante para marcar
os limites do PL da Comissão, mas, ao mesmo tempo, entendíamos que algumas daquelas
reivindicações colocariam em xeque a possibilidade de aprovar o projeto. A questão da votação
em regime de urgência, alvo de críticas, como já dito anteriormente, foi pensada como estratégia
para garantir a aprovação sem riscos dele projeto ser desfigurado, ou mesmo rejeitado. Vale
citar a fala da deputada Luiza Erundina (PSB), uma parlamentar que se destaca nas lutas por
memória, verdade e justiça no Brasil:

Sr. Presidente, colegas Parlamentares, nós estamos assistindo a uma sessão que tem
uma importância histórica não só para a vida desta Casa, mas também para a vida do
País e da democracia. Estamos enfrentando óbices muito fortes para que se chegue a
uma solução que atenda e responda, em alguma medida, àquilo que se pretende com
uma Comissão da Verdade. O então Presidente Lula mandou este projeto de lei para
esta Casa há 1 ano e 4 meses. Havia a perspectiva de que ele seria objeto de discussão
numa Comissão Especial. Houve até bancadas que indicaram membros para integrar
essa Comissão Especial. Para que uma Comissão Especial? Para, exatamente, ensejar
um debate mais aprofundado, mais amplo, mais democrático, para aperfeiçoar a
proposta, porque a proposta tem limites muito fortes para lhe dar eficácia e efetividade
em relação aos objetivos a que ela se propõe, como o objetivo de trazer à memória os
fatos daquele período, trazer à tona a verdade histórica daquele período, e não toca
num objetivo que todas as Comissões da Verdade colocam como principal, que é fazer
justiça. Entendemos que a justiça possa e deva ser feita pela própria Comissão, mas
tem que haver o compromisso de que os dados, as informações e o que for apurado
sejam encaminhados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que os crimes
comprovadamente identificados e investigados sejam, de fato, objeto de ação da
Justiça para fazer justiça. É para isso que existe uma Comissão da Verdade. O período
de 42 anos é largo demais. Dois anos de funcionamento da Comissão é insuficiente
para se chegar ao mínimo que se pretende com uma Comissão dessas. Sete membros,
para funcionar em 2 anos e para cumprir todos aqueles objetivos, não é razoável. Além
disso, Sr. Presidente, admite-se, inclusive, que na composição da Comissão possa
haver a participação de militar. Os familiares inclusive abriram mão da possibilidade
de poderem integrar alguns deles a Comissão. Em troca, exigem que não haja a
possibilidade de militar integrar essa Comissão, porque o militar está submetido a
uma hierarquia, e ele não terá autonomia e independência suficiente para agir de forma
autônoma, soberana, como membro daquela Comissão. Uma outra dimensão é a falta
de autonomia financeira da Comissão. Como ela poderá dispor de meios e de estrutura
para cobrir o País inteiro, buscando dados, informações e testemunhas para
testemunhar aquilo que possam trazer para a Comissão da Verdade? E mais, Sr.
Presidente: é preciso dar absoluta transparência. Não pode haver sigilo, e o próprio
projeto, de certa forma, admite que alguns dados e algumas informações não podem
ser publicizadas, não podem ser levados ao conhecimento público. Portanto, Sr.
Presidente, aprovar essa Comissão com as dificuldades que evidentemente estão
colocadas neste plenário certamente vai frustrar e adiar o pagamento de uma dívida
que o Estado brasileiro e o Congresso Nacional devem aos familiares e, mais que isso,
devem à democracia brasileira. Devemos ter a responsabilidade de não aprovar algo
que não terá eficácia, que não terá efetividade e que vai frustrar a opinião pública,
sobretudo as vítimas da ditadura militar. Muito obrigada.

MARCO MAIA (PT) - O acordo, de parte do Governo... Pelo que eu tenho ouvido do
Governo, há um acordo entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e a
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, no sentido de aprovar a proposta da forma
como ela veio, originalmente, para a Câmara. Que não é nem aquilo que gostaria de
ver aprovado a Ministra dos Direitos Humanos, os agentes ligados à área dos direitos
humanos; não é aquilo que gostariam de ver os setores militares ou o Ministro da
Defesa; e não é aquilo que gostaria de ver aprovado sobre este tema o Ministro da
Justiça. Mas é aquilo que efetivamente é possível ser votado e se ter um mínimo de
acordo para a votação desta matéria, na perspectiva de que se possa avançar no tema,
avançar nesta matéria, que é importante para o País, que resgata a memória, que tem
um diálogo com setores importantes da sociedade brasileira.
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM) - Sr. Presidente, que fique claro,
porque a fala do Deputado Paulo Teixeira, Líder do PT, deixou alguma dúvida, que o
Democratas, primeiro, é absolutamente favorável ao projeto da Comissão da Verdade.
Ponto. O que nós tentamos, nos últimos dias, negociar com o Governo — e eu quero
ressaltar a importância do Ministro Cardozo, da Justiça, e da Ministra Maria do
Rosário, dos Direitos Humanos — foi a inclusão de uma emenda que prevê critérios
para os integrantes da Comissão da Verdade, para blindar politicamente, para tornar
a Comissão totalmente imparcial.
ONYX LORENZONI (DEM) - Sr. Presidente, na verdade, esta situação que nós
vemos aqui, hoje, trata de um dos temas mais complexos — não é o Parlamento
brasileiro — que o País está discutindo e que vai tentar encontrar o caminho da
solução. Para isso, é preciso boa vontade, imparcialidade, equilíbrio e prudência de
todos os lados. Foi grande o esforço feito pelo Ministro José Eduardo Cardozo, pela
Ministra Maria do Rosário, pelo representante do Ministro da Defesa, o ex-Deputado
José Genoíno, com Líderes de praticamente todos os partidos. Esse entendimento que
permite a votação neste momento tem, de parte a parte, salvaguardas importantes.
Seria muito importante que as contribuições, que são curtas, fossem lidas, para que
nós imediatamente votássemos. Foi feito o acordo de que o Sr. Relator acataria
integralmente a proposta feita pelo PSDB, pelo DEM e por outros partidos
CÂNDIDO VACCAREZZA (PT) - Muito bem, em nome dos Líderes que
participaram de um acordo geral com o Governo. Antes de falar sobre o acordo, quero
fazer um registro. Em primeiro lugar, registro — e agradeço — a firmeza, a argúcia e
a temperança de V.Exa. Sem a participação de V.Exa. essa votação não teria ocorrido.
Mas quero também dizer que não foi só a V.Exa. Destaco, na construção desse acordo,
o envolvimento direto de três Ministros: o Ministro José Eduardo Martins Cardozo, a
Ministra Maria do Rosário e o Ministro Celso Amorim. Igualmente, quero ressaltar a
participação do ex-Deputado José Genoíno Neto, assessor do Ministro Celso Amorim.
Esse nosso companheiro teve uma participação bastante importante. E agora quero
pedir permissão a todos os Líderes da base, mesmo dos maiores partidos, como Paulo
Teixeira e Henrique Eduardo Alves, para fazer um agradecimento especial aos Líderes
da Oposição: o Deputado Duarte Nogueira, o Deputado Antonio Carlos Magalhães
Neto, o Deputado Rubens Bueno e todos demais Deputados e Deputadas que
participaram desse processo. Esse registro é importante, porque sabemos a delicadeza
do tema. E sabemos que, sem essas personalidades, não conseguiríamos votar. Além
do texto lido pelo Relator, existe um acordo com o Governo. Aliás, quero aproveitar
a oportunidade para agradecer ao Deputado Edinho Araújo, que num tempo recorde
elaborou um relatório e nos ajudou a construir o acordo nesta Casa. Esses momentos
são importantes para a Casa. Então, no acordo, incorporaremos ao texto duas
emendas. Vou ler a emenda do Democratas. Quando dispõe sobre quem não pode
participar da Comissão, destacam-se três critérios: 1º) quem exerce cargos executivos
em agremiações partidárias, com exceção daqueles de natureza honorária; 2º) quem
não tenha condições de atuar com imparcialidade no exercício das competências da
Comissão; 3º) quem esteja no exercício de cargo em comissão ou função de confiança
em quaisquer esferas do poder público.

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero, assim como fez o Líder do Governo, Deputado Vaccarezza, dizer
que a Oposição, especificamente o Democratas, em nenhum momento tratou esse
assunto no plano das disputas político-ideológicas com o Governo. Quero registrar o
papel importante que teve o hoje ex-Ministro da Defesa Nelson Jobim. Foi dele a
primeira iniciativa de diálogo sobre a matéria. Ele nos convidou a ir ao Ministério.
Ali começou um diálogo aberto, sereno, tranquilo e ponderado, diálogo mantido
depois pelo Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, pela Ministra dos
Direitos Humanos, Maria do Rosário, pelo atual Ministro da Defesa, Celso Amorim,
com a colaboração —também faço questão de registrar — do ex-Deputado José
Genoíno. Quero dizer que o Governo de fato, desde o princípio, mostrou-se aberto ao
diálogo e, sobretudo, a trazer argumentos que justificassem a aprovação do projeto
encaminhado pelo Poder Executivo. Quero dizer igualmente, Presidente Marco Maia
— o Líder Vaccarezza sabe disso e os demais Líderes também —, que não temos
nenhuma dúvida das intenções da Presidente da República sobre esse assunto. Tenho
absoluta certeza da boa-fé, do espírito público e do respeito democrático com que a
Presidente vai conduzir essa Comissão da Verdade. Traduzo aqui um sentimento de
esperança da nossa parte. Por isso mesmo, o Democratas fez questão de contribuir
com essa emenda que hoje está sendo incorporada ao texto. Por quê, Presidente? Para
garantir que essa Comissão esteja completa e totalmente blindada dos interesses
político-partidários, para que ela possa desempenhar, de fato, a missão de buscar e
recompor os fatos históricos, fazer com que eles sejam de conhecimento nacional, o
que é um direito do Brasil, é um direito da cidadania brasileira. Nós, do Democratas,
desde o primeiro momento, nos manifestamos a favor da Comissão da Verdade.
Concordamos com ela e confiamos na condução que a ela vai ser dada. Claro, isso é
uma esperança. Manifesto aqui a nossa expectativa. E espero que essa expectativa
possa ser correspondida, possa ser atendida pela Presidente da República. E é por isso,
Sr. Presidente, que faço o registro da participação de V.Exa. neste dia histórico.
Muitos não acreditavam, mas conseguimos votar matérias de altíssima relevância para
o País, sendo que aprovar a regulamentação da Emenda 29 e a Comissão da Verdade
em um só dia realmente nos permite sair hoje daqui com o coração cheio de alegria e
com a recompensa da certeza do dever cumprido. Quero registrar o papel importante
que todos os Líderes partidários tiveram nesse processo, que certamente, Sr.
Presidente, hoje, faz com que a Casa dê uma demonstração de maturidade, de
responsabilidade política, de compromisso público e de respeito à sua história, às suas
tradições. Desta forma, Presidente Marco Maia, com a palavra do Líder do Governo,
com o compromisso do Líder do Governo e com a aquiescência do Relator, também
registro o importante trabalho do Deputado Edinho Araújo. Assim sendo, o
Democratas está pronto para votar, pronto para dizer “sim” à Comissão da Verdade e
pronto para dar a sua contribuição à história do Brasil. Por último, quero agradecer à
minha bancada, que debateu o assunto, que discutiu a matéria; aos meus Vice-Líderes;
aos Deputados, alguns com opiniões divergentes, mas sempre respeitando a opinião
majoritária do partido. E sem o apoio da minha bancada eu não poderia ter fechado
esse acordo. Então, se aqui hoje estou dando esta palavra de apoio integral ao projeto
que vai ser votado é porque fui conduzido Líder e, sobretudo, porque tenho a cada dia
o apoio dos Deputados Federais que enobrecem esse partido de que eu tenho muito
orgulho de ser Líder, o Democratas. Fica, portanto, o meu último gesto no dia de hoje
de agradecimento à confiança dos meus Deputados, dos meus queridos amigos do
Democratas. Muito obrigado.

A transcrição dessas falas dá a dimensão do acordo costurado entre os vários ministros
para que o PL pudesse ir à votação.

2.4.Enfim, uma Comissão da Verdade no Brasil

Após a aprovação na Câmara, o PL foi para o Senado, que manteve o acordo costurado
pelas lideranças partidárias e também o aprovou. Assim surgiu a Lei 12.528/2011, sancionada
no dia 18 de novembro de 2011. Mas a Comissão Nacional da Verdade só seria efetivamente
instalada no dia 16 de maio de 2012. Entre novembro e maio, a SDH teve papel menos central
na formulação da estrutura da comissão e mesmo na indicação dos membros. A presidenta
Dilma Rousseff tinha a prerrogativa de escolher os membros e o fez em diálogo com alguns
setores da sociedade – como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que embora não
tenha indicado formalmente corroborou com o nome de Claudio Fonteles – e do governo –
especialmente o ministro da Justiça José Eduardo Cardozo.
O processo de escolha dos membros foi centrado nas ideias da própria presidenta
Dilma Rousseff, de modo que setores da sociedade – especialmente alguns familiares de mortos
e desaparecidos políticos – se sentiram insatisfeitos e começaram, desde aquele momento, a
criticar o órgão, antes do início do trabalho. A presidenta nomeou membros de distintas
posições no espectro ideológico e partidário, e buscou nomes com lastro na sociedade e nos
outros poderes, especialmente no judiciário, tais como Gilson Dipp, que havia sido presidente
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Claudio Fonteles, que havia sido Procurador Geral da
República. Foram nomeados, ainda, José Carlos Dias, advogado de presos políticos e ministro
da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso; José Paulo Cavalcanti Filho, advogado e
ministro da Justiça no governo José Sarney; Maria Rita Kehl, psicanalista e jornalista; Paulo
Sérgio Pinheiro, professor titular de ciência política da Universidade de São Paulo (USP) e
Secretário Nacional de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso; e Rosa
Maria Cardoso da Cunha, advogada criminal e de ex-presos políticos durante a ditadura
empresarial-militar, incluindo a própria presidenta Dilma Rousseff.
Gilson Dipp afastou-se da CNV por razões de saúde em 2012 e Claudio Fonteles
renunciou ao cargo em 2013. Seu substituto foi Pedro Dallari, advogado e professor de Direito
Internacional da USP.
Os trabalhos da CNV iniciaram em maio de 2012. Em razão de meu trabalho na
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e da atuação durante o processo de
articulação para aprovação da CNV, o então presidente da CEMDP, Marco Antônio Rodrigues
Barbosa, sugeriu minha indicação para o novo órgão e fui convidada por Paulo Sérgio Pinheiro
para ser assessora da Comissão. A primeira nomeação contou com a indicação de mais três
assessores.

No momento dessa nomeação, sabíamos apenas que trabalharíamos no Centro Cultural
Banco do Brasil, em Brasília, no mesmo andar onde funcionava a Secretaria Nacional de
Juventude. A disposição dos espaços físicos entre os assessores se dava com o seguinte critério:
cada membro tinha uma sala dividida com um assessor. Eu dividi a sala com Paulo Sérgio
Pinheiro durante todo o período de trabalho na CNV. Aos poucos a estrutura administrativa da
Comissão começou a ganhar vida e vários gestores públicos de carreira, sem experiência com
a pauta, assumiram as funções burocráticas da comissão.
Os primeiros meses de trabalho na CNV foram dedicados à organização
administrativa. Essa sistematização inicial permitiu a elaboração de um regimento interno que
previa, dentre outras coisas, as chamadas subcomissões66. As primeiras subcomissões
instituídas foram: (i) pesquisa, geração e sistematização de informações; (ii) relações com a
sociedade civil e instituições; (iii) comunicação externa67. Fui destacada para acompanhar a
subcomissão de relações com a sociedade civil, que tinha como responsáveis os membros Paulo
Sérgio Pinheiro e Rosa Cardoso, e tornei-me gerente de projeto e coordenadora dessa área.
O desafio era grande, já que havia uma dúvida permanente sobre se os anseios dos
defensores da pauta encontrariam guarida nos trabalhos da CNV. A importante tarefa inicial
dos trabalhos desta subcomissão foi o estabelecimento de contatos com familiares, comitês da
sociedade civil em todo o país e outras instituições importantes. Foi no quadro dessas conversas
que surgiu a necessidade de construir uma minuta de termo de cooperação para celebração de
parcerias. Essa primeira iniciativa da subcomissão foi importante para a criação de vínculos
que posteriormente se mostrariam essenciais nos trabalhos da CNV e nas investigações das
graves violações de direitos humanos68.
Um dos principais resultados do trabalho da subcomissão foi o fomento à criação das
comissões estaduais da verdade, que estabeleceram vínculos de pesquisas dos estados com a
CNV. Lembro-me com exatidão do apoio para a elaboração de diferentes projetos de leis que
antecederam a criação das comissões em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. A ajuda na
elaboração desse material legislativo acabou sendo replicado em diversos outros estados,
transformando a experiência brasileira em algo sui generis, porque não era nada comum, pelo
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menos até aquele momento, a proliferação de comissões estaduais, sindicais e universitárias
denominadas comissões da verdade e com o objetivo de investigar e esclarecer as violações de
direitos humanos ocorridas durante a ditadura. O resultado desse trabalho foi a criação de mais
de cem comissões da verdade em todo o Brasil69.
O caso do Rio de Janeiro merece destaque porque desde o início dos trabalhos da
Comissão Nacional da Verdade havia uma forte mobilização por parte da sociedade civil,
incluindo o Coletivo RJ Memória Verdade e Justiça, na aprovação da Lei nº 6.335/2012, que
criaria a Comissão Estadual da Verdade do Rio. As negociações à época com o governador
Sérgio Cabral eram feitas sistematicamente por meio de ligações telefônicas pelo então
coordenador da CNV, Cláudio Fonteles. A ideia de ligar diretamente para os governadores era
uma forma de cobrar, mas também de mostrar que o decurso do tempo em um país com a
dimensão territorial do Brasil mereceria ser enfrentado com soluções rápidas.
No primeiro ano de trabalho, buscamos aprimorar essa relação com a sociedade civil
e com outras instituições. Esse acúmulo resultou na publicação de um documento em quatro de
março de 2013, intitulado “Comissão Nacional da Verdade: relações com a sociedade civil e
instituições”, que sistematizava esses vínculos. Nos termos do documento que produzimos, as
parcerias
[...] permitiram à CNV uma atuação com maior capilaridade, pois funcionam como
braços da própria comissão em temas e locais específicos. Ao firmar cada uma dessas
cooperações a CNV multiplica seu trabalho. Cumpre destacar o caráter inovador
dessas iniciativas, uma vez que devido à extensão territorial do país e, mais do que
isso, pelo afastamento temporal dessas graves violações de direitos humanos, nada
mais apropriado que envolver o máximo possível de pessoas nessa campanha cívica
pelo direito à verdade e à memória histórica. (...). As parcerias, portanto, são
ferramentas importantes para a mobilização e realização de audiências públicas, atos
públicos e atividades de pesquisa e depoimentos de pessoas ou grupos específicos em
todo o país. Ressalte-se, elas são importantes em todo esse processo e não apenas para
as pesquisas70.

O documento trazia ainda um tópico com propostas de acompanhamento daquele
trabalho. Destaco e comento os principais pontos do documento:
No tocante às audiências públicas, é importante que todas sejam construídas de forma
articulada com as entidades que firmaram parcerias, bem como as que não firmamos
parceria, mas que são agentes proeminentes no processo de resgate de memória e
verdade, portanto no próprio processo da CNV.
(...)
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Não é demasiado lembrar que muitas vozes silenciadas durante a ditadura não
necessariamente estão incluídas nas pesquisas e produções acadêmicas desse período,
ou seja, cabe nesse momento a CNV romper também com esse ciclo de
retroalimentação das vozes autorizadas a falar sobre a ditadura no Brasil.

Os dois trechos destacados demonstram que, de um lado, havia a necessidade de
considerar a demanda de familiares de mortos e desaparecidos políticos, que legitima e
corretamente queriam que a CNV cumprisse suas reivindicações históricas, especialmente
aquelas relacionadas à localização dos corpos e a da justiça. De outro lado, ainda que devesse
atuar nessas searas, a Comissão teria pouca capacidade de corresponder a toda essa expectativa,
tanto porque havia discordâncias internas no órgão sobre qual deveria ser o escopo de sua
atuação, quanto porque a Comissão tinha outras tarefas, como a de considerar as graves
violações de direitos humanos cometidas, por exemplo, contra os povos indígenas. A
estruturação de todo esse processo de manter as relações institucionais não foi simples. No
tópico seguinte, desenvolvo alguns desses conflitos.

2.5. Disputas internas e críticas externas
Um primeiro ponto de conflito dentro da CNV foi o caráter público de seu trabalho:
deveríamos focar em realizar pesquisas para apresentar apenas um relatório ou promover um
processo participativo e transparente, com a presença no debate público? A voz mais destoante
nesse debate sempre foi a de Claudio Fonteles, que entendia necessário divulgar todos os atos
da CNV, com a produção de relatórios parciais. Ainda que em diferentes graus, o conjunto dos
membros entendia ser importante ter algum tipo de sigilo sobre os trabalhos do órgão. Lembro
de uma reunião interna da CNV em que sugeri que tivéssemos um minuto no programa de rádio
“Voz do Brasil” sobre os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. A proposta foi feita, mas
não se concretizou. Olhando para trás, não tenho dúvidas do quanto se pecou ao não se prestar
atenção no caráter pedagógico e no potencial da comunicação sobre os trabalhos da CNV. A
postura da CNV mudaria radicalmente a partir de meados de 2013, quando as críticas sobre o
excesso de sigilo se avolumaram71. Vocalizavam essa perspectiva familiares de mortos e
desaparecidos, movimentos sociais e organizações de direitos humanos72
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Um outro lado dessa questão tem a ver com a imprensa e a relação da comissão com
os jornais. Um dos aspectos positivos na divulgação das informações era a possibilidade de
ampliar a participação das vítimas, testemunhas e familiares nas audiências públicas, já que
muitos deles utilizavam esse momento para reiterar depoimentos, mas outros falaram pela
primeira vez e esse processo era e continua sendo dolorido. Não foram poucas vezes que
presenciei encontros de militantes que pelas contingências do destino e pela própria luta pela
sobrevivência haviam perdido contato nos anos de chumbo e só se reencontraram durante os
trabalhos das comissões da verdade. Lembro-me de algumas notas jornalísticas que recebiam
maior repercussão, mas que ainda assim tinham limites em seu alcance, apesar da divulgação
em meios de comunicação. Eram comuns matérias em telejornais de casos com maior
repercussão, mas também era corriqueiro, ao término de cada reportagem, a leitura do seguinte
comentário pelo jornalista apresentador: “as Forças Armadas não se posicionam sobre os
trabalhos da Comissão da Verdade”.
A crítica usual de alguns setores da sociedade com viés conservador era de que o
trabalho da CNV não seria suficientemente “imparcial”, por não abarcar “o outro lado”, ou seja,
as supostas vítimas dos militantes da esquerda armada. Esse tema não chegou a se configurar
como um conflito dentro do órgão, já que nem mesmo os membros mais conservadores
assumiam essa perspectiva. Vale observar, nesse sentido, a ata de reunião de seis de agosto de
2012, presente no Arquivo Nacional, em que o tema aparece, e consta um parecer de Cláudio
Fonteles argumentando sobre o porquê a investigação de “vítimas” do “terrorismo” não se
inseriria no âmbito das atribuições legais da Comissão Nacional da Verdade73.
O conflito interno mais intenso da CNV – e também aquele que ganhou maior
repercussão externa – dizia respeito à questão da Lei de Anistia. Afinal, a comissão deveria ou
não recomendar o afastamento da referida lei a fim de abrir caminho para a responsabilização
criminal dos perpetradores de violações de direitos humanos da ditadura? Ainda que a posição
majoritária tenha sido inequivocamente a favor da recomendação da revisão da Lei, um membro
foi contrário: José Paulo Cavalcanti74.
Há um consenso entre movimentos sociais, militantes da temática, juristas
progressistas, de que a Lei da Anistia ainda em vigor no Brasil serve para explicar a
permanência dessa não responsabilização de agentes estatais que cometeram e seguem
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cometendo crimes de graves violações de direitos humanos e fazem exatamente aquilo que é o
núcleo central dos processos de Justiça de Transição evitar: a repetição das violações de direitos
humanos.
Ainda em relação a interpretação da Lei da Anistia vale destacar que a CNV foi criada
e concebida como uma instituição de natureza estatal não governamental e buscava examinar e
esclarecer fatos e circunstâncias de graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946
e 1988. Uma das premissas do trabalho era identificar fatos e pessoas envolvidas nessas
violações, bem como identificar os locais e as estruturas. Para isso, obviamente, era preciso
entender a cadeia de comando e o financiamento dessas práticas. Assim, tomando como
referência a gênese estrutural dos processos denominados Justiça de Transição, é difícil
considerar que uma Comissão Nacional da Verdade não tivesse como um dos seus eixos
fundamentais a proposta, ainda que apenas em suas recomendações finais, de um afastamento
da Lei de Anistia.
Finalmente, em 10 de dezembro de 2014, o relatório final da Comissão Nacional da
Verdade foi entregue em cerimônia oficial no Palácio do Planalto à presidenta Dilma Rousseff.
Dividido em três volumes, o relatório foi o resultado de dois anos e sete meses de trabalho.
Além do Relatório, toda uma série de documentos foram anexados: registros de audiências
públicas, com filmagens e fotos; documentos anexos da CNV; laudos periciais, relatórios de
pesquisa; textos dos colegiados; relatórios específicos sobre torturas em instalações militares75.
O Relatório possui o seguinte Sumário:
RELATÓRIO DA CNV: VOLUME I
Parte I – A Comissão Nacional da Verdade
Capítulo 1 – A criação da Comissão

Nacional

da

Verdade

A) Antecedentes históricos
B) Comissões da verdade: a experiência internacional
C) O mandato legal da Comissão Nacional da Verdade
Capítulo 2 – As atividades da CNV
A) A organização interna da CNV
B) Relacionamento com órgãos públicos
C) Relacionamento com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas
D) Relacionamento com a sociedade civil
E) Cooperação internacional
F) Investigação sobre a morte dos presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart e
do educador Anísio Teixeira
Parte II – As estruturas do Estado e as graves violações de direitos humanos
Capítulo 3 – Contexto histórico das graves violações entre 1946 e 1988
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A) Democracia de 1946
B) O primeiro atentado armado à ordem constitucional de 1946: golpe e contragolpe
em 1955
C) O governo Juscelino Kubitschek
D) O golpe de 1961, ensaio geral para 1964
E) O golpe de 1964
F) Os antecedentes imediatos do golpe de 1964: retomando 1961
G) Traços constitutivos do regime entre 1964 e 1988: continuidades e mudanças
H) O segundo ato fundador da autodesignada Revolução
I) A ditadura: a política de controle
J) O controle da política
K) Epílogo: uma transição sob medida
Capítulo 4 – Órgãos e procedimentos da repressão política
A) A criação de um Sistema Nacional de Informações
B) Órgãos de repressão do Exército
C) Centros de Informações das Forças Armadas
D) Os Departamentos Estaduais de Ordem Política e Social (DOPS)
Capítulo 5 – A participação do Estado brasileiro em graves violações no exterior
A) A Divisão de Segurança e Informações na estrutura do Ministério das Relações
Exteriores
B) A Comunidade de Informações do Ministério das Relações Exteriores (CI/MRE)
C) O Centro de Informações do Exterior (Ciex)
D) Os antecedentes do Ciex: o intercâmbio com a EIA e a longa transição dos SEI ao
Ciex
E) Organização, cadeia de comando e métodos de trabalho do Ciex
F) Informantes e codinomes
G) O envolvimento do Ciex ou da DSI/MRE em graves violações aos direitos
humanos de brasileiros no exterior
H) Colaboração do governo britânico
I) O desvirtuamento da instituição: monitoramento de brasileiros no exterior
J) Restrições à concessão de passaportes e à prática de outros atos de natureza consular
K) Repressão interna no MRE
L) Adidâncias
M) A atuação da ditadura brasileira nos foros internacionais
Capítulo 6 – Conexões internacionais: a aliança repressiva no Cone Sul e a Operação
Condor
A) A Operação Condor
B) Envolvimento brasileiro na coordenação repressiva internacional anterior à
Operação Condor
C) Vítimas da Operação Condor e de outros mecanismos de coordenação repressiva
na América Latina
Parte III – Métodos e práticas nas graves violações de direitos humanos e suas
vítimas
Capítulo 7 – Quadro conceitual das graves violações
A) Detenção (ou prisão) ilegal ou arbitrária
B) Tortura
C) Execução sumária, arbitrária ou extrajudicial, e outras mortes imputadas ao Estado
D) Desaparecimento forçado e ocultação de cadáver
Capítulo 8 – Detenções ilegais e arbitrárias
A) O uso de meios ilegais, desproporcionais ou desnecessários e a falta de informação
sobre os fundamentos da prisão
B) A realização de prisões em massa
C) Da incomunicabilidade do preso
D) As sistemáticas ofensas à integridade física e psíquica do detido e o esforço dos
advogados em evitá-las
Capítulo 9 – Tortura
A) A prática da tortura no contexto da doutrina de segurança nacional
B) O caráter massivo e sistemático da tortura praticada pelo aparelho repressivo do
regime de 1964

C) A prática da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou
degradantes
D) As vítimas de tortura e suas marcas
Capítulo 10 – Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e
adolescentes
A) A violência sexual e de gênero como instrumento de poder e dominação
B) Normativa internacional, violência sexual e violência de gênero
C) A preponderância da violência sexual – métodos e procedimentos
D) Consequências para os sobreviventes
E) A violência contra crianças e adolescentes, o legado traumático e sua transmissão
Capítulo 11 – Execuções e mortes decorrentes de tortura
A) Homicídio como prática sistemática de violação de direitos humanos
B) Esclarecimento circunstanciado pela CNV: pesquisa, depoimentos e perícias
C) Falsos confrontos com armas de fogo
D) Mortes decorrentes de tortura
E) Homicídios com falsas versões de suicídios
F) Homicídios em manifestações públicas
G) Execuções em chacinas
H) Suicídios decorrentes de sequelas de tortura
I) Os casos de morte reconhecida
Capítulo 12 – Desaparecimentos forçados
A) O desaparecimento forçado no Brasil
B) Desaparecimento forçado em diferentes órgãos e locais do território brasileiro
C) Casos emblemáticos
D) As vítimas de desaparecimento forçado
Parte IV – Dinâmica das graves violações de direitos humanos: casos
emblemáticos, locais e autores O Judiciário
Capítulo 13 – Casos emblemáticos
A) A repressão contra militares
B) A repressão contra trabalhadores, sindicalistas e camponeses
C) A repressão contra grupos políticos insurgentes
D) Violência e terrorismo de Estado contra a sociedade civil
Capítulo 14 – A Guerrilha do Araguaia
A) Início da guerrilha na região do Araguaia
B) Operações das Forças Armadas
C) Camponeses e indígenas
D) Vítimas e violações
E) Audiências públicas e diligências realizadas pela CNV
Capítulo 15 – Instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos
A) Unidades militares e policiais
B) A estrutura clandestina
C) Navios-prisões
Capítulo 16 – A autoria das graves violações de direitos humanos
A) Responsabilidade político-institucional pela instituição e manutenção de estruturas
e procedimentos destinados à prática de graves violações de direitos humanos
B) Responsabilidade pela gestão de estruturas e condução de procedimentos
destinados à prática de graves violações de direitos humanos
C) Responsabilidade pela autoria direta de condutas que ocasionaram graves
violações de direitos humanos
Capítulo 17 – O Judiciário na ditadura
A) A atuação do Supremo Tribunal Federal
B) A atuação da Justiça Militar
C) A atuação da justiça comum
D) Considerações finais sobre a apreciação judicial acerca de graves violações de
direitos humanos
Parte V – Conclusões e recomendações
Capítulo 18 – Conclusões e recomendações
I CONCLUSÕES

II RECOMENDAÇÕES
A) Medidas institucionais
B) Reformas constitucionais e legais
C) Medidas de seguimento das ações e recomendações da CNV
RELATÓRIO DA CNV: VOLUME II – TEXTOS TEMÁTICOS
Texto 1 - Violações de direitos humanos no meio militar
Texto 2 - Violações de direitos humanos dos trabalhadores
Texto 3 - Violações de direitos humanos dos camponeses
Texto 4 - Violações de direitos humanos nas igrejas cristãs
Texto 5 - Violações de direitos humanos dos povos indígenas
Texto 6 - Violações de direitos humanos na universidade
Texto 7 - Ditadura e homossexualidades
Texto 8 - Civis que colaboraram com a ditadura
Texto 9 - A resistência da sociedade civil às graves violações de direitos humanos
RELATÓRIO DA CNV: VOLUME III - MORTOS E DESAPARECIDOS
POLÍTICOS
Índice em ordem alfabética
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A estrutura do relatório, de certa forma, expressa vários dos conflitos existentes na
própria comissão. Especialmente chamativo é o fato de que o segundo volume, no qual estão
textos sobre a violência contra povos indígenas, camponeses e a população LGBT, não vem
assinado por todos os membros. Ele se configura, na verdade, de textos assinados
individualmente por cada membro que se responsabilizou por aquele assunto. Isso demonstra a
inequívoca disputa interna não resolvida na CNV acerca de quem poderia ser considerado
“vítima” da ditadura para a comissão. Tal problema apareceu também para outras comissões da
verdade, e no caso da Comissão Estadual do Rio de Janeiro, como se verá no capítulo a seguir,
ele foi equacionado de maneira distinta.
Outro destaque que deve ser feito é o fato de se tratar de um documento de mais de
quatro mil páginas. Apesar de integralmente disponível online, o relatório da CNV é muito
pouco convidativo para a leitura, a não ser para aqueles que lidam diretamente com a temática.
Não houve a preocupação de fazer uma versão resumida, um sumário executivo, um vídeo
explicativo, enfim, nenhum outro formato de relatório para transmitir as informações ali
contidas. Assim, fica evidente que aquela preocupação acerca de um impacto socialmente
relevante a partir do relatório também ficou um pouco de lado, e os membros da comissão
terminaram por priorizar um trabalho que fosse largamente embasado em provas e narrativas
factuais, mas cujo alcance era mínimo.

2.6. Considerações finais: o legado da Comissão Nacional da Verdade
A Comissão Nacional da Verdade surgiu quase 50 anos após o início da ditadura
empresarial-militar e embora seu mandato tenha sido para apurar os crimes entre 1946 e 1985,
ela se debruçou fundamentalmente sobre o período do regime-autoritário. A CNV não tinha
caráter persecutório, portanto, não julgaria ninguém. De fato, seria temerário conferir a um
grupo de pessoas essa função de julgamento em um papel persecutório e judicial, uma vez que
essa contaminação na busca das informações resultaria em uma justiça às avessas. Nenhum dos
integrantes da CNV poderia desempenhar esse papel persecutório, sob pena de avalizar uma
atuação estatal punitivista sem qualquer compromisso com os princípios constitucionais. Mas
o fruto das investigações deveria ter continuidade pelas instâncias habilitadas em nosso
ordenamento jurídico, no caso o Ministério Público Federal. Tudo isso porque as investigações
eram sobre os crimes contra a humanidade – imprescritíveis. Assim, a comissão buscou
identificar individualmente cada um dos torturadores e perpetradores de graves violações aos
direitos humanos e efetivamente publicou, pela primeira vez, em um documento do Estado
brasileiro, uma lista nomeando os responsáveis pelo terrorismo de Estado durante a ditadura
empresarial-militar. O fato de o Estado brasileiro ter criado essa comissão em 2011 designando
um grupo com mandato para requisitar informações, investigar, esclarecer, identificar autoria
significou dar nome aos algozes.
Muitos de nós, que trabalhamos na CNV - e me incluo sem dúvida - acreditávamos
que com o término do trabalho da comissão, teria início um processo de atuação do Ministério
Público e do poder judiciário a fim de dar seguimento à persecução penal dos perpetradores de
graves violações de direitos humanos. Tal expectativa acabou por revelar-se de uma certa
ingenuidade diante da atuação do judiciário no processo de golpe que destituiu a presidenta
Dilma Rousseff da Presidência da República em 2016. É importante mencionar que a atuação
de alguns procuradores do Ministério Público Federal reunidos no Grupo de Trabalho Justiça
de Transição, que tenta levar adiante algumas investigações posteriores ao término do trabalho
da CNV e das outras comissões da verdade, como a do Rio de Janeiro, foi um esforço que
merece menção, mas que poucos resultados práticos têm tido. Assim, a responsabilização dos
torturadores não avançou, e no contexto que vivemos hoje, parece difícil imaginar que ela
avançará. Essa sem dúvida é a principal limitação da CNV do ponto de vista de seu legado.

No entanto, a possibilidade de desdobramento em ações judiciais não deve ser vista
como o único resultado possível e desejado de uma comissão da verdade. Outro elemento que
deve ser destacado é o papel pedagógico das comissões. Algumas ações merecem ser
recordadas para destacadas para apontar em que medida houve essa disposição. Por menos que
se tenha feito, é fato que com a CNV o debate sobre a ditadura empresarial-militar ganhou capas
de jornais de grande circulação, matérias em revistas semanais e atingiu pessoas que não
acompanhavam a luta pela memória, verdade e justiça. Isso resultou na aproximação de jovens
que não tinham relação direta com as vítimas, mas que fomentaram a produção de pesquisas
sobre os temas de memória, tornando as escolas e universidades espaços importantes de
resistência e reflexão sobre a questão. Aqui, trata-se de um inequívoco legado positivo da
comissão para a sociedade.
Mas para além de apenas pautar o tema na mídia ou fomentar mais pesquisas, seria
esperado que a CNV apontasse para uma narrativa histórica passível de se tornar central na
memória social sobre a ditadura no país. É fato que o monopólio da força do Estado não deve
significar monopólio da produção da verdade. Isso nos remete à necessidade de ter sempre em
mente que a verdade não é algo absoluto. Somente as ditaduras buscam afirmar uma verdade
absoluta, não as democracias. Por isso, as comissões da verdade, pensadas como elementos
estruturantes de um regime democrático, não podem jamais buscar impor sua perspectiva como
a única possível. Assim, por paradoxal que pareça, a Comissão Nacional da Verdade sempre
conviveu lado a lado com o negacionismo. Ela deveria buscar tornar sua narrativa a mais
difundida socialmente não pela força, mas pela capacidade de convencimento e de
demonstração de que aquela verdade correspondia aos fatos investigados.
Nesse ponto surge uma indagação sobre a capacidade da Comissão Nacional da
Verdade do Brasil e de outras comissões terem produzido uma narrativa histórica que
contemple o direito à memória a partir dos relatos de quem já viveu essas dores, mas sem um
carimbo finalístico. Não se pode afirmar que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade era
o de fazer uma narrativa histórica nos moldes das pesquisas realizadas por historiadores. A
composição da CNV, sem historiadores entre os sete membros, pode ser lida como um anseio
das forças políticas naquele momento de fazer um apanhado mais jurídico e nem tão político
das graves violações. Assim, os estudos realizados pela Comissão Nacional da Verdade tinham
o objetivo de alcançar informações que passavam pela sistematização delas considerando
aspectos de cunho administrativo, social, policial, judicial porque existia a obrigação legal de
esclarecer fatos, circunstâncias, locais, fontes de financiamento e autoria das graves violações.

Imaginava-se que a partir de 2014 o tema da memória e verdade seria efetivamente
estabelecido como um norteador das políticas públicas, mas como todas as políticas de governo
que não se convertem em políticas de Estado, a troca de governos pode resultar em comandos
de esquecimentos para essas políticas. Assim, em um espaço temporal de sete anos se criou e
se encerrou uma Comissão Nacional da Verdade no Governo da presidenta Dilma Roussef
(2011-2016), afastada por um processo de impeachment (2016) configurado como um golpe
parlamentar com apoio da grande imprensa, do empresariado e do judiciário.
A entrega do relatório da CNV ocorreu em dezembro de 2014, mas o Brasil não
conheceu efetivamente o documento porque não houve divulgação efetiva, especialmente na
medida em que o término dos trabalhos já se deu em um contexto de crise política posterior às
eleições presidenciais daquele ano. Com o avanço da extrema-direita, e com ainda mais força
após a vitória de Bolsonaro e da extrema-direita nas eleições de 2018, as menções à Comissão
Nacional da Verdade e ao objeto dos seus estudos voltaram a ser frequentes, mas agora muitas
vezes na tentativa de desqualificar o trabalho. Limites como a ausência de reflexões mais
aprofundadas sobre o tema da ditadura e da Justiça de Transição nos bancos escolares e livros
didáticos parecem mostrar que, assim como no caso da persecução penal dos perpetradores,
também a possibilidade de construir uma narrativa hegemônica de crítica e repúdio à ditadura
não foi plenamente alcançada pela CNV.
Mas então, afinal, qual é o papel de uma comissão da verdade? Talvez seja melhor
refazer a pergunta da seguinte maneira: a quem serve uma comissão da verdade? Pode não
parecer, mas a resposta é simples: uma comissão da verdade serve exclusivamente às vítimas,
deve ouvir as vítimas, responder às vítimas e a seus familiares porque foram essas as pessoas
afetadas pelas graves violações de direitos humanos mas, sobretudo, são essas pessoas que
podem encontrar seus algozes que continuam circulando sem qualquer nível de
constrangimento quando saem para comprar jornais ou passear com seus bichinhos de
estimação, sem ter havido qualquer responsabilização pelas torturas, mortes, ocultação de
cadáveres e desaparecimentos que praticaram.
O que interessa, aqui, no entanto, é principalmente colocar a questão sobre a relação
entre a CNV e o comando de esquecimento presente em nossa história. Penso ser possível
definir que, ao fim e ao cabo, a CNV representou um momento em que esse comando foi objeto
de uma grande tensão, mas não chegou a ser rompido, especialmente na medida em que a
comissão não teve capacidade de se afirmar e perenizar como uma política pública de memória
e verdade assentada sobre um caráter pedagógico. Não se trata, evidentemente, de
responsabilizar os membros ou a assessoria da CNV, pois como apresentado desde a introdução,

esta tese busca exatamente demonstrar como, a todo momento, houveram indivíduos e grupos
interessados em forçar esses limites estruturais do Estado brasileiro em relação à produção
contínua de esquecimento. Em suma, a CNV enfrentou, mas não venceu, o obstáculo da Lei da
Anistia ainda em vigor.

A COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE DO RIO DE JANEIRO
Até os nazistas, que reduziam suas vítimas a cinzas, registravam os mortos.
Cada um tinha um número, tatuado no braço. A cada morte, davam baixa num livro.
K, de Bernardo Kucinski

No dia 23 de setembro de 2013, a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro
(CEV-Rio) fez uma diligência ao prédio onde funcionou o Destacamento de Operações de
Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), na Rua Barão de Mesquita,
425, na cidade do Rio de Janeiro76. Na ocasião, um deputado federal tentou impedir a visita do
grupo ao local, causando tumulto e inclusive agredindo o senador da República Randolfe
Rodrigues (PSOL/AP), presente na comitiva. Esse deputado era Jair Messias Bolsonaro (PP/RJ)
atual presidente da República (sem partido). O caso revela uma dimensão aparentemente
paradoxal da CEV-Rio e das outras comissões subnacionais: com menos visibilidade que a
Comissão Nacional da Verdade, mas ao mesmo tempo menos limitadas por amarras
institucionais, essas comissões tocaram em temas mais sensíveis e geraram resistências em
setores da sociedade apoiadores do regime empresarial-militar.
O Rio de Janeiro criou sua Comissão Estadual da Verdade em um contexto de
efervescência de experiências similares, mas a CEV-Rio surgiu mais de um ano após o início
dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Criada pela Lei 6.335 de 2012, a CEV-Rio
começou seus trabalhos em 08 de maio de 2013 e entregou seu relatório final em 10 de
dezembro de 2015, um ano após o término da CNV.
Assim como a CNV, a CEV-Rio foi composta por sete membros. Ao lado dos
advogados Wadih Damous, João Ricardo Dornelles, Eny Moreira e Marcelo Cerqueira, do
jornalista Álvaro Caldas e do sindicalista e ex-senador Geraldo Candido fui nomeada membro
da Comissão Estadual da Verdade. Entre os meses de junho e novembro de 2014 assumi a
Presidência da Comissão.
Neste capítulo discuto e analiso o processo que levou à criação da Comissão Estadual
da Verdade do Rio, bem como seus limites e suas potencialidades, em uma perspectiva
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comparativa com a Comissão Nacional da Verdade. A proposta é apresentar uma reflexão sobre
a particularidade da Justiça de Transição no Brasil no tocante à multiplicação de comissões da
verdade em nível subnacional. Dentre alguns registros desse trabalho destacarei o depoimento
do torturador Paulo Malhães, cuja narrativa de seu testemunho encontra guarida no argumento
proposto nessa tese do comando de esquecimento promovido pelo Estado brasileiro durante e
após a ditadura empresarial-militar.

3.1. A criação da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro
O capítulo anterior abordou aspectos do trabalho que desempenhei como gerente de
relações institucionais da Comissão Nacional da Verdade, e uma dessas frentes era
precisamente fomentar a criação das comissões subnacionais. O Rio de Janeiro – epicentro do
golpe empresarial-militar de 1964 – demandava uma comissão para auxiliar os trabalhos da
CNV. Viabilizar uma comissão no Rio de Janeiro era uma das tarefas colocadas em nossa
agenda de trabalho. O constructo da CEV-Rio tem sua gênese em um momento anterior à posse
da CNV, pois em fins de setembro de 2011, quando a Câmara dos Deputados aprovou a criação
da Comissão Nacional da Verdade, os deputados estaduais Gilberto Palmares (PT), Luiz Paulo
(PSDB), Graça Matos (PMDB) e Paulo Ramos (PDT) apresentaram um projeto de lei (PL)
889/2011, para instituir uma Comissão Estadual da Verdade no Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação a apresentar um PL com vistas a
criar uma Comissão Estadual da Verdade, um protagonismo contrastado com uma tramitação
demorada e uma aprovação tardia, conforme abordaremos adiante. Os bastidores das
negociações no âmbito do Legislativo se deram em um terreno movediço, pois o avanço do
projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) dependeria de
articulações extramuros protagonizadas também por grupos da sociedade civil. Nesse processo,
vários atores foram fundamentais, dentre os quais destaco a centralidade do Coletivo RJ
Memória, Verdade e Justiça, criado em julho de 2011, justamente no contexto de ascensão dos
comitês de memória e verdade em todo o país. O Coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça
esteve à frente dessa costura nos bastidores da ALERJ acompanhando votações, ocupando
plenário, participando de reuniões de comissões e realizando abaixo-assinados em um esforço
contínuo de mobilização. No dia 14 de outubro de 2012 o Coletivo enviou cartas aos deputados
estaduais apresentando indicações de nomes da sociedade civil para compor o colegiado da
CEV-Rio. Dessas sugestões da entidade, foi escolhido o nome de Geraldo Cândido.

A aprovação da Comissão Estadual se deu em 24 de outubro de 2012, mas esse era
apenas o primeiro dos desafios, já que o principal obstáculo seria a sua instalação e composição.
Em 28 de outubro de 2012 setores da sociedade civil, liderados pelo Coletivo RJ enviaram nova
comunicação aos parlamentares77. Apesar dos esforços envidados, a efetiva instalação do órgão
ocorreu somente em maio de 201378. À época, o Governador buscou outras indicações de nomes
para compor o colegiado através da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Assistência
Social, chefiada por Rodrigo Neves (PT/RJ). Dentre as organizações consultadas estava a
Ordem dos Advogados do Brasil, secional Rio de Janeiro (OAB/RJ) e daí veio minha indicação
juntamente com Wadih Damous que já havia sido escolhido pelo Governador Sérgio Cabral
para presidir a CEV-Rio desde o início. Naquele momento, eu estava nomeada e lotada como
assessora da Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro desde março de 2013 e declinei
dessa função para assumir como membro da CEV-Rio.
A Comissão Estadual da Verdade foi efetivamente instalada no dia 08 de maio de 2013,
em uma sessão solene realizada na sede da OAB/RJ, contando com a presença do governador
do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB/RJ), da Ministra dos Direitos Humanos Maria do
Rosário (PT/RS) e do presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos,
Marco Antônio Rodrigues Barbosa, além da advogada e membro da Comissão Nacional da
Verdade, Rosa Cardoso.

3.2. A estruturação dos trabalhos da CEV-Rio
A proposta principal da CEV-Rio era organizar seu trabalho de pesquisa para colaborar
com a CNV naquela que era vista como sua missão principal: esclarecer casos de graves
violações de direitos humanos, especialmente em relação aos mortos e desaparecidos políticos.
Para tanto, o primeiro passo foi estruturar a organização da comissão em frentes de trabalho, a
saber: (i) mortos e desaparecidos políticos; (ii) planos e atentados terroristas praticados por
agentes do Estado; (iii) financiamento, estruturas e institucionalidade da repressão; (iv) centros
clandestinos e oficiais de repressão e lugares de resistência; (v) observatório para não-repetição.
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A partir dessa organização, já é possível notar uma característica que permeou todo o
trabalho da CEV-Rio. Em primeiro lugar, assim como para a CNV, estávamos orientados pela
perspectiva de que os mortos e desaparecidos políticos eram o objeto mais importante de
investigação do órgão. No entanto, ao lado do trabalho sobre esses casos individuais de graves
violações de direitos humanos, havia uma abertura para pesquisas mais coletivas e contextuais,
como se percebe no caso da terceira frente de trabalho, que indica uma concepção orientadora
da CEV-Rio baseada na leitura de que nenhum regime de exceção se sustenta sem apoio
financeiro. Havia também uma preocupação, como se nota na quinta frente de trabalho, com as
violências de Estado da atualidade.
Em relação à questão do financiamento, tratava-se do objetivo de enfrentar uma
memória construída desde a Nova República que afasta do foco da análise sobre o regime
empresarial-militar os setores civis que se beneficiaram economicamente da ditadura. Na
síntese de Roberto Leher, o “ônus da ditadura foi deslocado para os militares, ocultando,
convenientemente, o componente de classe”79. Ou seja, por muito tempo apagou-se a memória
de que os grandes grupos econômicos, os governos dos Estados Unidos da América, os
principais veículos dos meios de comunicação e setores da Igreja Católica também foram
protagonistas da ditadura. Esses atores mantiveram-se silentes sobre o interesse do capitalismo
monopolista que se consolidava com o ciclo expansivo da década de 1970 mantendo o comando
de esquecimento como eixo norteador do regime ditatorial.
Quanto ao segundo tema, ou seja, o olhar para a violência estatal do presente, o objetivo
era escapar de uma abordagem a essa questão que fosse apenas no âmbito discursivo. Em outras
palavras, é certo que a perspectiva da “não-repetição” esteve presente nas justificativas públicas
para a criação e o trabalho da CNV, até mesmo porque esse é um eixo fundamental de todo o
discurso e aparato institucional da Justiça de Transição. No entanto, a CNV não se dedicou a
observar e analisar as características das violações de direitos humanos ocorridas após 1988 a
fim de entender melhor a sua vinculação com a violência ditatorial por ela descrita e
denunciada. Assim, se havia uma preocupação no plano normativo, na prática a CNV não se
debruçou sobre o gravíssimo quadro de terrorismo de Estado existente concomitantemente aos
seus trabalhos. Na CEV-Rio, entendíamos que tal vinculação não poderia ser apenas discursiva,
mas a Comissão deveria estar plenamente vinculada às lutas por direitos humanos do pós-
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ditadura. Por ora, importa ressaltar como essas duas perspectivas estiveram presentes desde o
início dos trabalhos da CEV-Rio.
Para além das frentes de trabalho, a CEV-Rio instituiu um espaço de interlocução com
a sociedade civil chamado de Fórum de Participação. Conforme desenvolvemos no capítulo
anterior, este havia sido um dos principais pontos de tensão dentro da CNV na relação com os
movimentos sociais, incluindo familiares de mortos e desaparecidos políticos e ex-presos
políticos. O objetivo do Fórum era priorizar essa interlocução mantendo reuniões abertas
mensais, nas quais apresentávamos uma prestação de contas daquilo que havia sido feito e
definíamos um cronograma dos próximos trabalhos. A construção desse espaço possibilitou um
diálogo com setores que acompanhavam o cotidiano da comissão e participavam desses
encontros mensais. Diversas decisões importantes da Comissão Estadual da Verdade do Rio
tiveram sua gênese no espaço desse fórum. A ideia de criar e manter um espaço de articulação
no qual diversos grupos da sociedade civil se encontravam resultou em uma interação constante
entre pessoas já engajadas nos grupos voltados para o debate sobre memória, verdade e justiça
e outros setores representados por partidos de esquerda, sindicatos e movimentos estudantis
secundaristas e universitários que não necessariamente carregavam a bandeira da memória
como sua pauta principal80. A partir desse espaço desdobraram-se iniciativas em outras
instâncias que previam também a participação direta da sociedade nas atividades da comissão
através de grupos de trabalho (GTs), dos quais destacamos: o GT DOPS, GT Casa da Morte,
GT Trabalhadores e GT Testemunhos.
Os dois primeiros grupos de trabalho estavam vinculados a uma temática central para a
CEV-Rio: a questão dos espaços de prisão e tortura e a luta para sua transformação em centros
de memória. É importante marcar que a centralidade desse ponto tem relação com ao menos
dois aspectos. Em primeiro lugar, respondia a uma demanda não cumprida pela CNV de que as
vítimas tivessem oportunidade de oferecer seus testemunhos nos próprios locais onde haviam
sido presas e torturadas. Em segundo lugar, tinha a ver com a ausência de memoriais e museus
sobre a ditadura no estado do Rio de Janeiro. A construção de diferentes tipos de espaços de
memória para marcar territorialmente as violências do passado é prática preconizada pela
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Justiça de Transição e adotada em diversos países ao redor do mundo, dentre os quais se
destacam as experiências argentina e alemã.
No caso brasileiro, temos apenas um museu dedicado ao passado ditatorial, o Memorial
da Resistência de São Paulo, localizado na sede do antigo Departamento Estadual de Ordem
Política e Social (DEOPS) daquele estado. No Rio de Janeiro, destaca-se que não há apenas
uma ausência de espaços de memória: o que se tem no estado é uma proposta, por parte da
Polícia Civil, de que no local onde funcionou o DOPS do então estado da Guanabara, seja
construído um museu da própria polícia. Contra esse projeto, os movimentos de direitos
humanos lutam há décadas para que lá seja criado um museu ou memorial dos direitos
humanos81. A CEV-Rio potencializou a luta por esse espaço de memória por meio do GT
DOPS, mas é importante notar que essa disputa antecede a própria comissão. Não à toa, foi
uma vitória importante que o então governador tenha afirmado, ainda no dia da posse do
colegiado, que o local seria destinado a um museu dos direitos humanos82. Ainda que a
promessa de Sérgio Cabral não tenha sido cumprida, ao longo dos mais de dois anos de trabalho
da CEV-Rio nós mobilizamos permanentemente essa fala do chefe do Executivo estadual para
cobrar uma solução à disputa que envolve o prédio da esquina da Rua da Relação com a Rua
dos Inválidos, no Centro do Rio de Janeiro.
Pode-se dizer que o GT DOPS avançou significativamente: realizou diversas diligências
ao prédio do antigo DOPS, promoveu duas audiências públicas na ALERJ e viabilizou um
acordo de cooperação com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para a contratação
de uma consultora para elaborar um plano museológico para o prédio. Por sua vez, o GT Casa
da Morte teve menos resultados práticos. Não se pode ignorar que essa diferença tem a ver com
as próprias características da Casa da Morte de Petrópolis. Tal casa foi um centro clandestino
de tortura e desaparecimento, sediado em uma propriedade privada cedida ao Centro de
Informações do Exército (CIE) e operado de maneira a não deixar registros escritos de nenhuma
natureza. A Casa da Morte só se tornou conhecida pela ação corajosa de Inês Etienne Romeu,
a única sobrevivente do local.
Por fim, havia o GT Testemunho. A existência desse grupo de trabalho remonta ao
pioneiro e corajoso trabalho desenvolvido por psicólogas, psicanalistas e psiquiatras
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organizadas em torno de Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM) desde a década de 1990. Ao
longo de muitos anos, a iniciativa do GTNM foi extremamente importante para dar um suporte
psicológico capaz de ajudar os afetados pela violência de Estado a enfrentar seus traumas,
inscrevendo-os num contexto de trauma coletivo, já que a superação dessa dor passava também
pela possibilidade de coletivizar o sofrimento individual. Importante notar que as pessoas
afetadas pela violência estatal não receberam qualquer apoio psicológico na forma de política
pública, na medida em que a reparação, no Brasil, não foi entendida como reparação
psicossocial até o ano de 2012, quando surgiram as primeiras Clínicas do Testemunho da
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
Foi, portanto, ao lado e em colaboração com as Clínicas do Testemunho que o GT
Testemunho se organizou. Para as pessoas afetadas, aceitar prestar um testemunho público
sobre a violência vivida e dor encrustada era algo complexo, pois muitas vezes isso as fazia
reviver aquela dor. Para além disso, há casos de indivíduos que não conseguem falar sobre o
passado de violência em absoluto – seja em âmbito privado, seja publicamente. Por isso, a
proposta do GT Testemunho era viabilizar um espaço em que a equipe da CEV-Rio e as pessoas
que iriam prestar seus testemunhos públicos podiam se preparar psicológica e emocionalmente
para aquele momento. Em algumas dessas reuniões, presenciávamos reencontros de pessoas
que integraram as mesmas organizações políticas durante a ditadura empresarial-militar, e que
haviam sido presas, torturadas e nunca mais souberam umas das outras, apesar de viverem em
bairros próximos por décadas.
Esses momentos públicos de testemunho foram intitulados, pela CEV-Rio, como os
Testemunhos da Verdade. Tratava-se de uma tomada pública de depoimentos de ex-presos
políticos e de familiares de pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura. Dentre os
diversos testemunhos realizados, penso que poucos foram tão significativos quanto o primeiro
deles, que ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 28 de maio de 2013. Na
ocasião, a historiadora Dulce Pandolfi e a cineasta Lucia Murat dividiram suas dores e as
lembranças dos anos em que estiveram presas. A história contada revelava detalhes das sessões
de torturas a que ambas foram submetidas na sede do DOI-CODI no Rio de Janeiro. Em um
dos trechos Dulce Pandolfi contou como seu corpo serviu de cobaia para uma aula de tortura:
O professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com o meu corpo. Era uma
espécie de aula prática com algumas dicas teóricas. Enquanto eu levava choques
elétricos, pendurada no tal do pau-de-arara, ouvia o professor dizer: “Essa é a
técnica mais eficaz”. Acho que o professor tinha razão. Quando eu comecei a passar
muito mal, a aula foi interrompida e fui levada para a cela. As meninas gritavam,
imploravam, tentando em vão impedir que a aula continuasse. A resposta do médico

Amilcar Lobo, diante dos torturadores e diante de todas nós, foi: ‘ Ela ainda aguenta’.
E, de fato, a aula continuou.83

O papel desempenhado pelos médicos que examinavam e autorizavam a continuidade
das torturas também foi relatado pela cineasta Lucia Murat:
De um momento para o outro eu estava nua, apanhando no chão. Logo em seguida,
me levaram no pau-de-arara e começaram com os choques. Amarraram a ponta de
um dos fios no dedo do meu pé, enquanto a outra ficava passeando nos seios, na
vagina, na boca. Quando começaram a jogar água, eu estava desesperada e achei,
num primeiro momento, que era para aliviar a dor; quase agradeci. Logo em seguida,
os choques recomeçavam muito mais fortes. Percebi que a água era para aumentar
a força dos choques. Isso durou horas.84

Outro testemunho emocionante foi dos militantes do Partido Comunista Brasileiro
Revolucionário (PCBR), no caso do militante político Mário Alves. A audiência ocorreu no dia
14 de agosto de 2013 e teve como base a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal.85
Na ocasião, diversos ex-presos políticos enfrentaram o major Jacarandá, o primeiro agente do
Estado que reconheceu a prática da tortura em um evento da Comissão da Verdade. Na ocasião
Álvaro Caldas (membro da CEV-Rio), José Luis Sabóia, José Carlos Tórtima, Maria Dalva
Leite de Castro, Newton Leão Duarte e Paulo Sérgio Paranhos que haviam sido presos e
torturados como Mário Alves deram seus testemunhos, emocionando todos que estavam
presentes.
Mário Alves iniciou sua militância em Salvador, na Bahia, aos 16 anos. Em 1945
ingressou no Partido Comunista Brasileiro e em 1968 fundou o PCBR. Foi sequestrado em 16
de janeiro de 1970 e visto por seus companheiros pela última vez em 1970, na sede do DOICODI, na Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, sede do 1º batalhão de Polícia do Exército até
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hoje86. Sua filha Lúcia Vieira Caldas lembrou do quanto seu pai se dedicou ao sonho
revolucionário e agradeceu o momento de revelação da verdade ali realizado.
Na mesma audiência o jornalista Álvaro Caldas, membro da CEV-Rio, apresentou
documentos que comprovavam a participação da Polícia do Exército em sua prisão através de
um auto de apreensão de seu veículo que estava no pátio do batalhão. Vejamos trecho do
testemunho de Álvaro Caldas:
Este relato é para comprovar que estive frente a frente com o tenente Garcez e, claro,
em posição desvantajosa. Ele me deu ordens para tirar a roupa e fui submetido a
torturas por ele, em companhia do Correia Lima e dos tenentes Avólio e Magalhães,
do capitão Zamith, entre outros. Tenho como registro da minha passagem por lá um
documento que comprova a presença do tenente. Por estar preso deixei de pagar duas
parcelas e a empresa entrou com mandato de busca e apreensão. O mandato foi
assinado pelo então tenente Garcez, responsável pelo DOI CODI. 87

Os militares mencionados expressamente nesses depoimentos estão todos listados nos
relatórios finais da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade do Rio
de Janeiro
A realização de atividades dessa envergadura estava sempre no limiar entre o avanço
das investigações propriamente ditas mas também a atuação na linha da não-repetição, pois
além de trazer à tona esse passado de violência estatal, estávamos vivenciando um momento de
sensibilização e de enfrentamento ao comando de esquecimento imposto aos corpos e vozes
dessas pessoas que subiam ao púlpito da Assembleia Legislativa para falar.

3.3. Universidades e edital FAPERJ
O III Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), discutido no capítulo
anterior, trazia a previsão de criação de “Observatórios do direito à Memória e à Verdade” nas
universidades. No curso dos trabalhos da CNV, buscamos implementar essa ação, mas tal
iniciativa não foi bem-sucedida. A comissão buscou um diálogo com o Ministério da Educação
(MEC), que à época tinha como titular Aloísio Mercadante (PT) e com a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), agência de fomento à pesquisa ligada
ao Ministério, para viabilizar um edital universal para contratação de pesquisadores a fim de
criar uma rede de grupos e núcleos de investigação que pudessem subsidiar os trabalhos da
CNV.
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A ideia era envolver universidades no país inteiro, fomentando iniciativas de maneira
descentralizada, e ampliando a capacidade de se promover pesquisas a partir dos mais diversos
aportes teóricos e metodológicos, bem como que abarcassem uma miríade de questões e objetos
de análise. Essa iniciativa não teve êxito e os recursos previstos para essas ações foram
destinados apenas para o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais.
A proposta de uma atuação articulada com grupos universitários de pesquisa colocava
em jogo, necessariamente, uma série de questões importantes para as comissões da verdade.
Afinal, o estatuto da verdade para esses órgãos da Justiça de Transição está muito mais próximo
de uma verdade jurídica, factualmente comprovável, do que o tipo de verdade que historiadores,
sociólogos, antropólogos e cientistas políticos – para ficarmos restritos ao escopo das principais
ciências sociais – buscam88.
Para além desse debate sobre o estatuto da verdade, a relação entre comissões da verdade
e grupos de pesquisa suscita também uma outra discussão, correlacionada a esta anterior, que
poderíamos dizer que possui dimensão mais metodológica: aquela relativa à forma pela qual se
utilizam os arquivos e documentos oficiais. Avançar em pesquisas e sistematizar informações
ou eventuais provas documentais encontradas em arquivos públicos era uma das tarefas de
pesquisa da CEV-Rio. Esses documentos não possuem uma garantia de veracidade, pois todo
o aparato institucional da ditadura empresarial-militar que torturou e matou também fraudou
provas. Isso abre a possibilidade de dar a conhecer documentos oficiais escondidos e ou
alterados para manter versões enviesadas ou contraversões89. Assim, várias questões se
colocam: como acreditar em um documento com um carimbo de “ultrassecreto” do Serviço
Nacional de Inteligência? Há possibilidade de uma produção artificial? Trata-se de
contrainformação? Houve uma seleção do que deixar ou não nesses arquivos públicos para
acesso futuro?
Para além disso, há a importante questão sobre os arquivos privados de integrantes das
Forças Armadas que atuaram na ditadura. Casos como o do coronel Júlio Miguel Molina Dias90,
morto no ano de 2012 em Porto Alegre, em cuja casa foram encontrados vários documentos
posteriormente entregues à CNV, ou o do Coronel Paulo Malhães, que será mais
detalhadamente trabalhado ainda neste capítulo, levantam a necessidade de se levar em
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consideração essa apropriação indevida de agentes privados de documentos públicos. No caso
do Coronel Molina havia vários documentos que contribuíram no esclarecimento das
circunstâncias do desaparecimento do deputado Rubens Paiva (PTB) durante a ditadura
empresarial militar, bem como do atentado ao Riocentro (1981). Esses documentos foram
entregues à CNV e constam em seu Relatório Final. Dentre os papéis que encontraram na sua
casa havia uma cartilha com orientações para serviço de espionagem que merece conhecimento,
vejamos:
A pé: Evitar andar desarmado e NUNCA use a arma de modo ostensivo; Jamais tente,
por conta própria, dar uma cana (prender alguém). Caso a situação exija, chame a
polícia ostensiva; Porte apenas documentos necessários a sua identificação, JAMAIS
use
o
quente
e
o
frio
(documentos)
ao
mesmo
tempo.
No automóvel: Não use e nem deixe armas no porta-luvas; Antes de entrar no veículo,
faça inspeção geral quanto à possível violência nas portas, vidros, etc..; Nas paradas
obrigatórias em sinais de trânsito ou nos engarrafamentos procure ficar atento a quem
se
aproxima;
Evite
nestas
ocasiões
ouvir
música
e
namorar.
Na residência: Sendo possível, use cães de guarda; Instrua familiares e empregados
para não entregar objetos ou volumes a estranhos que se apresentarem verbalmente
em seu nome; Nas residências térreas é conveniente instalar alarmes; Nas residências
em prédios de apartamentos, nunca confie inteiramente em porteiros ou vigias. Eles
podem
ser
subornados
ou
mesmo
dominados.
Medidas de segurança em bares e restaurantes: Nunca permaneça de costas para
rua; Procure ocupar mesa junto à parede dos fundos, de modo a não ficar de costas
para estranhos; Não exceder no consumo de bebida alcóolica; Procure não se tornar
NOTADO pelos demais; Evite se tornar frequentador assíduo e muito conhecido,
principalmente
em
locais
de
aperitivos.
Em bancos, casas comerciais, etc... Não portar cheques em branco previamente
assinados; Em supermercado, não coloque sua capanga ou bolsa contendo arma,
dinheiro
e
documentos
dentro
do
carrinho
de
compras;.
Em transportes coletivos: Procure sentar-se nos últimos bancos quando viajar de
ônibus, e próximo às portas quando for de trem; Em ônibus interurbanos nunca
coloque na mala a capanga, bolsa ou casaco contendo armas, documentos ou dinheiro
fora do seu alcance. Lembre-se que poderá dormir e acordar sem seus pertences91.

A despeito de todas essas questões (algumas delas caricaturais de um período de estado
de exceção como vimos na cartilha do Coronel Molina), a Comissão Estadual da Verdade do
Rio de Janeiro insistiu na importância de estabelecer o vínculo com as universidades, e com
isso viabilizou, junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), a
publicação de um edital de pesquisa no valor de R$ 2 milhões para subsidiar a elaboração do
relatório final da CEV-Rio.92
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A construção do edital não foi uma tarefa simples, mas os esforços da assessoria da
Comissão da Verdade somado ao compromisso assumido pelo Governador do Estado, Sérgio
Cabral, de viabilizar pesquisas subsidiárias ao trabalho da Comissão da Verdade do Rio resultou
na aprovação de sete pesquisas que constam no relatório final da CEV-Rio com o envolvimento
de mais de 100 pesquisadores de seis universidades do Estado do Rio de Janeiro. Eram elas: (i)
Arqueologia da reconciliação: formulação, aplicação e recepção de políticas públicas
relativas à violação de direitos humanos durante a ditadura militar, realizada pela Fundação
Getúlio Vargas e coordenada pela professora Angela Moreira Rodrigues da Silva, além de
outras professoras como Dulci Pandolfi do CPDOC/FGV; (ii) A estrutura de atuação do Poder
Judiciário no Estado do Rio de Janeiro durante o período do governo militar e recomendações
para políticas públicas de não repetição neste âmbito, realizada pelo IBMEC e coordenada
pela professora Daniela Silva Foutoura de Barcellos; (iii) Políticas públicas de memória para
o Estado do Rio de Janeiro: pesquisas e ferramentas para a não-repetição, realizada pelo
Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio e coordenada pelo professor José Maria Gomez; (iv)
Conflitos por terra e repressão no campo no estado do Rio de Janeiro (1946-1988), realizada
pela UFRRJ e coordenada pela professora Leonilde Sérvolo de Medeiros; (v) O testemunho
como janela: o perfil dos atingidos e a estrutura repressiva do estado ditatorial no Rio de
Janeiro a partir de testemunhos dados à comissão de reparação do Estado do Rio de Janeiro,
realizada pela UFRJ e coordenada pelo professor Marcos Luiz Bretas da Fonseca; (vi) O 1º
Batalhão de Infantaria blindada do Exército e a repressão militar no Sul Fluminense, realizada
pela UFF de Volta Redonda e coordenada pelo professor Ozanan Vicente Carrara; (vii) Justiça
autoritária? Uma investigação sobre a estrutura da repressão no poder judiciário do estado
do Rio de Janeiro (1946-1988), realizada pela UFRJ e coordenada pela professora Vanessa
Batista Berner.
As pesquisas foram realizadas entre os meses de janeiro de 2014 a julho de 2015 e
trouxeram importantes aportes para a Comissão. Os temas nelas abordados tinham relação com
pesquisas desenvolvidas no âmbito da CEV-Rio, mas como tinham recursos financeiro e de
pessoal a contribuição foi inestimável. Cito o exemplo da repressão aos trabalhadores rurais
como algo muito característico desse comando de esquecimento promovido pelo Estado. Se a
Guerrilha do Araguaia até hoje não é reconhecida pelas Forças Armadas, a violência rural em

um estado como o Rio de Janeiro sempre teve pouca visibilidade, como revelado pela pesquisa
coordenada por Leonilde Medeiros.93
Todas as pesquisas só foram possíveis por uma dedicação de pessoas que orientaram
seus estudos para subsidiar um relatório estatal de graves violações de direitos humanos
ocorridas no Rio de Janeiro entre os anos de 1964 e 1985.

3.4. As particularidades contextuais das comissões da verdade locais
O Brasil vivenciou um processo muito particular de multiplicação de comissões da
verdade, o qual a cientista política Cristina Buarque de Hollanda caracterizou como
“comissionismo”94. Dentre todas as diferenças que se pode observar nas mais de cem comissões
criadas – seu grau de institucionalização, a característica do corpo de membros e assessores,
seu impacto no debate público local e nacional, sua capacidade de levar adiante pesquisas, etc.
–, destaco neste tópico, para pensar o caso específico da CEV-Rio, como as diferentes
realidades locais guardaram relações específicas com o foco dado por cada órgão a
determinados tipos e contextos de violações de direitos humanos.
Durante a ditadura empresarial-militar, da região Norte à região Sul do país foram
muitos segmentos e grupos sociais atingidos pela violência, com modelos específicos de
opressão e repressão utilizados. Da mesma maneira, as resistências foram distintas em diversas
regiões do país, com estudantes, sindicalistas, indígenas, camponeses, professores
universitários, etc. Nesse sentido, mesmo que isso não tenha se tratado de um movimento
coordenado entre as diferentes comissões, ocorreu um fenômeno interessante, em que cada
órgão de certa maneira deu destaque às dimensões mais importantes de sua realidade local.
Nesse quadro, porém, duas comissões estaduais se destacaram: as de São Paulo e do Rio
de Janeiro. É possível afirmar que, dentre as estaduais, foram as duas que tiveram maior
influência sobre o debate público, e, ao lado da de Pernambuco, também tiveram a melhor
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estrutura de trabalho95 e maior capacidade de interlocução com a CNV. Para além disso, em
função das próprias características históricas e da importância política, cultural e econômica
dos estados, as comissões da verdade de SP e do RJ estiveram sempre atuando na tensão entre
o nacional e o local.
No caso do Rio de Janeiro, isso significou que tratamos alguns dos casos de maior
repercussão dentre os mortos e desaparecidos políticos da ditadura, como os de Rubens Paiva
e Stuart Angel. A importância simbólica dessas vítimas gerava uma relação complexa com a
CNV, na medida em que as investigações nem sempre caminhavam na mesma direção. No caso
do Rubens Paiva, houve uma convergência importante entre as pesquisas, e foi um depoimento
coletado por um assessor da CEV-Rio com o tenente-coronel Armando Avólio Filho que ajudou
a Comissão Nacional da Verdade a afirmar de maneira inequívoca que o Exército montou uma
farsa para esconder seu assassinato sob tortura no DOI-CODI. No entanto, no caso de Stuart
Angel, as comissões caminharam em direções distintas, o que ficou evidente no dia 09 de junho
de 2014. Nesta data, a CNV promoveu uma audiência pública na sede do Arquivo Nacional no
Rio de Janeiro para apresentar a hipótese de que o militante teria sido enterrado na base aérea
de Santa Cruz96, e no mesmo dia o jornal O Globo publicou matéria a partir de pesquisas da
CEV-Rio indicando a possibilidade de que o corpo de Angel tenha sido jogado pelos militares
no mar da Baía de Guanabara97.
Apesar dessa constante tensão em torno de uma expectativa de nacionalização dos
trabalhos da CEV-Rio, a comissão conseguiu observar fatos e abrir investigações e pesquisas
sobre elementos até então muito pouco conhecidos sobre a dinâmica da ditadura dentro do
próprio estado do RJ. Poucos exemplos são tão expressivos disso quanto a pesquisa já
apresentada acima levada adiante por pesquisadores da UFRRJ sobre a repressão aos
camponeses no estado.

95

As estruturas precárias para investigar crimes cometidos pelo próprio Estado, através de órgãos que integram o
Estado, mas sem garantir dotação orçamentária, logística, estrutura e de pessoal é um lavar as mãos permanente.
Se cria, mas não se viabiliza. A presença de servidores militantes nesses órgãos fez diferença. Quando as coisas
começam a lograr êxito não é pelo material, pela logística e pelo estrutural, é pelo envolvimento das pessoas que
dedicam seu tempo para algo sem o apoio necessário. Atuar em uma comissão da verdade sem recursos para
mandar uma carta pelo correio ou para gravar uma audiência é algo que vivenciamos, mas sabendo que era de
propósito, também de propósito enfrentou-se esses desafios materiais com muita criatividade e solidariedade de
outros atores.
96
G1, "Capitão diz à CNV que Stuart Angel foi enterrado em Base Aérea do Rio", 09 de junho de 2014. Disponível
em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/06/capitao-diz-cnv-que-stuart-angel-foi-enterrado-em-baseaerea-do-rio.html. Acesso em 18 de março de 2020.
97
O Globo" Caso Stuart: coronel admite envolvimento da Aeronáutica na prisão de militante. 09 de junho de 2014.
Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/caso-stuart-coronel-admite-envolvimento-da-aeronautica-naprisao-de-militante-12769407. Acesso em 18 de março de 2020.

Embora com pouca estrutura financeira o trabalho desenvolvido pela CEV-Rio
envolveu pesquisadores que aportaram informações capazes de construir narrativas sobre o
período que eram restritas ao papel dos historiadores ou dos familiares e ex-presos políticos.
Enfrentar a “hierarquia dos mortos” foi uma árdua tarefa, mas os resultados alcançados podem
ser reparados no envolvimento de atores sociais que passaram a ser atraídos pela pauta, na
perspectiva de que o passado que não passa traz um presente incapaz de evitar graves violações
de direitos humanos no futuro.

3.5. As iniciativas de memória da CEV-Rio: o caráter público da comissão
Como já dito anteriormente, o Rio de Janeiro, a despeito de ter sido um dos centros da
repressão durante a ditadura, não possui nenhum museu, memorial ou centro de memória sobre
a ditadura. Frente a esse cenário, a CEV-Rio buscou dar centralidade à questão dos lugares de
memória, não apenas por meio da criação dos GTs DOPS e Casa da Morte, mas também
insistindo na necessidade de diligências e visitas a espaços que serviram como centros de prisão
e tortura, a fim de que ex-presos políticos e familiares pudessem reconhecer os locais e também
testemunhar onde em outro momento haviam sido vítimas da violência. Tal perspectiva estava
fortemente ancorada na demanda de grupos da sociedade civil, que já haviam apresentado essa
questão frente à CNV, sem obter retorno imediato. Por sua vez, esses grupos inspiravam-se
principalmente na experiência argentina, em que a dimensão dos centros de memória representa
elemento fundamental para explicar a “consagração da memória” naquele país98.
Para além da necessidade de pautar a questão dos espaços da cidade frente à ausência
de políticas de memória, havia a compreensão, no âmbito da CEV-Rio, de que o órgão deveria
ter sim um papel de produzir um relatório circunstanciado de graves violações de direitos
humanos cometidas durante a ditadura, mas que isso não deveria significar o abandono da
perspectiva de uma atuação mais pública, baseada no objetivo de levar adiante um processo
político, de dimensões pedagógicas, em torno da disputa pela memória do período. Assim, a
CEV-Rio apostou não apenas nas diligências e nas audiências públicas, mas também em uma
98
GUGLIELMUCCI, Ana. La consagración de la memoria: uma etnografia acerca de la institucionalización
del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. Buenos Aires: Antropofagia, 2013.

constante presença na imprensa e nas redes sociais. Importa notar que essa era uma
característica controversa, e que, como visto no capítulo anterior, gerou debates internos
importante dentro da CNV. Se no caso da CEV-Rio essa foi a perspectiva dominante, isso não
significou que não existiam tensões e visões divergentes sobre quais deveriam ser as prioridades
da comissão.
Dentre as iniciativas que poderiam ser caracterizadas como tentativas de levar adiante
uma política de memória, a mais importante promovida pela CEV-Rio foi a mudança do nome
de uma escola estadual. A escola Costa e Silva, que fazia referência ao segundo general-ditador,
teve seu nome alterado para Abdias do Nascimento, um importante militante antirracista que
viveu exilado durante todo o período da ditadura. Se de início apostávamos que o objetivo
central da ação era garantir a alteração do nome, após uma série de visitas ao colégio para
promover debates entre os alunos e os professores, a CEV-Rio chegou à conclusão de que a
riqueza estava na possibilidade de abrir, com aquela iniciativa, um debate entre a comunidade
escolar que muitas vezes estava bloqueado. Assim, a mudança do nome só faria sentido se fosse
a culminância de um processo em que os diversos atores envolvidos na realidade da escola
tivessem participado. Com efeito, aquela experiência foi muito significativa para a comissão
compreender qual deveria ser seu papel como um todo99.
Mas foi durante as diligências que o conflito de memórias se materializou de forma mais
inequívoca em nossa frente. Entre o fim da ditadura e o início dos trabalhos das comissões da
verdade, as vítimas do regime e os militares apresentaram suas visões e suas memórias no
debate público, fornecendo os subsídios para essa disputa entre narrativas acerca do período
ditatorial e de seus significados. Mas durante os trabalhos das comissões, ex-presos políticos
estiveram frente a frente, constantemente, com os militares. Em alguns casos, com aqueles que
haviam sido seus algozes; em outras ocasiões, com oficiais que, embora não tenham sido
responsáveis pelas violações de direitos humanos da ditadura, carregavam aquela memória.
Dois episódios ocorridos com a CEV-Rio são expressões muito intensas desse aspecto.
O primeiro deles, já abordado na introdução deste capítulo, foi a diligência às instalações
do DOI-Codi na Rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro, que atualmente é a sede do I
Batalhão da Polícia do Exército. Após duas tentativas de visitar o local sem que houvesse
autorização para adentrar o prédio, iniciou-se uma negociação para que o Comando do Exército,
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que nos recebeu no Palácio Duque de Caxias, pudesse concordar com a diligência. Por fim, o
que viabilizou a entrada da comitiva no local foi o apoio definitivo de deputados e senadores
da Subcomissão de Memória, Verdade e Justiça, vinculada à Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara dos Deputados, composta dentre outros nomes, por Luiza Erundina
(PSOL/SP) e João Capiberibe (PSB/AP).
Na ocasião, estávamos todos os membros da CEV-Rio, parlamentares, o advogado de
presos políticos Modesto da Silveira, e ex-presos políticos que haviam sobrevivido à tortura
naquele espaço físico. Ao chegar, fomos recebidos por um tenente-coronel (sexto lugar no posto
hierárquico do exército), mas antes de conseguirmos entrar no local, houve o conflito narrado
no início do capítulo, com o protesto do então deputado federal Jair Bolsonaro. Após o tumulto,
entramos no batalhão e fizemos uma breve visitação a alguns espaços, como o museu de motos
da Polícia do Exército.
Então, fomos recebidos em um auditório e tivemos uma espécie de palestra do tenentecoronel, que contextualizou a atuação histórica da Polícia do Exército no último século e fez
um apanhado histórico que ia desde a década de 1930 até os dias atuais, incluindo a atuação da
instituição nos jogos pan-americanos e na visita do Papa Bento XVI ao Rio de Janeiro. No
entanto, o militar omitiu em sua fala o período de 1964-1985. Ao término de sua exposição, a
deputada Luiza Erundina (PSOL/SP) o questionou sobre esse lapso e o tenente respondeu que
a atuação da Polícia do Exército não tivera grandes repercussões naquele período.
Após o discurso do oficial fomos visitar os espaços que serviram de prisão e tortura
durante a ditadura, mas antes frisamos que a presença do deputado federal que havia ocasionado
o tumulto não seria aceita pela comissão. Naquele momento, pensávamos que ele se insurgiria,
mas foi exatamente o contrário. Ficou em silêncio, sentado em um canto da sala e depois
esperou o término no pátio. Nenhum insulto, nenhuma palavra que desqualificasse o trabalho,
talvez porque não houvesse registro da imprensa e nem plateia que despertasse interesse em seu
espetáculo100.
Andar naqueles corredores acompanhada por pessoas que haviam sido presas e
torturadas no mesmo local gerava sentimentos difíceis de descrever. As minhas lembranças
daquele dia quente de primavera são as piores possíveis, porque em todas as falas sentia a
violência pela qual as testemunhas haviam sido submetidas no período de prisão. A síntese de
Álvaro Caldas, membro da CEV-Rio, era bastante representativa da força daquele momento.
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Caldas afirmou, durante a diligência, que aquela era a terceira vez que entrava no local, mas a
primeira em que isso ocorria sem um capuz tapando seu rosto e sua visão.
A segunda diligência que vale ser destacada é a que foi realizada no Hospital Central do
Exército (HCE), no dia 23 de setembro de 2014. A visita foi organizada em conjunto com a
CNV, tendo como foco principal dois objetivos: 1) aprofundar as investigações sobre o caso do
militante Raul Amaro Nin Ferreira, cuja família, junto à CEV-Rio, demonstrou ter sido
assassinado sob tortura dentro daquele hospital101, e 2) buscar prontuários médicos da estadia
de Raul e de outros ex-presos políticos que passaram pelo local102. Esta foi a visita em que
fomos recebidos com maiores pompas e circunstâncias, e os oficiais nos trataram com enorme
educação e cortesia. Em seguida, teve início a visita, e a despeito dessa forma polida com que
fomos tratados, os militares negaram peremptoriamente a existência do material que
buscávamos. Assim, do ponto de vista objetivo, a diligência teve poucos resultados.
Poucas semanas depois, ficou mais claro o que estava por trás de toda aquela educação.
O Ministério Público Federal recebeu uma denúncia anônima, segundo a qual uma série de
documentos haviam sido escondidos em uma garagem do HCE antes da diligência. Os
procuradores responsáveis entraram com um pedido de busca e apreensão na justiça e obtiveram
autorização para voltar ao HCE e diligenciar o local apresentado pela denúncia. E de fato, foram
localizados, precisamente na sala apontada pelo denunciante, diversos sacos com prontuários
médicos datados de dois intervalos de tempo: 1940-1949 e 1975-1983. A documentação mais
importante, que seria aquela relativa aos anos mais duros da repressão, não estava lá, indicando
que ela pode ter sido destruída em algum momento da história103. Mas para além dos
prontuários, os procuradores encontraram documentos com a identificação de todos os
integrantes da CEV-Rio e da CNV104
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A escolha das duas diligências como as mais simbólicas para tratar neste capítulo tem a
ver com o argumento apresentado. Se é inequívoco que as comissões estaduais foram dotadas
de menor força institucional do que a CNV, isso não significa que elas tenham gerado menor
resistência por parte de setores descontentes com a atuação destes órgãos. Talvez seja
precisamente o oposto: por sua capacidade de adotar uma postura pública mais combativa, foi
no quadro de iniciativas da CEV-Rio, ainda que conjuntas com sua congênere nacional, que
surgiram algumas das materializações mais fortes das batalhas de memória que caracterizaram
o período de atuação das comissões da verdade, como foi o caso da confusão causada pelo
deputado federal Jair Bolsonaro no antigo DOI-CODI e a produção de dossiês, por parte do
HCE, sobre os membros das comissões.
Se do ponto de vista público esses foram episódios que marcaram com muita força o
sentido das disputas de narrativa e memória que a Comissão Estadual da Verdade do Rio
enfrentou, na condição de membro e presidente do órgão, foi em outro momento que vivenciei
com mais força essa dimensão. Falo, aqui, da coleta dos testemunhos do coronel Paulo Malhães.

3.6. O depoimento de Paulo Malhães
A possibilidade colocada de estar frente a frente com um torturador foi construída
paulatinamente a partir de conversas com jornalistas que já o haviam entrevistado. Seu endereço
não era conhecido e localizá-lo foi resultado de algumas investidas da nossa parte com a
colaboração desses profissionais da imprensa que cobriam a Comissão da Verdade. O local era
isolado, assim como eram as memórias daquele coronel que havia sido deixado à deriva, após
algumas décadas de apoio e financiamento para que o comando de esquecimento não perdesse
sua efetividade. As condições materiais em que vivia destoam de outras residências de oficiais
das Forças Armadas e tínhamos essa evidência porque já havíamos visitado alguns que se
recusaram a prestar testemunhos.
A aproximação para que falasse já estava dada quando autorizou nossa visita, pois caso
não quisesse falar, bastava não nos receber. E foi assim, nos dias 18 de fevereiro e 11 de março
de 2014 em um sítio isolado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que entrevistamos aquele que
até hoje foi um dos poucos torturadores confessos da ditadura empresarial-militar no Brasil
entre os anos de 1964 e 1985, o Coronel reformado Paulo Malhães, que integrou o Centro de
Inteligência do Exército (CIE).

Malhães esteve 24 anos na carreira militar, dedicando 18 anos à repressão, como
apontam Otávio e Jupiara105. Ele iniciou sua carreira militar em 1961 e por ser um “ferrenho
anticomunista” mergulhou de corpo e alma no golpe empresarial-militar de 1964 que depôs
João Goulart. Sua formação – ou parte dela – se deu no Centro de Estudos de Pessoal no forte
do Leme, uma das células de formatação de torturadores. Em 1968, já sob comando dos
militares no país, o Coronel ingressou no embrião do que seria o CIE e logo se destacou. Assim,
do Leme ao Araguaia, passando pela estruturação da casa da morte em Petrópolis, pela operação
Medianeira em Foz do Iguaçu e por outros cantos do país, Malhães sabia demais e dizia que o
“desparecimento é mais importante do que a morte”. Ele afirmou que ao desaparecer com os
corpos causava mais incerteza no inimigo, pois quando alguém morre um ciclo se encerra, mas
quando desparece a expectativa segue eterna.
Após essa entrevista e aparições públicas, seguidas de sua repentina morte em
circunstâncias nebulosas, parece inegável que quebrar o pacto do silêncio ou o comando de
esquecimento custou sua vida, embora as investigações da sua morte tenham sido concluídas
como latrocínio (roubo seguido de morte).
A entrevista com Malhães trouxe à tona experiências de pesquisas e atuação profissional
anteriormente acumuladas na assessoria da Comissão Nacional da Verdade e também na
Comissão sobre Mortos e Desparecidos Políticos. Os elementos que eu podia aportar enquanto
o entrevistava decorriam de informações que conseguimos reunir nos arquivos públicos, bem
como os testemunhos de familiares e ex-presos políticos. A entrevista de quase 30 horas nos
deu pistas do envolvimento dele em crimes contra a humanidade. Importante frisar que chegar
até ele foi fruto de uma investida que fazíamos no âmbito da Comissão da Verdade para
chegarmos aos torturadores descobrindo seus endereços. Quando conseguimos o endereço de
Malhães não o procuramos imediatamente pois era preciso estudar algumas informações para
subsidiar a entrevista. A pior coisa que poderíamos fazer era conversar sem um mapeamento
mínimo já disponível da sua biografia e por isso tardamos meio ano a entrevistá-lo.
Malhães foi um dos responsáveis pelo Serviço de Inteligência do Exército e dispunha
de mapas e organogramas de diferentes grupos políticos de resistência as ditaduras da região.
Em nossa entrevista admitiu ter sido formado na Escola das Américas no Panamá (1959) e
reconheceu ter visitado os seguintes países em missão “oficial”: Estados Unidos, África do Sul,
Angola, França e Inglaterra. Seu papel era desenvolver sistemas de buscas e localização de
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pessoas consideradas subversivas. Dentre as diversas citações que fazia, o filme A Batalha de
Argel parecia ser um manual de instruções em suas ações106.
A narrativa que norteava sua fala era a “ameaça comunista” ao território e demonstrava
conhecer as relações entre Venezuela, Bolívia, Uruguai, Argentina e Chile durante os anos da
Operação Condor, embora não usasse essa terminologia. Para ele o papel do Brasil foi
fundamental na formação das policias e militares de outros países do Cone Sul, já que o
protagonismo do Brasil de ter sido um dos primeiros a vivenciar uma ditadura não era algo
desprezível, além de ter sido a mais larga do continente.
Sem titubear, admitiu a existência da conexão repressiva entre os países do continente,
bem como sua autoria na criação de centros clandestinos de tortura em todo o país, tendo como
principal exemplo a Casa da Morte em Petrópolis, cuja existência só se comprovou após o
depoimento de Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente. Em seu depoimento nunca fez
referência a datas e por isso ter preparado a entrevista foi fundamental para colher algumas
informações que até hoje não podemos afirmar que são verdadeiras, já que os arquivos das
Forças Armadas seguem sob sigilo. A relação com a Operação Condor ficava mais evidente
quando reconhecia que havia trabalhado na fronteira em cidades como São Borja e Santana do
Livramento, no Rio Grande do Sul. Admitiu ter controle sobre os passaportes e de quem entrava
e saia do país. Cumpre ressaltar sua atuação em relação aos argentinos, já que admitiu ser o
responsável pela elaboração de álbuns de fotos com todos os exilados que entravam e saiam do
Rio de Janeiro com o apoio da Polícia Federal do Brasil. Ele denominava essa ação de
“perseguição tácita”, já que as pessoas não suspeitavam que estavam sendo monitoradas.
Assim, conhecia toda a rotina dos exilados no Rio, sem exceção. O álbum de fotos era um
facilitador quando recebia ordens para sequestrar qualquer um desses estrangeiros, sem falar na
afirmação de que tinha apoio do Consulado Argentino e do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) da Organização das Nações Unidas. Informações
encontradas em sua casa pelo Ministério Público Federal, após sua morte, confirmaram algumas
dessas histórias em documentos oficiais das Forças Armadas. Vale frisar que os documentos
desclassificados que ajudaram no processo de exumação do presidente João Goulart que
desenvolveremos no capítulo seguinte compõem esse mosaico de coordenação das forças de
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inteligência referidos por Malhães, vinculados à conexão repressiva entre os países do
continente responsáveis pela Operação Condor. 107
Trazer à tona depoimento de torturadores foi um dos desafios da Comissão da Verdade
do Rio e nessas raras vezes a narrativa de quem praticou a tortura, estuprou, deu choque
elétricos era permeada por uma tensão vinculada à ausência de provas que não fossem os
testemunhos de suas vítimas. Evidente que para nós, na comissão, a fala das vítimas tinha um
valor inequívoco. No entanto, os torturadores sempre as acusam de estar mentindo, o que
adiciona ainda mais um grau de crueldade em sua postura. Essa entrevista me colocou frente a
frente com um dos principais desafios do trabalho: a busca de informações escondidas por um
segmento da sociedade responsável pelo comando de esquecimento.
Em seu depoimento, Malhães assumiu sua participação como um dos mentores da Casa
da Morte de Petrópolis, considerada por ele um “laboratório” clandestino fora dos espaços
militares, que permitia uma atuação mais livre e mais violenta em seu aspecto psicológico. Ele
reconheceu a política de desaparecimento das Forças Armadas com a técnica de ocultação de
cadáveres, na qual, segundo ele, se retirava a arcada dentária, as pontas dos dedos, além do
corte no ventre das vítimas antes de colocá-las em sacos impermeáveis e lançá-las em um rio
na região serrana do Rio de Janeiro, tornando impossível sua localização e identificação.
Admitiu ainda o desenterro dos restos mortais do deputado Rubens Paiva; o assassinato de
Onofre Pinto no massacre de Medianeira em Foz do Iguaçu108 e o destino dado ao seu corpo,
com a mesma técnica de desaparecimento; a participação durante a Guerrilha do Araguaia,
como repórter infiltrado da Presidência, na região, e a posterior atuação na Operação Limpeza
que desenterrou e lançou no Rio Araguaia os restos mortais dos guerrilheiros.
A despeito da crescente produção acadêmica sobre as comissões da verdade, pouco
espaço tem tido o papel específico do lugar ocupado pelos algozes nesse processo. Há uma
produção sobre a resistência dos militares da ativa e da reserva em relação à CNV, e também
existe bastante material sendo produzido sobre o papel dos testemunhos das vítimas109. Na
interseção entre esses dois temas – ou seja, os depoimentos de torturadores –, permanece um
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grande lapso de reflexões e análises. No entanto, as historiadoras Maud Chirio e Mariana Joffily
publicaram um artigo acerca do tema com leituras importantes110.
Chirio e Joffily marcam, com propriedade, que a despeito de alguns momentos entre o
fim da ditadura e os trabalhos da CNV em que as falas de militares vieram à tona no debate
público, foi apenas com as comissões da verdade que os perpetradores de graves violações de
direitos humanos ganharam uma voz e um rosto para a sociedade brasileira. Esse caráter de
ineditismo trouxe inúmeras tensões para dentro da CNV: as convocações deveriam ser secretas,
de modo a aumentar a possibilidade de que os agentes revelassem fatos sobre as circunstâncias
dos crimes? Ou deveriam ser públicas, para que os agentes prestassem contas de seus atos, tal
como defendiam os movimentos de vítimas? Qual papel os membros e assessores do órgão
deveriam assumir? O de juiz, de interrogador, de pesquisador, de historiador...?
De fato, a CEV-Rio enfrentou todas essas questões – e outras mais – no caso do
depoimento de Paulo Malhães. O ponto central das discussões internas da CEV-Rio sobre o
depoimento de Malhães foi quanto crédito deveríamos dar às narrativas dele sobre as
circunstâncias de casos específicos de violações de direitos humanos que estávamos
investigando. Por um lado, é evidente que qualquer pista para o esclarecimento circunstanciado
dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáver era relevante,
tendo em vista o objetivo fundamental das comissões da verdade: identificar e tornar públicas
as estruturas, os locais, as instituições, bem como suas eventuais ramificações nos diversos
aparelhos estatais e suas ramificações civis, relacionadas à prática de violações de direitos
humanos.
Tratava-se, afinal, de entender se os fatos ali apresentados – mesmo sendo verossímeis
algumas vezes – poderiam auxiliar na investigação de casos investigados pela CEV-Rio. Para
nós, era temerário ler aquele depoimento sem conceber a probabilidade de uma espécie de
armadilha plantada por Malhães, cujos resultados seriam ao mesmo tempo embaralhar
investigações em curso e também utilizar o espaço da comissão para promover sua memória
publicamente.
Nesse sentido, o caso evocava uma questão central para todo o debate da Justiça de
Transição, que é o da produção de narrativas legítimas encaradas como a verdade. Durante a
ditadura as Forças Armadas possuíam a capacidade de impor uma versão oficial sobre quaisquer
eventos, mas ao longo do regime democrático, com a emergência de narrativas das vítimas,
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houve uma tentativa de mudar a narrativa pública sobre a ditadura, o que se intensificou no
âmbito da CNV e das comissões estaduais. Desse modo, Malhães fazia aquele movimento como
uma forma de tentar salvaguardar sua condição de produtor da verdade, perdida com o fim da
ditadura. Essa questão logo se colocou como um debate interno no âmbito da comissão. Ou
seja, em que medida deveríamos dar publicidade àquele tipo de narrativa? Não haveria o risco
de significar uma chancela definitiva sobre os fatos que ele apresentava como realidade?
Entendemos, no entanto, que dar publicidade ao depoimento de Malhães significaria
continuar promovendo um debate público a respeito da urgência de se tratar a questão com
novas lentes. Ou seja, a decisão da CEV-Rio, nesse caso, tinha menos relação com a
comprovação (ou não) factual das circunstâncias descritas por Malhães.
Decidimos dar publicidade ao depoimento em um Fórum de Participação. Na ocasião,
publicamos um preâmbulo à transcrição de seu depoimento, o que foi uma prática inédita e
única dentre todos os depoimentos de torturadores em todas as comissões da verdade. No
documento, destacavam-se os seguintes trechos:
Dar publicidade ao depoimento de Malhães, antes do término do relatório final,
significa promover um debate público a respeito da urgência de se tratar esses
sofrimentos com novas lentes. Mesmo que se comprove a verdade dos fatos descritos
pelo torturador confesso, o que só será possível com a abertura dos arquivos das
Forças Armadas, o que se busca é dar conhecimento e lutar para o esclarecimento
desses fatos. Trata-se, nesse momento, de permitir que a sociedade possa delimitar e
qualificar as responsabilidades institucionais, sociais e políticas daquele período, a
fim de transformar um paradigma que nos acompanha até hoje, quando o Estado, por
meio de seus agentes, mantém sua prerrogativa de promover matanças sem qualquer
responsabilização
[...]
O caso Malhães, na condição de agente do Estado que exercia o monopólio da força
em circunstâncias especiais, acaba encobrindo outro monopólio, menos explícito, mas
inaceitável, que é o monopólio da produção da verdade. O desafio colocado é
enfrentar exatamente esse poder de produção da verdade exercido de tal forma que
não permite contestação, já que o Coronel Malhães reporta os fatos atendendo aos
seus interesses e reveste a narrativa com versões que reforçam o estigma dos
adversários pela responsabilidade dos atos de “terrorismo” e, ao mesmo tempo,
justifica pelo caráter de “guerra” instalado no período.
[...]
É por isso que a apuração da verdade, em rigor, equivale a fazer despir da versão
oficial as vestimentas inverídicas e impor no discurso oficial também os elementos
recolhidos da versão e da memória dos vencidos, à exemplo das atividades públicas
denominadas Testemunhos da Verdade, realizadas pela Comissão da Verdade do Rio.
Soma-se aos testemunhos a coleta de informações e documentos públicos (sigilosos
ou não) que reportem os acontecimentos.
[...]
Paulo Malhães pode ser um exemplo da condição humana e real de um agente que,
ao manipular a história e a memória por ele apropriada, é capaz de jogar de forma
perversa com aqueles que não têm acesso ao passado, já que os arquivos da ditadura
continuam nos porões. O desafio da Comissão da Verdade do Rio e de todos que lutam
pelo direito à verdade, à memória e à justiça, é descortinar esse passado que não passa
e que se perpetua, transformando torturadores em contraventores, em homicidas, em
matadores, em milicianos, em criminosos comuns, em corruptos, a revelar que a

verdade só se tem transformado ao longo do tempo sem perder sua essência de
ilicitude.111

Este preâmbulo é demonstração inequívoca do tipo de debate interno à CEV-Rio
naquele momento. A partir daqui, pretendo aprofundar algumas das questões ali esboçadas.
Neste ponto, penso ser importante fazer um breve apontamento de dois aspectos que entendo
serem centrais em sua narrativa, do ponto de vista do seu conteúdo. Em seguida, tratarei mais
especificamente da forma.
Em primeiro lugar, destaca-se que a fala de Paulo Malhães foi norteada pela
preocupação em demonstrar uma prevalência do serviço de inteligência em detrimento das
ações operacionais da repressão. Em outras palavras, ele negava a tortura física para afirmar
que a estratégia fundamental dos militares para obtenção de informações teria sido a infiltração,
obtida na medida em que uma série de militantes teriam sido “virados” após serem submetidos
a diferentes métodos de terror psicológico. Nesse mesmo quadro, apresentava muitos dos
militantes da luta armada como ingênuos que não tinham noção do adversário e das condições
de luta, e que acreditavam que apenas os bons propósitos e desprendimento bastariam. Por essa
razão, eles seriam alvos fáceis das estratégias psicológicas.
Nesse sentido, “virar” os militantes seria, na perspectiva apresentada por Malhães, mais
importante que submetê-los à violência física, pois era uma forma de demonstrar a
superioridade do bem – representado por ele mesmo e pelos militares a serviço da ditadura –
contra o mal – na visão dele, os comunistas. E nessa sobrevalorização de uma “guerra
psicológica”, ele se mostrava continuadamente como o grande personagem. Afinal, em sua
narrativa, ele teria sido responsável por “virar” centenas de militantes ao longo dos anos, e por
esse caminho teria sido capaz de sufocar a guerrilha.
O segundo aspecto dizia respeito à existência de uma forte autonomia e liberdade para
a atuação clandestina. Nessa chave, ele afirmava haver uma estratégia de atuação que ao mesmo
tempo prescindia de registros escritos e de autorização dos superiores. Segundo ele, havia
grupos que agiam de forma independente, aparentemente sem coordenação. Por vezes, a
impressão que se tinha de seu depoimento era de que ele atuava quase como um “lobo solitário”.
Como se sabe, tal postura seria totalmente oposta aos padrões militares.
Vejamos, portanto, o quadro montado por esses dois elementos anteriormente
elencados. Os militantes seriam românticos, fracos e ingênuos, facilmente enganados pelos
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agentes da repressão – dentre os quais ele próprio se destaca –, os quais por sua vez não
promoviam a “suja” tortura física, mas sim as “evoluídas” estratégias psicológicas. Assim, o
que explica o fato de que inúmeros militantes da oposição armada terem “virado” seria não uma
incapacidade de resistência física quando submetidos à tortura e aos maus-tratos, mas sim sua
suposta fraqueza moral. No entanto, os militares que levaram adiante este trabalho atuavam de
maneira descentralizada e autônoma, não prestando contas aos seus superiores nem deixando
registros escritos. Com essa atuação dos militares envolvidos na repressão à esquerda, a
guerrilha teria sido facilmente desmontada, mas, como não há documentos oficiais sobre essa
atuação, o que restaria às comissões da verdade seria ouvir e acreditar nos próprios envolvidos
na repressão, como ele próprio, Paulo Malhães, que naquele momento, de forma colaborativa,
estava se propondo a ajudar o órgão.
Trata-se, evidentemente, de uma narrativa excessivamente bem amarrada. Com efeito,
no momento mesmo da coleta do depoimento, emergia uma sensação de que o cenário
apresentado por ele era bastante diferente daquilo que todas as investigações já existentes
demonstravam, especialmente no tocante à quantidade e a atuação de infiltrados. Nesse sentido,
não é possível afastar a hipótese de que Malhães estava construindo uma imagem cujo objetivo
era desmoralizar, perante às comissões da verdade e todo o apelo público que elas vinham
gerando, a memória das vítimas. Por um lado, é fato que permanecem até hoje, entre muitos
dos militantes, tensões, desconfianças e desavenças. Por outro lado, setores da sociedade estão
em permanente espera de elementos para desqualificar e acusar os que pegaram em armas
contra a ditadura. Assim, Malhães parecia jogar para esses dois públicos, compreendendo
aquele momento de sua aparição pública como uma retomada de sua luta contra o mal. Se fora
por meio das estratégias de terror psicológico que ele vencera no passado, seria novamente por
essa via que ele voltaria a combater a esquerda, desta vez materializada não mais nos
guerrilheiros, mas sim nas comissões da verdade.
Malhães simboliza a própria ambivalência da tortura no Brasil, psicótica, que se
apresenta sádica mas se vê como patriota, que combate o “inimigo” mas é servil à oligarquia e
que, sobretudo, reveste de pseudo-psicologia seus cacoetes de terror, pois é o terror que é aqui
tomado como base conceitual da formação do Estado. No mesmo sentido que Carlo
Ginzburg112, que explora a emergência da concepção de Estado em Hobbes - um palaciano
inglês ilustrado que observa, no século XVIII, o medo, a reverência e o terror como substantiva
fonte a emanar o direito e a garantir o controle das massas e das paixões -, podemos observar
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que o torturador aqui se quer sofisticado, explorando como fraqueza o lirismo humano,
interpretando como fraca e frágil a pluralidade democrática, por esta representar também uma
pletora de sentimentos; e, assim, o torturador, fractuando e decompondo esse discursos que
contrariam a ordem soberana “acima de todos”, traz esses impulsos para o remanso da
hierarquia e da disciplina, como um pai obstinado que, ao final, sabe bem educar e colocar nos
trilhos os filhos rebeldes.
Uma vez delimitados alguns dos principais aspectos relativos ao conteúdo do
depoimento de Malhães, esboço aqui algumas reflexões sobre sua forma. Ou melhor, acerca do
tipo de interação estabelecido entre os entrevistadores, representando a CEV-Rio, e o militar.
Ao utilizar esse termo em destaque, inspirado em Goffman, proponho um deslocamento do tipo
de análise usualmente feita sobre os depoimentos de violadores de direitos humanos,
usualmente focados nos enquadramentos discursivos por eles mobilizados. Refletir sobre esses
depoimentos à luz de uma sociologia sobre as interações pode ajudar a trazer à tona questões
menos debatidas.
Uma das razões pelas quais essa abordagem não costuma ser utilizada para pensar as
falas dos torturadores talvez se explique pelo fato de que tais depoimentos costumam ser
realizados em cenários que favorecem um enquadramento discursivo já muito definido de
antemão. Recorro à análise de Joffily & Chirio, que buscam descrever as principais “técnicas
de interrogatório” utilizadas, bem como o “clima dos comparecimentos”. Segundo as autoras,
nos depoimentos coletados privadamente:
Algunos interrogadores, sobre todo cuando se trataba de declaraciones en privado,
intentaron reconstruir la trayectoria profesional del testigo en su integridad y, más allá
del establecimiento de hechos concretos, se interesaron por la estructura y la lógica
de la maquinaria represiva. Otros pusieron al agente represor ante una lista de víctimas
y no esperaron de él más que recuerdos sobre hechos precisos, con el objetivo de
averiguar, no de compreender (p.21)

Já em depoimentos públicos, “aumentaba entonces el miedo a ofrecer una tribuna a los
antiguos agentes de la represión, de modo que su relato estaba previamente encuadrado y no se
daba pábulo a una historia de vida” (p. 21). Assim,
Las estrategias para incitar a los testigos a hablar también fueron diversas. Algunos
miembros de la comisión (hombres de edad madura, a menudo juristas y a veces ex
ministros) se valieron de su autonomía moral e insinuaron que los militares
disfrazaban los hechos, o les condenaron. Otros usaron técnicas de interrogatorio
policial (...). (p. 21)

Assim, seja em entrevistas privadas do tipo “histórias de vida”, seja em depoimentos
públicos organizados em torno de um cenário e um tom de interrogatório ou até mesmo de

julgamento penal, as possibilidades de interação pareciam já delimitadas de antemão pelo
formato definido pelos entrevistadores para conduzir os depoimentos.
Argumento que, no caso do depoimento de Malhães para a CEV-Rio, é possível
encontrar uma excepcionalidade em relação ao conjunto dos depoimentos de militares para as
comissões da verdade. Isso se deu por três razões: as trajetórias pessoais e profissionais dos
dois entrevistadores – uma advogada de direitos humanos e um jornalista –, o local onde foi
realizado o depoimento – na casa do militar – e, por fim, o fato de que o depoimento foi coletado
privadamente, antes de sua aparição pública em uma audiência da CNV. Por sua vez, esses
elementos só foram possíveis em função daquilo que já argumentei no correr deste capítulo: as
comissões subnacionais, em razão da menor exposição pública e do menor grau de
institucionalização, tiveram condições de levar adiante uma atuação que para a Comissão
Nacional da Verdade não parecia possível.
Malhães havia dado uma entrevista em sua própria casa no ano de 2012, para jornalistas
d’O Globo113. E falaria com a CNV em março de 2014, em um depoimento que sabia estar
sendo gravado em vídeo e que seria imediatamente publicado na imprensa. Como entrevistado
para um jornal, sua capacidade de apresentar sua versão dos fatos é virtualmente infinita. Ou
seja, trata-se de um cenário em que seu papel é o de militar que atuou durante a ditadura,
fornecendo suas informações (supostamente) factuais a fim de apresentar a sua “versão” da
história. Já como depoente frente à CNV, o papel a ser representado por Malhães era o de
inquirido, ou mesmo de réu, em que todas suas informações seriam colocadas a prova e
questionadas, uma vez que o que se buscava não era a sua perspectiva pessoal sobre o período,
mas sim a declaração acerca de casos de violência114. De fato, o depoimento de Malhães para
a CNV teve início precisamente com a montagem dessa cena. Ele solicitou a palavra para fazer
um “preâmbulo” sobre o que ele pensava de sua participação naquela ocasião. E então afirmou:
“Estou aqui na condição quase que de réu, quase”. Foi então interpelado por José Carlos Dias,
membro da CNV e ex-ministro da justiça que disse: “o senhor não é réu, porque nós não temos
o poder punitivo e nem jurisdicional. Agora, o senhor é investigado porque nós queremos
reconstruir os fatos, nós queremos recontar a história”115.

113

O Globo, "Relato dos porões: cobra e jacarés na hora da tortura", 24 de junho de 2012.
De fato, como notam Joffily & Chirio, no caso de Malhães, ele “fue tratado con gran dureza, en especial por
uno de sus interlocutores, José Carlos Dias, quien le interrumpía de continuo y no dudó en compararle con Hitler”.
Cf.: JOFFILY & CHIRIO, op. cit., p.231
115
O depoimento está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=e2SnsSYG7O0. Acesso em 25 de abril
de 2020.
114

Nosso encontro com ele se deu na interseção entre esses dois momentos. Sem se
configurar como uma entrevista (a despeito da presença de um jornalista), e sem a cena de
tribunal existente na CNV, apresentava-se ali uma situação inédita para os presentes – tanto
para nós quanto para ele –, de modo que a definição da situação, nos termos de Goffmann, se
daria precisamente no curso da interação. Estabeleceu-se ali, entre nós que representávamos
um órgão da Justiça de Transição e o indivíduo responsável por inúmeras violações de direitos
humanos, um “jogo” de interações, em que os papeis a serem representados não estavam tão
evidentes.
Foi naquele momento, quando Malhães não era nem apenas o militar que comandara o
CIE e nem apenas o réu a ser inquirido, que pôde emergir com força um terceiro papel, que
continha esses dois anteriores mas ia para além disso, representado por ele: o de formulador das
estratégias de produção de esquecimento sobre as graves violações de direitos humanos da
ditadura. Para desenvolver o argumento, observemos o seguinte trecho da conversa. Aqui,
importa menos o conteúdo propriamente dito. Ou melhor: o que discuto não é a possibilidade
de comprovação factual das afirmações de Malhães no caso em questão, mas a sim a forma pela
qual se desenvolve a interação. Falava-se, neste trecho, de uma suposta operação realizada com
o corpo de Rubens Paiva.

Malhães – Na praia eles vão achar. O DOI todo sabia em que lugar da praia tinha
posto o cara.
CEV-RJ - Não podia ficar lá.
Malhães - E agora?
CEV-RJ - O medo era que vazasse ou o medo era que a maré baixasse e aparecesse?
Malhães – Não, ele estava bem enterradinho. É que a umidade penetra, passa por baixo
e deteriora a carne muito rápida. Mas todo mundo... enterrado direitinho.
CEV-RJ - Não seria descoberto pela natureza.
Malhães – Não. Podia ser construindo um edifício e você...
CEV-RJ - Sim, uma escavação, anos depois...
Malhães – É. Isso acontece muito.
CEV-RJ - Na praia, que o senhor fala, é beira-mar ou terreno próximo?
Malhães – Não, mais para dentro. Bem mais para dentro.
CEV-RJ - Duna.
Malhães – Bem mais para dentro.
CEV-RJ - Ali perto, entre a antiga Sernambetiba, a antiga Sernambetiba para dentro...
Malhães – É.
CEV-RJ - ... onde eram só terrenos vazios?
Malhães – Vazios.
CEV-RJ - Lá para o lado da... o senhor disse que é Barra mesmo.
Malhães – É Barra mesmo.
CEV-RJ - Mas deve ser quase chegando lá na Reserva?
Malhães – Nem me lembro mais. Mas, eu sei que eu fui lá, eu fui lá... Alguém foi lá
e tirou ele, e deu a solução final. Todo mundo ficou, ‘e agora, o que a gente faz’. Nós
fomos e fizemos. Bota ele num saco...
CEV-RJ - Bota em um saco?
Manhães – E, faz a finalização normal.
CEV-RJ - Enterra.

Malhães – Não, enterra não, nunca mais. Nunca mais. Eu não enterro ninguém nunca
mais.
CEV-RJ - Sim, e aí? Deixa no saco aonde?
Malhães – Aí, aonde é que não posso dizer. Eu quase disse, porque no saco...
CEV-RJ - No mar. Não, o senhor disse que não jogou no mar.
Malhães – Pode ser até que você diga que jogou no mar, mas para isso você tem que
estar perto do mar.
CEV-RJ - Na Lagoa.
Malhães – Não, você tem que... tem outra proposta aí.
CEV-RJ - No Araguaia não tem mar. Não é coronel?
CEV-RJ - Mas eu estou falando da Barra da Tijuca. Rio? Mar? Lagoa?
Malhães – Lagoa não, nada fechado, nada que o cara possa chegar, ir lá no meio e
encontrar. Tem que ser um troço aberto.
CEV-RJ - Rio?
Malhães – É alguma coisa que...
CEV-RJ - No Rio Paraíba. Em um rio caudaloso.
Malhães – Então é... por exemplo, se eu matar alguém aqui. Vamos dizer que um cara
invade meu quintal, eu dou tiro nele. Não vou chamar a polícia. Vou preparar ele,
botar no carro, sair e jogar ele fora. Isso já foi feito.
CEV-RJ - Pode ser em um lixão.
Malhães – Nada de lixão. Lixão o cara pode ser encontrado, vai feder e nego vai dizer
porra que cheiro é este.
CEV-RJ - Mas o cheiro do lixão....
Malhães – Não, não supera o da carne humana, putrefata.
CEV-RJ - Então é um rio.
Malhães – Se você acha que é...
CEV-RJ - Não, não sei. Tô chutando.
Malhães – Se você acha que é...
CEV-RJ - Eu estou chutando.
CEV-RJ - O senhor conhece Marambaia, coronel?
Malhães – Conheço. Mas, Marambaia é muito longe, não pode ser na Marambaia. Eu
não gosto do mar. Porque o mar tanto leva como trás.
CEV-RJ - Tudo o que vai, volta.
Malhães – Não vê o assassinato do...
CEV-RJ - O rio só leva.
Malhães – O assassinato do Baumgarten. Mataram ele e jogaram no mar e o cara
pensou que o mar ia levar e em vez de levar o mar trouxe para a praia. Acharam.
Levaram para, como é que é, onde levam o morto...
CEV-RJ - Necrotério.
Malhães – Necrotério. Chegaram lá, os caras mais burros ainda, tentaram trocar a
etiqueta que fica no dedão do cara de um morto para o outro. Aí chegaram à conclusão
que só podia ser o CIE ou... Aí chegaram à conclusão que deveria ser o SNI. E foi daí
que surgiu a história.

Ao longo de todo este trecho – como afinal no curso de todo o seu depoimento –,
Malhães assume uma postura que passa ao mesmo tempo uma imagem de quase onipotência
durante a ditadura – é ele, afinal, quem faz a “finalização” do trabalho com o corpo – com uma
relativa condescendência com o depoimento ora em curso – “se você acha que é...”. Assim, no
lugar de fazer afirmações cabais (verdadeiras ou não) sobre as circunstâncias dos casos
investigados, ele buscou conduzir o depoimento o tempo inteiro como uma batalha, sentindose à vontade para nos testar. Em muitos momentos, ficava evidente que ele buscava identificar
nossas reações corporais, discordâncias e constrangimentos. Do mesmo modo, promovia uma

espécie de teste sobre os nossos conhecimentos acerca dos casos de violação de direitos
humanos, bem como da estrutura repressiva, ao perguntar nomes de agentes, vítimas e locais.
Se do ponto de vista estrito do conteúdo de sua fala, Malhães poderia estar fazendo
apenas contrainformação – ou seja, mentindo –, o que pretendo é caracterizar essa cena do seu
depoimento à CEV-Rio como o momento mais simbólico daquilo que pode ser entendido como
as disputas de memória sobre a ditadura. A socióloga argentina Elizabeth Jelin cunhou o termo
“empreendedores da memória” para designar os atores sociais e políticos que “habitualmente
tienen la intención o voluntad de presentar una narrativa del passado en los escenarios públicos
de su atuación, y luchan por imponer su versión del passado como la dominante y convertirla
en hegemónica, legítima, ‘oficial’, normal”116. Ou seja, também os militares que buscam impor
sua narrativa são empreendedores da memória, e são esses atores sociais que estão disputando
entre si quando se fala em batalha de memórias ou narrativas. Ao longo de toda a Nova
República, os empreendedores da memória efetivamente disputaram suas narrativas sobre o
passado na cena pública, mas os depoimentos de torturadores para as comissões da verdade
pela primeira vez colocaram face a face esses agentes. E o caso de Malhães, pela configuração
da situação que foi estabelecida, foi um momento singular em todo este processo.
O tempo transcorrido desde a entrevista que fiz com Paulo Malhães ainda é pouco, pelo
menos para mim, que em alguns momentos vi o uso de armas e violência física como algo do
cotidiano, mas mesmo diante dessas lembranças nunca havia estado frente a frente com alguém
cuja ideia de morte ou de tirar a vida de outro ser humano fosse algo “normal”, tampouco que
essa pessoa já não seria capaz de lembrar quantas pessoas matou, torturou e desapareceu.
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A EXUMAÇÃO DA DITADURA

A esperança nunca morre, mas Jango morreu
(João Vicente Goulart, em audiência pública da Comissão Nacional da Verdade em
18 de março de 2013).

Trata-se de uma tarefa difícil pensar em todos os elementos envolvidos na exumação
dos restos mortais de João Goulart, 36 anos após seu sepultamento em um jazigo dividido entre
duas famílias que marcaram a história do século XX no Brasil: Goulart e Brizola. O ato de
exumá-lo buscava sanar uma dívida com a sociedade brasileira e dar uma resposta à luta
histórica de sua família. Nenhum processo dessa envergadura ocorre rapidamente. Os familiares
de Jango acionaram diversos atores, instituições e mecanismos em busca de justiça desde 1976,
ano da morte do ex-presidente no exílio. Descrever e refletir sobre esse processo é o objetivo
central deste capítulo. Para as instituições envolvidas com a exumação, especialmente a
Comissão Nacional da Verdade (CNV), aquele ato representava uma oportunidade de trazer à
tona o silêncio sobre a ditadura brasileira e sua relação com a Operação Condor, consórcio entre
ditaduras repressivas do Cone Sul, que matou e desapareceu com milhares de pessoas no
continente. Trazer à tona o silêncio seria uma maneira de efetivar117 os direitos à memória e à
verdade.
Os primeiros documentos que vieram à tona para comprovar a existência da Operação
Condor datam de 1992, quando o advogado e pedagogo Martin Almada118 descobriu, no
Paraguai, boa parte dos arquivos secretos que confirmavam, por meio de toneladas de papel
desordenados, a história minuciosa da tragédia que assolou o continente sul americano119.
Almada foi preso entre 1974 e 1977 e sua incessante busca por justiça resultou na descoberta
que não apenas descortinou o que ocorrera no Paraguai durante os 35 anos no poder do ditador
Alfredo Stroessner, como comprovou a concatenação repressiva entre as ditaduras do Cone Sul.
Os militares estavam há uma década no poder no Paraguai, quando os militares
brasileiros derrubaram o governo democrático de João Goulart, em 1964. De golpe em golpe
lograram uma ditadura na Bolívia, em 1971, sob comando de Hugo Bánzer, seguida do golpe
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dado por Augusto Pinochet, em 11 de setembro de 1973, no Chile, o qual resultou no suicídio
de Salvador Allende em um bombardeio ao palácio do governo. Ainda em 1973, a democracia
no Uruguai também sofre um golpe comandada por Juan Maria Bordaberry, que fechou o
congresso e iniciou uma ditadura. Em 1976, mais precisamente, no dia 24 de março, uma junta
militar presidida pelo general Jorge Rafael Vilela interrompeu mais um governo civil na
Argentina. Essa conexão repressiva está documentada na obra Operación Condor, pacto
criminal, de Stella Calloni, a qual demonstra que em todos esses casos aparece a “mão” de
Washington e o esquema teórico da segurança nacional estadunidense, cujo desenho dependia
do genocídio regional, confirmado pelos arquivos do terror encontrados no Paraguai e,
posteriormente, em diversos documentos não classificados nesses países120. Neste contexto se
insere a morte do ex-presidente João Goulart, durante seu exílio político na Argentina, em 1976.
No Brasil, as práticas de exumação e o uso da antropologia forense para lidar com casos
de vítimas da ditadura têm como principal exemplar o da Vala de Perus. Desde a década de
1970, familiares de mortos e desaparecidos políticos possuíam indícios de que o local havia
sido utilizado pelas forças repressivas da ditadura para enterrar corpos de militantes
assassinados. No entanto, somente em 1990 uma grande vala clandestina foi efetivamente
descoberta121. Pelas mãos da então prefeita de São Paulo, Luiza Erundina (1989-1993, PT), foi
criada uma comissão especial para investigar a vala. No mês de dezembro de 1990, as mais de
mil ossadas presentes naquele local foram transferidos para a Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP), dando início a uma longa e tortuosa jornada de identificação. Em
função da sua importância para o processo de justiça de transição no Brasil e para a construção
das memórias sobre a ditadura no país, a Vala de Perus vem recebendo atenção de pesquisadores
de várias áreas do conhecimento122.
De forma mais geral, existe hoje uma literatura interessada em compreender os diversos
aspectos que envolvem as exumações, a antropologia forense e os processos de identificação
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de mortos em contextos de graves violações de direitos humanos123.

Diversos autores,

especialmente na antropologia, vêm se dedicando a compreender as práticas da medicina legal
para além da sua função técnica e científica de identificar aspectos relacionados a indivíduos
mortos – desde sua identidade até a causa da morte –, colocando sob análise como estes são
processos que “ativam as relações sociais dos mortos” e “constroem as linhas liminares
separando vivos e mortos e estabelecendo tanto os limites de quem são os mortos quanto a
maneira pela qual são classificados”124.
O caso de João Goulart representa uma trajetória peculiar nessa reflexão. Não se trata
de um cadáver não identificado, disposto em uma vala clandestina, à espera de uma
identificação. Trata-se de um corpo com identidade conhecida, cujas circunstâncias da morte
permanecem até hoje não esclarecidas. Exatamente por isso seu caso levanta inúmeras reflexões
importantes para se pensar sobre o que a antropóloga Flávia Medeiros nomeia como “as
relações sociais dos mortos”.
Pensando à luz do debate feito na introdução desta tese, a partir do argumento de
Boltanski125 sobre a construção das denúncias públicas em casos singulares, nos perguntamos
como se constrói, com o caso do único ex-presidente da República morto no exílio, aquilo que
o sociólogo define como “pretensão de universalidade”? Acreditamos que observar seu caso
permite-nos pensar, de maneira aprofundada, sobre as mudanças e as continuidades em relação
à produção da memória sobre a ditadura no Brasil.
Jango foi enterrado em 1976, ainda sob a ditadura. O regime impediu que esse momento
se tornasse um ato político. O ditador Ernesto Geisel autorizou o enterro de Goulart em sua
cidade natal, São Borja, sob a condição de não haver nenhum tipo de manifestação popular.
Apesar disso, houve grande aglomeração de pessoas buscando despedir-se do ex-presidente,
reprimidas pelos milhares de militares enviados para o local. Ao mesmo tempo em que ditadura
trabalhava para relegar Jango ao esquecimento eterno e perene, valendo-se de um forte aparato
repressivo, reconhecia que Jango estava presente na memória popular.
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Mesmo após o final da ditadura, com a Constituição de 1988, o Estado brasileiro seguiu
ignorando a busca da verdade e da justiça. A luta da família do ex-presidente, assim como a
luta do conjunto dos familiares de mortos e desaparecidos, não cessou quando avançavam os
acordos que possibilitaram a transição pelo alto no Brasil. Embora tenham sido feitas
representações a organizações internacionais desde a década de 1970, a Comissão Nacional da
Verdade para investigar os crimes da ditadura no Brasil somente foi instaurada em 2012.
Em 2013, no âmbito do trabalho da CNV, o corpo de Jango foi exumado e recebido em
Brasília – após ser transportado por um avião da Aeronáutica – em cerimônia com a presença
da presidenta da República Dilma Rousseff (PT) e dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva,
Fernando Collor de Mello e José Sarney. Dos ex-presidentes brasileiros vivos, somente
Fernando Henrique Cardoso não esteve presente, por problemas de saúde. Após ser periciado,
o corpo de Jango foi enterrado novamente em São Borja, da maneira digna como deveria ter
ocorrido em seu primeiro enterro, ou seja, com as honras devidas a um chefe de Estado. 126
Esse processo de reparação representa uma mudança radical, inquestionável. A
exumação ocorrida em 2013 foi decisiva para melhor compreender a causa mortis do expresidente, destituído pela coalização empresarial-militar que empreendeu o golpe de 1964. No
entanto, a passagem do tempo, as dificuldades orçamentárias e estruturais, os limites
institucionais, os conflitos políticos e outros fatores – que serão explorados neste capítulo –
fizeram com que a pergunta fundamental que levou à exumação não pudesse ser respondida de
maneira definitiva: afinal, João Goulart foi ou não assassinado no exílio? Responder a este
questionamento não é objetivo deste capítulo, e nem poderia sê-lo. Interessa-nos apreciar as
diferentes tentativas de se chegar a uma resposta para tal indagação e seu papel na elucidação
da natureza e caráter da ditadura.
O capítulo está dividido em quatro partes. Inicialmente, busco (i) narrar a trajetória política
de João Goulart, com atenção especial aos momentos que antecederam o golpe de Estado de
1964. Em seguida, apresento (ii) as lutas da família pela verdade sobre o caso, com ênfase na
atuação da Comissão Nacional da Verdade. Na terceira parte, recorro mais abertamente aos (iii)
meus registros do momento da exumação, buscando descrever etnograficamente o dia em que
o procedimento foi levado adiante. Por fim, (iv) apresento algumas reflexões e conclusões
advindas desta última descrição, em larga medida autoetnográfica.
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4.1 João Goulart: trajetória política, golpe de Estado e morte no Exílio
Esta seção, como indicado, tem como objetivo apresentar o contexto do golpe de 1964 para
analisar as circunstâncias da morte de Jango, a partir de fontes secundárias. A análise das
circunstâncias do falecimento do ex-presidente foi complementada por registros primários
relativos às circunstâncias do óbito, por meio de entrevistas, laudos periciais, registros pessoais,
relatórios parlamentares, registros jurídicos e documentos da CNV.
João Belchior Marques Goulart nasceu em 1º de março de 1919 no município de São Borja,
no interior do Rio Grande do Sul, mesma cidade de onde veio Getúlio Vargas. Não sem razão,
a cidade é conhecida como “terra dos presidentes”. As famílias de Vargas e Goulart possuíam
forte vínculo. Jango, como era conhecido, teve uma trajetória de rápida ascensão na política
gaúcha. Filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) a convite do próprio Vargas, foi
Deputado Estadual (1947-1951), Deputado Federal (1951-1952) e Secretário de Interior e
Justiça no Rio Grande do Sul (1952-1953). Em 1953, foi nomeado Ministro do Trabalho por
Getúlio Vargas.
Segundo Angela Maria de Castro Gomes e Jorge Ferreira, a nomeação de Jango para o
Ministério deve ser entendida no seguinte contexto:
No conjunto dos novos ministros escolhidos destacavam-se Osvaldo Aranha, no
Ministério da Fazenda, e João Goulart, no Ministério do Trabalho. Vargas nomeou
Jango para a pasta em junho de 1953. Desse modo, ele passou a acumular a
presidência do PTB com a direção de um dos mais importantes ministérios daquele
período republicano. À frente do Ministério do Trabalho, Goulart tomou iniciativas
verdadeiramente impactantes para a época, inaugurando um novo estilo de relação
entre ministérios e sindicatos, contribuindo para aproximar ainda mais o PTB do
movimento sindical127.

Jango era visto com desconfiança pelos industriais, por parte da classe média e também
pelas Forças Armadas. A situação se agravou quando, em fevereiro de 1954, o ministro propôs
um reajuste de 100% no salário mínimo. No mesmo dia do anúncio, Vargas, em uma tentativa
de pacificar tensões existentes em seu governo, demitiu por um lado o próprio Goulart, e, por
outro lado, o Ministro da Guerra, general Espírito Santo Cardoso. Ainda assim, Jango tornouse um dos nomes mais importantes do trabalhismo, após sua atuação à frente do Ministério.
O movimento de Vargas não surtiu os efeitos esperados e as complicações políticas
foram se agravando para o presidente. Um movimento articulado por lideranças civis e militares
para destituir Getúlio foi ganhando força, especialmente após um atentado contra o segurança
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da principal voz civil de oposição, Carlos Lacerda, vinculado à União Democrática Nacional
(UDN), ocorrido em 5 de agosto de 1954. No dia 23 daquele mesmo mês, vinte e sete generais
publicaram um documento exigindo a renúncia de Vargas. No dia seguinte, o Presidente, em
um ato final para tentar estancar a crise e impedir um golpe, suicidou-se e deixou uma cartatestamento histórica. A iniciativa surtiu o efeito esperado e gerou ampla mobilização popular
em defesa do legado de Getúlio Vargas.
No ano de 1955, durante o governo de Café Filho, vice de Vargas, foram realizadas as
eleições presidenciais. Segundo a Constituição de 1946, as eleições para o cargo de VicePresidente e Presidente se davam de forma separadas. Naquele ano, a chapa vitoriosa foi
Juscelino Kubitscheck (PSD) e, como vice, João Goulart (PTB). Em 1960, quando o vitorioso
na cabeça de chapa foi Jânio Quadros (PDC), Jango novamente elegeu-se vice (PTB). Menos
de um ano depois, o turbulento governo de Jânio chegaria ao fim e Jango se veria no centro de
uma crise política de enormes proporções.
Em 25 de agosto de 1961, quando Goulart estava em uma missão oficial na China, Jânio
Quadros anunciou sua renúncia. A causa da abdicação até hoje é discutida pelos historiadores,
mas há relativo consenso em afirmar que “Jânio tinha planos de causar uma comoção nacional
que exigisse seu retorno, o que o fortaleceria e lhe daria maiores poderes”128. Como isso não
ocorreu, logo abriu-se um debate em torno da sucessão e, de imediato, os comandantes das
Forças Armadas se colocaram contra o retorno de Jango para ser empossado, tal como previa a
Constituição. Em um manifesto à Nação, os comandantes das três armas disseram que a volta
de Goulart seria uma “absoluta inconveniência”, e afirmaram que, quando ministro, Jango
demonstrara
[...] suas tendências ideológicas incentivando e mesmo promovendo agitações
sucessivas e frequentes nos meios sindicais, com objetivos evidentemente políticos e
em prejuízo dos reais interesses de nossas classes trabalhadoras129.

Iniciaram-se, então, as negociações em torno da possibilidade de se viabilizar o retorno
de Jango. Dois movimentos foram marcantes: de um lado, Leonel Brizola, seu cunhado e
governador do Rio Grande do Sul, deu início à chamada Campanha da Legalidade. Ele foi à
cadeia de rádio e passou a transmitir discursos favoráveis ao cumprimento da Constituição.
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Chegou a proteger a sede do Governo, o Palácio Piratini, contra eventuais investidas militares,
mas o comandante do III Exército ficou ao seu lado, enfraquecendo o intento golpista dos
demais chefes militares. Para Fico, “a atitude de Brizola o transformaria em uma espécie de
inimigo número 1 dos militares”130 (FICO, 2014: 20). De outro lado, o próprio Goulart assumiu
uma negociação com o Congresso, a fim de encontrar uma brecha para viabilizar sua posse. O
acordo a que se chegou foi a chamada solução parlamentarista. Em 7 de setembro de 1961, João
Goulart tomou posse como presidente do Brasil, sob o parlamentarismo.
O país viveu um impasse ao longo dos meses seguintes, já que o sistema parlamentarista
não garantia a estabilidade política. Com a concordância inclusive dos chefes militares, foi
marcado um plebiscito para que a população decidisse sobre o sistema político do país, a ser
realizado em janeiro de 1963. Nele, o presidencialismo ganhou de maneira inquestionável,
conferindo ao mandato de Jango a legitimidade necessária e fortalecendo-o enquanto
presidente. No entanto, isso duraria apenas até 1º de abril de 1964, dia do golpe de Estado que
deu início a uma ditadura empresarial-militar de 21 anos no Brasil. O debate historiográfico
sobre como nomear o golpe de Estado e a ditadura que se seguiu foi bastante intenso nos últimos
anos, especialmente no marco dos 50 anos da derrubada de Jango131. Optemos pela
denominação empresarial-militar, pois ela retira da sombra o protagonismo burguês. Ademais,
os golpistas sustentam que o golpe decorre de um clamor popular, da sociedade civil, em prol
da destituição do governo “comunista”.
Uma das inquietações mais presentes quando se fala do período da ditadura é entender
as motivações do golpe. É possível enfatizar diversos aspectos, e os historiadores debatem
exaustivamente quais são os preponderantes. Penso ser importante, no entanto, compreender o
golpe à luz das propostas defendidas por Jango à época e da aliança de classe que poderia
efetivá-las. O contexto político prévio ao golpe de 1964 era de forte mobilização de setores que
apoiavam Goulart, tais como sindicalistas e trabalhadores castigados pela inflação. Ciente da
criticidade do período, e fortalecido após o plebiscito de 1963, Jango quis colocar na pauta do
Congresso Nacional as chamadas reformas de base. A ideia de Jango era (i) defender a reforma
agrária como medida para enfrentar a crise industrial, (ii) a reforma tributária para gerar uma
política de distribuição de renda, (iii) a reforma bancária para criar uma política nacional de
crédito, (iv) a reforma orçamentária para frear o desequilíbrio entre o Sul/Sudeste e o
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Norte/Nordeste do país e ainda (v) a reforma eleitoral, a fim permitir o voto dos analfabetos e
de praças das Forças Armadas. Em síntese, sua proposta era reformar o capitalismo brasileiro,
na direção de maior igualdade social e de mais democracia.
Dentre as reformas de base, sem dúvidas, a que gerava maior temor nas elites era a
agrária. Segundo Jorge Ferreira, a proposta de ressarcir proprietários rurais com títulos da
dívida pública foi vista pela UDN como uma ameaça ao direito de propriedade. Afinal, “pela
primeira vez, um Presidente da República encaminhava ao Congresso Nacional um projeto que
visava alterar profundamente a estrutura agrária do país”132.
É necessário lembrar que se vivia, naquele momento, o contexto da chamada Guerra
Fria, quando os blocos capitalista e socialista disputavam hegemonia em torno do planeta. Os
EUA buscavam de todas as formas impedir o crescimento de forças de esquerda no continente
americano, especialmente após a vitória da Revolução de Cuba, em 1959. O Brasil, por seu
tamanho e importância na região, era observado com especial atenção. Não à toa, os EUA
instituíram diversos mecanismos de financiamento à campanha de desestabilização de Goulart.
Vários governadores de oposição à Jango foram beneficiados com verbas norte-americanas de
maneira irregular, especialmente Carlos Lacerda, governador da Guanabara, Magalhães Pinto,
governador de Minas Gerais, e Adhemar de Barros, governador de São Paulo. Para além disso,
verbas estadunidenses também financiaram duas das mais importantes organizações
estruturadas para sustentar e planejar o golpe: o Instituto Brasileiro de Ação Democrática
(IBAD) e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES).
Ao longo de 1963 e no início de 1964, a situação política do país foi se tornando mais
tensa e conflagrada. Dentre os muitos eventos que marcaram aquele período, alguns merecem
atenção.
Em setembro de 1963, o Supremo Tribunal Federal impediu a posse de um sargento
eleito nas eleições legislativas realizadas no ano anterior. Como consequência, houve uma
insurreição dos sargentos em Brasília, que foi logo reprimida pelo Exército, com a prisão de
mais de 500 pessoas. Goulart “disse que manteria a ordem, mas tornou pública sua posição
favorável à tese dos sargentos, enchendo de revolta a alta hierarquia das Forças Armadas – que
começou a falar em quebra de disciplina e de hierarquia”133. Para além da reação adversa dos
militares de alta patente, o episódio inspirou a grande imprensa a forjar narrativas que se
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constituíram em discurso de preparação para o golpe, voltado a impedir a “cubanização” do
Brasil.
Na sequência da crise, Jango propôs ao Congresso Nacional a instituição de um Estado
de Sítio. A proposta acabou fortalecendo o discurso dos opositores de que Goulart teria
propósitos golpistas134. Para Brizola e todas as pessoas que consideravam as reformas
indispensáveis à vida brasileira, era preciso que a população se unisse para resistir àqueles que
armavam um golpe. Assim, em 1963, surgiu a Frente de Mobilização Popular (FMP), onde
estavam representados:
[...] os estudantes, com a UNE; os operários urbanos, com o CGT, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria, o Pacto de Unidade e Ação e a Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, os subalternos das Forças
Armadas, como sargentos, marinheiros e fuzileiros navais por meio de suas
associações; facções das Ligas Camponesas; grupos de esquerda revolucionária como
a AP, a POLOP, o POR-T e segmentos de extrema-esquerda do PCB, bem como
políticos do Grupo Compacto do PTB e da Frente Parlamentar Nacionalista135.

Nesse mesmo contexto, Brizola propôs a formação dos Grupos dos Onze, que são um
bom exemplo sobre como lideranças da época não aceitaram o avanço do golpismo sem
resistência. A ideia de Brizola era formar comandos nacionalistas com onze pessoas, em alusão
aos times de futebol136. O objetivo do grupo era a defesa das conquistas democráticas e das
reformas de base. Essa iniciativa teria resultado na criação de aproximadamente 24 mil grupos
dos onze137.
Alguns parlamentares criaram a Frente Progressista de Apoio às Reformas de Base, que
buscava se diferenciar da Frente de Mobilização Popular, apresentando-se como uma esquerda
que seria menos radical. Jango não aceitou algumas exigências desses grupos liderados pelo
PSD138, um partido representante das oligarquias do país. Entre aceitar as condições impostas
pelo FMI, aliar-se a UDN e ao PSD ou apoiar a Frente Progressista, curvando-se às reformas
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que o PSD autorizaria, João Goulart “acreditou nas forças que as esquerdas diziam ter”139 e
decidiu aderir à Frente Única da Esquerda, nome que a FMB passou a assumir para disputar
com a Frente Progressista. Por outro lado, a aliança entre PSD e a UDN se consolidava e o
caminho para o golpe estava aberto.
A partir de fevereiro de 1964, a um mês do golpe de Estado, Jango implementou
algumas medidas que implicavam controle de preços de artigos de primeira necessidade, como
alimentos, remédios, vestuário, calçados; novos índices para o salário mínimo e reestabeleceu
negociações com o FMI para o refinanciamento da dívida externa. Os próximos passos de Jango
resultaram em um comício de grandes proporções na Central do Brasil, no Rio de janeiro, em
13 de março de 1964, realizado em frente ao Ministério da Guerra, organizado com o apoio de
uma parte das Forças Armadas - como a história revelou três semanas depois. Para João Goulart,
falar com a população em praça pública significava uma oportunidade de defender a
democracia. Para os setores golpistas, porém, fazê-lo foi precisamente o caminho para romper
com a democracia.
Na organização do comício, diversos grupos de sindicalistas, trabalhistas e comunistas
atuaram para conciliar a subida no mesmo palanque de figuras como Leonel Brizola e Miguel
Arraes. A única presença de mulheres registrada na organização do ato foi da Liga Feminina
da Guanabara140.
Para desmobilizar o ato de Jango, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, decretou
ponto facultativo no dia e argumentou que a Central do Brasil ficaria entregue aos promotores
da desordem, tendo como orador oficial o presidente da República. Essa ação de Lacerda
encontrou guarida em outro grupo de coronéis, liderado por João Baptista Figueiredo - que viria
a ser o último general ditador, entre 1979 e 1985. Ao seu lado, figuras como Golbery do Couto
e Silva e Ernesto Geisel – outro dos futuros ditadores - escolheram o chefe do Estado-Maior do
Exército, Castelo Branco, para liderar o centro da conspiração141.
Relatos de pessoas que estavam no Comício da Central dão conta de que havia um temor
real de atentado contra a vida do presidente Jango e, por isso, ele ficou quase grudado em sua
esposa Maria Thereza Goulart. A ideia dos seguranças era cobrir qualquer ângulo possível de
alvo a partir das janelas do edifício da Central do Brasil, mas segundo Maria Thereza, sua viúva,
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apesar das cartas anônimas que afirmavam que haveria tiros e eventuais bombas no palanque,
ela não se intimidou e acompanhou seu marido em todo o ato, como uma espécie de escudo
humano.142
O discurso de Jango durou uma hora e cinco minutos e foi assistido por 200 mil pessoas.
Ele se dirigiu ao público defendendo a democracia e denunciando a indústria do
anticomunismo, ressaltou a necessidade de revisar a Constituição, defendeu o acesso à terra
para todos e o voto universal, demonstrando confiança na unidade do povo e das classes
trabalhadoras. Jango citou a encampação das refinarias particulares, a reforma universitária e a
reforma eleitoral, além de explicar as medidas de um decreto que previa a desapropriação de
faixas de até 20 km ao lado das ferrovias, açudes, e rios navegáveis, o que atingiria fazendeiros
e latifundiários, mas também pequenos proprietários143. Vale mencionar algumas frases que
constavam em faixas no comício: “Jango, prepare a caneta para assinar o atestado de óbito de
Lacerda”, “Brizola 65”, “o povo de quem fui escravo, não será mais escravo de ninguém”,
“Encampação das refinarias”144.
O Comício da Central alimentou a narrativa do medo e os militares golpistas não
tiveram dificuldades para terminar com a democracia no Brasil. Essa iniciativa do presidente
de pressionar o Congresso Nacional com a mobilização de trabalhadores nas ruas acabou sem
leis e sem trabalhadores nas ruas, mas com um golpe patrocinado pelo empresariado, com apoio
do Judiciário e das Forças Armadas.
Um exemplo sempre trazido para elucidar a tragédia daquele momento é a Marcha da
Família com Deus pela Liberdade. Se na Central do Brasil havia faixas em que se lia “Brizola
65”, na Marcha cantavam “um, dois, três, Brizola no xadrez”. Neste outro evento, mais de 500
mil pessoas se insurgiram contra a ameaça comunista, sentida por esta parte da população como
um medo real, a partir da narrativa criada e financiada por empresários, por setores da Igreja
Católica, pela grande imprensa e por outros países como os EUA.
Após a ocasião do comício, entre as diversas decisões que precisava tomar para não
perder apoio popular, o Presidente resolveu ir ao encontro dos sargentos, marinheiros e
fuzileiros navais, no Automóvel Clube do Brasil. A alta hierarquia das Forças Armadas
entendeu aquele movimento como a gota d’água. A partir dali o golpe se acelerou. Como não
poderia ser diferente, o então presidente dos Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, autorizou
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o envio de uma força tarefa com navios tanque para a costa do Brasil na noite de 30 de março
de 1964145.
No fim de março de 1964, João Goulart sofreu um golpe contra as reformas que teriam
orientado a história do Brasil em direção diversa. Jango se despediu com um manifesto ao povo
brasileiro146, no qual denunciou as forças reacionárias. Foi para o aeroporto de Brasília rumo a
Porto Alegre, em 2 de abril de 1964. Jango foi deposto por uma votação no Congresso Nacional
liderada por Auro Moura Andrade, que declarou vaga a Presidência da República e convocou
o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli (PSD), a assumir o governo. Tancredo Neves (PSD)
tentou, sem êxito denunciar, o golpe em curso, esclarecendo que Jango estava em Porto Alegre,
que não havia vacância, mas os microfones foram desligados junto com as luzes do plenário.
Começara institucionalmente a ditadura147.
Jango foi para o Uruguai e depois para a Argentina. Apesar de movimentos para
regressar ao país, não teve êxito e terminou por ser o único presidente do Brasil a morrer no
exílio, no município de Mercedes, província de Corrientes, na Argentina, no dia 6 de dezembro
de 1976.

4.2. A luta por memória e verdade da família Goulart: dos anos 1970 até a Comissão
Nacional da Verdade
Na certidão de óbito de Jango é indicada como causa mortis um “infarto do
miocárdio”148. No entanto, para a família sempre pairou dúvidas sobre a veracidade desta
informação, já que seu corpo não passou por uma necropsia.
A hipótese de que Jango teria sido assassinado por meio de envenenamento, e não
morrido de causas naturais, não pode ser desvinculada das circunstâncias políticas daquele
contexto, especialmente no que diz respeito à existência da Operação Condor, que teve início
na primeira metade da década de 1970. Esta operação concatenava diferentes agências de
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repressão das ditaduras do Cone Sul a fim de levar adiante a execução e o desaparecimento
forçado daqueles vistos como inimigos pelos regimes ditatoriais149.
Além destes, outros indícios sustentavam as suspeitas da família. Pouco tempo antes de
sua morte, Jango sofreu uma tentativa de sequestro em Buenos Aires, Argentina. Para além
disso, documentos que constam nos arquivos desclassificados em 2005 comprovam a percepção
de que ele era intensamente monitorado pelo Serviço Nacional de Informações (SNI). Há
também relatos de que Goulart estava presente em listas de pessoas a serem assassinadas pela
Operação Condor. A técnica de envenenamento foi efetivada no âmbito daquela operação,
levando à morte outras personalidades políticas. Somados, esses indícios parecem suficientes
para sustentar a dúvida sobre a verdadeira causa do falecimento do ex-presidente e a luta de sua
família pela exumação do corpo.
Parte desses indícios apareceu quando o debate sobre existência da Operação Condor
começou a ganhar força no Brasil e na América Latina, ao longo da primeira década do século
XXI. Em 23 de maio de 2000, foi instalada uma Comissão Externa da Câmara dos Deputados,
intitulada Comissão Externa Destinada a Esclarecer em que Circunstância Ocorreu a Morte do
Ex-Presidente João Goulart150. A motivação para sua instalação foi o crescimento das
discussões sobre a Operação Condor e suas eventuais implicações na morte de dois exPresidentes brasileiros: Juscelino Kubitschek e João Goulart. Nos termos da própria Comissão:
Os trabalhos desta Comissão Externa se pautaram pela ideia de que a morte do expresidente João Goulart não poderia ser excluída das investigações sobre a história
recente da repressão em nosso continente. As razões que fundamentam essa ideia
ficarão claras ao longo do relatório. Por agora, basta lembrar as circunstâncias dúbias
de seu falecimento, a coincidência temporal com o auge da operação Condor e a
relevância que a derrubada de seu governo, em 1964, apresenta como ponto de partida
da consolidação de regimes ditatoriais no cone sul151.

A Comissão atuou até 2004, e como conclusão, afirmou:
Jamais imaginamos encerrar essa história. Nossa proposta era iniciá-la. E o fizemos.
Não há como afirmar, peremptoriamente, que Jango foi assassinado. Mas será
profundamente irresponsável, diante dos depoimentos e fatos aqui consolidados,
concluir pela normalidade das circunstâncias em que João Goulart morreu152.
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De fato, a história estava longe de ser encerrada. Em 27 de janeiro de 2008, o jornal
Folha de São Paulo publicou uma entrevista que tornou definitivamente a dúvida acerca da
morte de Goulart um assunto público153. O personagem entrevistado era Mario Ronald Neira
Barreiro, um ex-agente do serviço secreto uruguaio, que afirmava ter sido responsável por
monitorar Jango desde 1973 até a sua morte, em 1976. Barreiro disse ao jornal que a decisão
de assassinar o ex-presidente teria sido do delegado do Departamento Estadual de Ordem
Política e Social (DEOPS) de São Paulo, Paulo Sérgio Paranhos Fleury. Para levar a cabo o
assassinato, os agentes uruguaios teriam colocado pílulas com compostos químicos venenosos
dentro do frasco de remédios que Jango tomava para o coração.
A família de João Goulart já tinha conhecimento do depoimento, pois entrevistara o
agente uruguaio em outubro de 2007, para a realização de um documentário sobre Jango. Tendo
em vista a publicização dessa nova informação, ainda no ano de 2007, por meio do Instituto
João Goulart154, os familiares do ex-presidente solicitaram à Procuradoria Geral da República
(PGR) a abertura de um inquérito civil sobre o caso155. No entanto, em 2010, a Procuradoria da
República do Rio Grande do Sul solicitou o arquivamento do inquérito. A então Procuradora
Federal dos Direitos do Cidadão, Gilda Carvalho, não aceitou o pedido e redistribuiu o caso,
que ficou sob responsabilidade da Procuradora Suzete Bagagnolo.
Para além da investigação no âmbito do Ministério Público Federal (MPF), uma
segunda comissão parlamentar foi constituída. Tratou-se de uma Subcomissão, na Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, constituída
em 20 de fevereiro de 2008 e encerrada em 16 de julho do mesmo ano156.
Concomitantemente à tramitação do inquérito nos órgãos do sistema de justiça e no
parlamento, a família manteve a sua luta, buscando apoio também no Poder Executivo. O ano
de 2011 foi o primeiro de governo de Dilma Rousseff, que integrou organização adepta da luta
armada, à frente da Presidência da República. Naquele momento, as discussões sobre a
instalação da Comissão Nacional da Verdade estavam ocorrendo com intensidade no Congresso
Nacional e no debate público de forma geral157.
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Naquele momento, a autora da presente tese atuava como assessora especial da ministra
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), deputada federal Maria
do Rosário (PT). Por tal razão, os registros a seguir serão feitos em primeira pessoa, objetivando
acentuar detalhes do processo de investigação das circunstâncias da morte de Jango. Em 4 de
agosto de 2011, participei de uma reunião com os familiares de Jango e outros membros da
SDH, incluindo a ministra158. Na ocasião, por meio da titular da SDH, o Poder Executivo
assumiu o compromisso político de dar o apoio necessário às investigações, notadamente no
que dizia respeito à possibilidade de exumação do corpo. Em 28 de agosto de 2010, a família
de Goulart já havia requerido a exumação à PGR e sua solicitação ganhou força a partir da
entrada da SDH e, posteriormente, da Comissão Nacional da Verdade no processo.
Entre os anos de 2011 e 2013, como assessora especial da Ministra e posteriormente da
CNV, levei adiante duas tarefas principais relacionadas ao caso. Em primeiro lugar, a de
pesquisa, com o objetivo de subsidiar as investigações já em curso; em segundo, a de articulação
política para viabilizar o procedimento de exumação.
Quanto à investigação, participei do chamado processo de pesquisa antemortem. Este é
um processo fundamental das pesquisas sobre desaparecimentos forçados. Nos termos do
relatório final da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, é ele que permite “a construção
de hipóteses, a localização das possíveis valas e a reconstrução dos acontecimentos”. Isso se dá
a partir de uma
[...] investigação histórica (que, quem, quando, onde, como, por quê, por quem), a
obtenção das listas de vítimas e a informação tanto da história de vida (ocupação,
atividades, militância, relações, etc.) como física (dados físicos, médicos,
odontológicos, etc.), assim como a pesquisa dos possíveis locais de detenção morte e
inumação159.

Em relação ao caso de Jango, dentre as questões que pretendíamos investigar estavam,
por exemplo, as conversas e as reuniões que ele teve e os locais em que esteve nos meses que
antecederam sua morte. Para tanto, o processo se iniciou com a leitura das suas biografias, de
notícias de jornal da época, bem como a realização de entrevistas com testemunhas.
Um momento chave desta investigação antemortem foi a oitiva com o mencionado
Mario Neira Barreiro, da qual participaram, além de mim, a membra da CNV Rosa Cardoso, a
Procuradora Suzete Bragagnolo, os assessores da CNV Wagner Gonçalves e Luiz Cláudio
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Cunha, e a advogada Ana Letícia Batezini160. Na ocasião, o agente reafirmou aquilo que já
havia dito anteriormente e sustentou a versão de que Jango foi assassinado. Ao final desse
processo de pesquisa, foi produzido um relatório, entregue aos peritos e ao MPF161.
No que diz respeito à articulação política, um primeiro processo importante foi o
envolvimento da Polícia Federal (PF), essencial para garantir a parte técnica e pericial. Tanto o
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, quanto o chefe da PF, Leandro Daiello, colaboraram
no curso dos trabalhos, jamais representando qualquer óbice para a investigação. O Instituto
Nacional de Criminalística, que já havia atuado em casos relacionados à Guerrilha do Araguaia,
foi mobilizado para levar adiante a parte técnica. Tratava-se de um trabalho executado por um
corpo profissional e qualificado. O apoio propriamente institucional e político parecia
consolidado em todas as instâncias.

No entanto, até a efetiva realização da exumação,

enfrentamos dificuldades materiais, de recursos financeiros e de infraestrutura.
A instalação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), em 2012, por meio da Lei
12.528, ampliou o apoio para descortinar o passado não revelado sobre a morte de Jango. Se,
por um lado, é importante mencionar que a criação da CNV foi uma etapa fundamental para
viabilizar a exumação de Jango, por outro, é necessário apontar que essa questão não estava no
horizonte inicial do trabalho da Comissão, tendo sido necessário um processo de
convencimento e até mesmo de disputas internas para levá-la adiante.
Quando a CNV foi finalmente instalada, em 16 de maio de 2012, a ministra Maria do
Rosário apoiou minha indicação, a convite de Paulo Sérgio Pinheiro, para trabalhar no órgão.
Fui nomeada assessora da CNV quando das primeiras designações de profissionais para nela
atuarem. Como eu era uma das responsáveis pela questão da exumação de Goulart no âmbito
da SDH, acabei dando continuidade ao trabalho junto à Comissão. Após longo processo de
convencimento interno, o momento central para consolidar a incorporação pública do caso João
Goulart pela CNV foi o dia 18 de março de 2013, quando ocorreu uma audiência pública da
comissão em Porto Alegre, durante a qual o caso de João Goulart foi tratado. Naquela ocasião,
a família entregou ao órgão uma carta solicitando a exumação. João Vicente Goulart, filho de
Jango, afirmou: “junto com a Secretaria de Direitos Humanos, com a ministra Maria do Rosário,
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entramos em um novo caminho que hoje, diante da Comissão Nacional da Verdade, esperamos
que possamos ter algo mais conclusivo”162.
Em reunião realizada em 29 de maio de 2013, com a presença da ministra Maria do
Rosário, a coordenadora da CNV, Rosa Cardoso, e a procuradora da República Suzete
Bragagnolo, definiu-se que o trabalho de exumação seria levado a cabo, envolvendo a SDH, a
CNV, o MPF e a Polícia Federal163. Em 9 de julho, em Brasília, nova reunião ocorreu já com a
presença de peritos, a fim de discutir aspectos técnicos relacionados à exumação164 Nela,
decidiu-se que os restos mortais do ex-presidente seriam periciados no Instituto Nacional de
Criminalística da Polícia Federal, em Brasília165.
Em 21 de agosto ocorreu uma missão preparatória no cemitério de São Borja (RS). Na
ocasião, peritos da Polícia Federal e do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito
Federal estiveram presentes para fotografar, tirar medidas do túmulo e coletar informações com
pedreiros que participaram da abertura do jazigo em momentos posteriores ao enterro de Jango.
Nesse mesmo contexto, ocorreu uma reunião junto à população e às autoridades da cidade, a
fim de apresentar os procedimentos da exumação166.
Na visita, descobriu-se que o livro de registros do cemitério de São Borja estava
rabiscado e em más condições. A busca dos dados sobre o funeral e o enterro foi marcada pela
vigência de uma desconfiança em relação aos registros oficiais. Importante notar que, nesse
caso, a precariedade das informações de interesse público não se trata de necessariamente uma
orquestração do esquecimento relativa ao caso Jango. Trata-se, isso sim – e esse ponto será
melhor desenvolvido ao final do capítulo –, de uma omissão do poder público que acomete o
conjunto da sociedade e dos cidadãos.
Em setembro, ocorreu a primeira reunião técnica com a presença do conjunto dos peritos
nacionais e internacionais, em que se definiu o cronograma da exumação167. No mês seguinte,
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após nova reunião técnica, a ministra Maria do Rosário tornou público que o processo de
exumação ocorreria em novembro.
Para consolidar e organizar os trabalhos da exumação, a SDH publicou, em 6 de
novembro, uma portaria instituindo um “Grupo de Trabalho com a finalidade de adotar medidas
visando à exumação dos restos mortais do Ex-Presidente João Marques Belchior Goulart e à
realização de exames e atividades periciais”168. A portaria consolidava as tratativas e reuniões
que vinham sendo realizadas desde maio e abria caminho para a exumação. Em 11 de
novembro, a CNV, a Polícia Federal e a SDH tornaram público um documento de perguntas e
respostas sobre como seria realizado o processo169. Tiveram início, então, os procedimentos de
exumação.

4.3 Exumar um ex-Presidente
No dia 12 de novembro de 2013, uma terça-feira, dois movimentos simultâneos
ocorreram. De um lado, uma audiência pública com a presença dos ministros José Eduardo
Cardozo e Maria do Rosário170. De outro, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, as equipes
técnicas fizeram a última inspeção antes do início do procedimento171. Neste tópico do capítulo,
recorrerei mais explicitamente aos meus registros pessoais de tudo que envolveu o dia da
exumação.
A sepultura onde estavam localizados os restos mortais do ex-presidente Jango ficava
no mesmo mausoléu da família de Leonel Brizola. No dia da exumação, 13 de novembro de
2013, o mausoléu foi isolado para que os quatorze peritos fizessem a retirada dos restos mortais
de João Goulart. Uma barraca provisória de dimensões consideráveis foi instalada no local para
impedir registros audiovisuais – bem como o olhar de curiosos que pudessem divulgar
informações sem as necessárias especificações técnicas. Importante frisar que o procedimento
todo foi registrado em vídeo pela Polícia Federal172.
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A sensação durante a retirada da pedra que cobre o mausoléu evoca uma memória
olfativa e visual como se eu estivesse novamente naquele local. O buraco aberto permitia
visualizar as duas prateleiras/paredes laterais com túmulos empilhados dentro da sepultura. Os
livros do cemitério deveriam informar exatamente em quais compartimentos estavam os restos
mortais ali sepultados, mas a constatação ao abri-los foi a de que o registro não era fidedigno
ao que se encontrou, o que despertou uma atenção muito maior dos peritos.
Como já dito, naquela sepultura havia outros corpos, inclusive da família Brizola.
Somente o grupo de trabalho teve dimensão do quão criterioso precisaria ser o trabalho para
que não houvesse riscos de violação de uma sepultura que não fosse a de Jango, pois a
autorização para a exumação era apenas para retirar os restos mortais do ex-presidente.
Outro aspecto relevante dessa burocracia entrevada que precisava ser enfrentada foi a
elaboração do decreto municipal destinado a “autorizar a abertura do jazigo da família Goulart”.
Esse decreto foi elaborado em uma reunião no próprio dia da exumação, no gabinete do prefeito
de São Borja. Contribuí para a redação da justificativa. Em alguns parágrafos, argumentei o
pedido dos familiares para elucidar as circunstâncias da morte do ex-presidente João Goulart
com base na instituição do Grupo de Trabalho, estabelecido na portaria 1268, no Diário Oficial
da União, no qual meu nome constava como coordenadora e isso facilitou na interlocução com
o prefeito Antonio Carlos Rocha Almeida (PDT), que concordou com a publicação do decreto,
uma vez que o jazigo da família foi tombado com vistas à preservação do patrimônio histórico
e cultural do município. Em linhas gerais o decreto autorizava “a abertura do jazigo da Família
Goulart e a remoção dos restos mortais do ex-presidente João Goulart”. 173
A complexidade da exumação começava a ficar mais evidente com a não identificação
das sepulturas. O procedimento previsto pela Polícia Federal e pelos peritos era o de extrair
gases internos da sepultura com micro furos, impossibilitando que partículas importantes para
eventual comprovação da presença de determinadas substâncias fossem dissipadas e perdidas
ao entrar em contato com o ar. Além da coleta de gases, esses micro furos na parede da sepultura
permitiam visualizar o caixão por fora, por meio de uma micro câmera.
O processo de exumação atentou para todas as normas e protocolos existentes e
conhecidos pelos peritos. Verificou-se que as identificações que constavam em frente às
sepulturas não eram suficientes para afirmar categoricamente a quem de fato cada caixão
pertencia. Por mais criterioso que tenha sido o trabalho técnico, é de se ressaltar que durante
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um processo de tal envergadura, liderado pela Polícia Federal, em uma agenda de governo com
a presença de ministros de Estado, em um trabalho coordenado pela Comissão Nacional da
Verdade, pairaram dúvidas sobre o local exato em que estavam os restos mortais de João
Goulart.
As informações que pautavam o trabalho pericial recorriam com razão à memória
fotográfica da própria família no dia do sepultamento. No entanto, os sepultamentos posteriores
no mausoléu poderiam ter feito modificações espaciais que comprometessem essa memória
também traumática dos familiares.
O objetivo ali colocado era fazer a micro perfuração para a coleta de gases. Pelos
registros apontados no livro do cemitério, a sepultura era a segunda do lado esquerdo de cima
para baixo. Nesse momento, após a identificação do local, os peritos fizeram o micro furo para
captação e isolamento dos gases internos e, em seguida, visualizar as alças do caixão. Na
sequência, o perito indicado pela família de Jango, o cubano Jorge Perez, que trabalhou na
exumação dos corpos de Pablo Neruda e Che Guevara, questionou novamente se tinham certeza
absoluta que a sepultura estava correta. Como todo o passo a passo podia ser visto ao lado de
fora do mausoléu em uma tela que transmitia as imagens captadas com as alças, tínhamos
condições, ou deveríamos ter, de sanar o questionamento do perito cubano, mas não era uma
tarefa simples, pois ninguém poderia afirmar nada peremptoriamente.
Como as alças do caixão geralmente eram de materiais mais resistentes, sugerimos que
comparássemos as imagens com as fotos que tínhamos levantado no trabalho prévio dos dados
antemortem do ex-presidente, incluindo os registros do dia de seu sepultamento. Lembro-me
com exatidão do momento da dúvida: as fotos que tínhamos do caixão de Jango erguido pelas
ruas de São Borja tinham alças parecidas com as que a micro câmera nos mostrava, mas
ninguém garantia que fossem idênticas, pela qualidade da imagem.
O objetivo dos peritos era abrir a sepultura e retirar o caixão para levar até o Instituto
Nacional de Criminalística, em Brasília. O ataúde continuaria fechado, por isso se pensava no
risco de levar restos mortais de outra pessoa. O tempo estava passando e os atos preparatórios
para a perfuração e retirada de gases levava algumas horas. Já estávamos no início da tarde. Do
lado de fora, a curiosidade da imprensa e de moradores só aumentava. Todos queriam saber que
horas terminaria a exumação, que, supostamente, não deveria tardar tanto.
Enquanto os peritos verificavam as informações para não correr o risco de abrir uma
sepultura equivocada, saímos para o almoço. Nossa preocupação era também política, pois
estava agendada uma cerimônia em Brasília para o dia posterior, às 10 horas da manhã, e seria
negativo ter que alterá-la. Já era início da tarde quando em um almoço com a ministra Maria

do Rosário e Bruno Monteiro, seu chefe de gabinete, surgiu a ideia de se buscar imagens do
caixão da Neuza Brizola e de seu sepultamento, além de procurar a clínica em Botafogo, no
Rio de Janeiro, onde ela faleceu. Como tínhamos imagens das alças do caixão de João Goulart,
nosso objetivo era encontrar fotos do caixão de Neuza Brizola para comparar e dirimir qualquer
dúvida. Registros audiovisuais de velórios não são comuns, mas decidi então procurar jornais
da época na esperança de algum registro com imagens do sepultamento dela. Essas três frentes
de investigação estavam colocadas para tentarmos auxiliar o trabalho dos peritos. Em um
intervalo de aproximadamente uma hora, consegui contato com a clínica no Rio de Janeiro, mas
infelizmente os prontuários não estavam disponíveis para um acesso rápido e tampouco
tínhamos ideia de quais dados do sepultamento (funerária contratada, etc.) estariam registrados
nos documentos.
A partir de relatos de moradores de São Borja, descobrimos que uma vendedora de
caixões teria uma réplica do caixão utilizado para o sepultamento de Jango e de maneira discreta
conseguimos ir até o local, driblando a presença da imprensa e jornalistas que estavam no local.
Cheguei à funerária e pedi para ver a “réplica” do caixão. Nesse momento fiz algumas fotos
com objetos que pudessem dar a dimensão do tamanho, além de anotar todas as medidas para
efeitos de comparação, sendo 2,05m x 0,70m x 0,50m o tamanho do caixão. Lembro-me que
peguei uma garrafa de refrigerante e um jornal para esse efeito e levei as fotos para os peritos.
Meu objetivo naquele momento era o máximo de discrição possível para evitar que olhares
curiosos percebessem que pairavam dúvidas na exumação.
Além da visita à funerária, Bruno Monteiro e eu fizemos contato com o Museu da
Comunicação Hipólito José da Costa, em Porto Alegre, para verificar se algum jornal da época
do sepultamento da ex-primeira dama do estado tinha alguma foto do caixão. Márcio Tavares
nos ajudou na pesquisa e mandou fotos de uma edição do jornal Correio do Povo do dia do
funeral, no qual se via as alças do caixão, o que foi um alento, uma vez que poderíamos
comparar com o caixão de Jango. A foto do caixão de Neuza nos deu a certeza de que as
imagens obtidas pelo micro furo eram de seu caixão e não de João Goulart. Apesar de
extremamente parecidas, elas não eram iguais e isso foi determinante para que os peritos
iniciassem a perfuração de outra sepultura, dessa vez a superior – que pela memória de João
Vicente Goulart era a de seu pai.
O diálogo com o perito Jorge Perez fluía bem e a interlocução com Gilles Gomes,
secretário executivo da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, foi
fundamental para que demonstrássemos ao corpo pericial que a sepultura de João Goulart ainda
não havia sido identificada.

A tarde já se ia quando João Vicente insistiu na localização, argumentando de forma
enfática que seu pai estava sepultado acima do local que os peritos tinham trabalhado todo o
dia. De fato, a separação entre os caixões não era facilmente perceptível e se confundia o limite
de término de um e início de outro naquele paredão de cimento. Nesse momento, os peritos
afirmaram que havia sim uma segunda sepultura, tal como descrito por João Vicente, e deu-se
início ao processo de micro perfuração para coleta de gases e inserção da câmara.
A tensão estava colocada e em nosso entorno centenas de jornalistas, moradores de São
Borja, os próprios familiares (filhos e netos de João Goulart), além de dois ministros de Estado
- Maria do Rosário e José Eduardo Cardoso - aguardavam o desfecho. Em um determinado
momento, saí da área reservada e, ao conversar, com um jornalista do jornal argentino Página
12, percebi que circulavam entre a imprensa informações que só quem estava no lado interno
poderia ter acesso, como por exemplo, a dúvida sobre o local exato da sepultura ou até mesmo
sobre a existência ou não dos restos mortais do presidente João Goulart.
A curiosidade era natural, ainda mais em um episódio como este, que mexeu com a
rotina da cidade e teve uma ampla cobertura midiática. A nossa orientação era não falar com os
jornalistas e por isso me causou estranhamento que o assunto tivesse chegado à imprensa. Nesse
momento, me aproximei da área do mausoléu e chamei todos os coveiros que estavam
auxiliando o trabalho para uma reunião à sombra de uma árvore. Comentei com eles as notícias
que estavam saindo na imprensa e disse que somente quem tinha acesso à lona preta poderia
saber daqueles fatos. Expliquei que todos peritos eram da Polícia Federal, orientei que fossem
discretos e pedi que desligassem os celulares e deixassem com a coordenação do grupo de
trabalho para evitar qualquer constrangimento, pois todos só seriam liberados após o término
do trabalho.
A partir desse momento, as notícias na imprensa tiveram outro tom e conseguimos
minimizar eventuais leituras negativas sobre o processo. Essa iniciativa de conversar com os
coveiros foi determinante para restringir as informações à área de atuação dos peritos. A reunião
com os coveiros foi peculiar, ainda mais naquele momento de tensão e curiosidade. Todos ali
sabiam que estavam presenciando um momento histórico e de seu modo queriam participar.
Expliquei-lhes, no entanto, as implicações jurídicas, sociais e políticas daquela exumação da
ditadura no cemitério de São Borja e os efeitos indesejados que informações sem precisão
poderiam ter.
A exumação por fim começou com a identificação das alças do caixão que
correspondiam às fotos que tínhamos do funeral de Jango e com as dimensões que eu havia
pesquisado na funerária, a partir da réplica. O trabalho pericial foi realizado em conformidade

com os protocolos nacionais e internacionais. No final da tarde, começou um novo processo de
coleta de gases e abertura da sepultura. Até esse momento, parecia que a tarefa estava bem
encaminhada, mas a dimensão do caixão não permitia que fosse retirado com facilidade e o
decurso do tempo havia apodrecido a madeira do entorno, restando apenas a caixa de zinco em
que estava. A retirada dependia de um jogo de posição que evitasse prejudicar a estrutura e, ao
mesmo tempo, protegesse os peritos na retirada, pois corriam risco de ser esmagados caso o
caixão caísse sobre suas cabeças.
O anoitecer parecia ser interminável naquele cemitério e a tensão em todos nós era
grande, pois a presidenta da República já havia ligado para o ministro da Justiça, preocupada
com o desfecho do processo. Havia, como dito, uma cerimônia pronta para acontecer na manhã
seguinte, na Base Aérea de Brasília.
Naquele momento, a única coisa que não poderíamos fazer era deixar transparecer que
ainda não tínhamos encontrado o caixão, porque isso certamente resultaria na constatação de
que os restos mortais teriam sido retirados em alguma operação extraoficial. O processo de
exumação aqui relatado aponta para uma amnésia que abrange o trato público com a história
do país. Afinal, a mera hipótese de que poderia ter havido algum tipo de “operação limpeza”
prévia para impedir a perícia já seria grave. Felizmente, o cenário não foi esse e a sepultura de
João Goulart foi localizada corretamente. Lembro-me da insistência de João Vicente Goulart
ao dizer que era mais para cima o local do caixão, o que ao fim mostrou-se correto.
Já que ninguém poderia sair dali, enquanto os peritos organizam a retirada do caixão,
providenciamos um lanche para todos no entorno do mausoléu. A hora de retirada do caixão
também foi tensa. O ângulo parecia impossível para retirá-lo sem causar danos. Com a
metragem da réplica os peritos atestaram que seria possível fazê-lo e após um esforço
incomensurável, manuseando milimetricamente o caixão, conseguiram concluir sua retirada.
A urna funerária estava ao lado do mausoléu para receber o caixão. Ela tinha grandes
proporções e, a pedido da família, não possuía o formato de um caixão. No caso específico da
urna, coube à Secretaria de Direitos Humanos sua encomenda, sob medida. A tarefa ficou a
cargo da Secretaria de Gestão da SDH, que alegava vários empecilhos. Somente após ordem
expressa da ministra Maria do Rosário, a urna foi efetivamente encomendada e comprada.
Tratava-se de uma estrutura de madeira bem pesada, recém pintada, transportada em
um avião de carga das Forças Armadas, de Brasília para São Borja. A medida da urna era muito
maior que a do caixão retirado de dentro da sepultura, o que poderia causar danos aos restos
mortais, caso houvesse algum tipo de deslocamento dentro da urna durante o transporte. No
entanto, a noite avançava e precisávamos retirar o caixão e colocá-lo na urna.

A dúvida sobre como transportar sem deixar espaços sobrando no caixão teve o seguinte
desfecho: sugerimos que colchões do hotel em que estávamos hospedados fossem usados para
preencher o entorno, amarrando o caixão de tal forma que ficasse imóvel dentro da urna. O peso
da urna era absurdo. Vídeos que registraram a chegada ao funeral do chefe de Estado João
Goulart em Brasília confirmam o esforço e a força física dos militares durante a cerimônia
O momento de retirada da urna da área de isolamento da exumação foi emocionante. A
família estava aos prantos revivendo ou vivendo um momento de despedida que mexia com a
memória de João Vicente Goulart e Denise Goulart, os dois filhos de Jango, além de todos os
netos que acompanhavam a exumação. Lembro-me que a urna funerária foi retirada do
cemitério e saiu em um caminhão dos bombeiros, que a levou até o quartel em São Borja, onde
ela ficou por poucas horas até ir para o aeroporto de São Borja e embarcar em um avião da
Força Aérea Brasileira.
Lembro-me do som do choro, dos abraços, dos gritos durante o momento de segundo
enterro que a família vivenciou na retirada da urna no cemitério de São Borja. Já era muito
tarde da noite quando a urna saiu do cemitério e os coveiros que haviam reunido comigo durante
a tarde queriam ir embora, mas só permitimos a saída depois de fechar e lacrar o túmulo. Nesse
momento, fiquei apenas com mais dois peritos no cemitério acompanhando o fechamento do
mausoléu com cimento. Sentei à beira da sepultura para esperar que os coveiros fechassem o
buraco e acompanhei de perto o lacre da sepultura, a colocação dos mármores, deixando tudo
em perfeita condição, já que seguramente a imprensa entraria no local na manhã seguinte. Os
familiares, os ministros e parte da coordenação do Grupo de Trabalho voltaram para Brasília
no avião presidencial, eu estava nesse grupo. Estávamos exaustos e emocionados com tudo
aquilo que estava acontecendo.

4.4 O caso Jango como metáfora da transição brasileira
No dia 14 de novembro de 2013, na parte da manhã, a urna contendo o caixão do exPresidente João Goulart desembarcou em Brasília. Foi recebida com honras de chefe de Estado
pela presidenta da República Dilma Rousseff e pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva
e José Sarney, em uma cerimônia que durou cerca de meia hora. Em seguida, o corpo seguiu
para o Instituto Nacional de Criminalística, onde foi periciado. Em 6 de dezembro daquele ano,
o corpo retornou à cidade natal de Jango, São Borja, onde foi enterrado, também com honras

de chefe de Estado174, após uma cerimônia de corpo presente na Paróquia São Francisco de
Borja, lotada pela população da cidade que fez longas filas para se despedir do ex-presidente,
um direito negado 37 anos antes.
O resultado dos exames demorou mais de um ano. Foi divulgado no dia 1 de dezembro
de 2014. Os peritos não constataram a presença de substâncias tóxicas que pudessem comprovar
peremptoriamente o envenenamento. No entanto, o laudo é inconclusivo, pois
Em face do tempo decorrido desde a morte até a exumação (37 anos), das condições
de preservação dos restos mortais e do processo de degradação de substâncias
conhecidas e desconhecidas, limitando a investigação a suas conclusões, os elementos
disponíveis também não permitem negar a utilização de uma substância tóxica
(veneno) ou mesmo de medicamentos que pudessem ter provocado a morte175.

Assim, após quase quatro décadas, como fruto de um acúmulo de duas comissões
parlamentares, dois inquéritos do Ministério Público Federal, e dos esforços envidados pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, pela Comissão Nacional da
Verdade e pela Polícia Federal, o requerimento da família de Jango fora cumprido: seu corpo
foi exumado e periciado com identificação de DNA. No entanto, o tempo já não permitiu uma
resposta conclusiva sobre as circunstâncias da morte do ex-presidente, e essa dúvida
permanecerá marcando a história brasileira.
Se, infelizmente, essa conclusão não teremos, o caso da exumação de Jango aqui
descrito oferece ao menos alguns importantes elementos para pensarmos as temáticas que
compõem a problemática da presente tese de doutorado.
No livro The political lives of dead bodies, Katherine Verdery lembra que:
Ossos e corpos, caixões e urnas crematórias são objetos materiais. Na maioria das
vezes, eles estão inegavelmente ali, como nossos sentidos - visão, tato e olfato podem confirmar. Dessa forma, a materialidade do corpo é crítica para sua eficácia
simbólica: ao contrário de noções como 'patriotismo' ou 'sociedade civil', por
exemplo, o corpo pode ser transportado, publicizado e estrategicamente localizado em
lugares específicos. Os corpos têm a vantagem da concretude, que transcende o
tempo, fazendo o passado imediatamente presente176.

Partindo dessa premissa, podemos entender que todo o processo envolvendo a luta da
família Goulart até a exumação do corpo, bem como todos os procedimentos técnicos e as
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cerimônias realizadas em torno dos restos mortais do ex-presidente ocupam um lugar de
destaque no quadro da justiça de transição brasileira. Como não foi possível confirmar seu
envenenamento, o caso Jango parece ter ficado de certa maneira obliterado nas discussões
públicas sobre memória, verdade, justiça e reparação. Seu valor simbólico é, no entanto, central
para compreendermos permanências e mudanças nas formas pelas quais o Estado brasileiro
produz memória e esquecimento.
Como dito na introdução, o corpo de Jango é singularíssimo. Nesse sentido, à luz de
Boltanski (2000), torna-se importante entender em primeiro lugar como se deu a construção de
seu caso particular como uma causa coletiva. Voltemos, então, à audiência pública de 18 de
março de 2013, na qual a CNV recebeu o requerimento da família para que levasse adiante a
exumação. Na ocasião, João Vicente Goulart afirmou:

O fato é que Jango até hoje precisa ser esclarecido ao povo brasileiro, por se tratar não
apenas de nosso pai, mas por se tratar de um bem material e cultural dessa Nação. É
necessário que a Comissão Nacional da Verdade, que o Ministério Público e que a
nossa Secretaria de Direitos Humanos façam esse esforço, um esforço que vai resgatar
a história desse país, um esforço que vai resgatar a história para as novas gerações,
um esforço que vai resgatar e fechar algumas feridas, não somente as da nossa família,
como as feridas que se encontram abertas de tantos mortos e de tantos desaparecidos
em nosso país177.

Na fala do filho do ex-presidente, seu pai não é apenas seu pai: é um “bem material e
cultural dessa Nação”. Seu caso teria a capacidade de fechar feridas coletivas, não apenas
individuais ou familiares. É possível afirmar que essa perspectiva foi de fato incorporada pelas
instâncias estatais que acolheram seu pedido. Não à toa foi mobilizado um esforço institucional
extremamente significativo para tentar dar respostas ao requerimento feito pela família.
Ao refletir sobre o trabalho do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da
UNIFESP, órgão atualmente responsável por trabalhar com as ossadas da Vala de Perus, a
antropóloga Desirée Azevedo constata que “os nomes dos desaparecidos políticos carregam
classificações e hierarquias como premissas das quais a análise forense não pode escapar”178.
Ou seja, ao contrário do que supõe um certo senso comum de que a morte nos iguala a todos,
na verdade os processos vinculados à antropologia forense podem também reforçar e acentuar
desigualdades no tratamento entre os diferentes mortos. O caso de Jango parece levar isso ao
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extremo: frente à sua excepcionalidade, atores sociais e políticos de peso se mobilizaram,
garantindo que o processo fosse levado a cabo com uma relativa tranquilidade.
É preciso olhar ainda para o outro significado dessa excepcionalidade do caso Jango. Se
ela revela a existência de hierarquias e diferenciações entre mortos distintos, ela também
demonstra que nem mesmo para o caso mais célebre de exumação já promovido no Brasil foi
possível levar adiante todo o processo sem conflitos, falhas, atrasos, memórias e registros
apagados. Dois elementos da descrição etnográfica do tópico anterior ilustram bem essa
constatação.
Um deles é a ausência de registros que permitissem afirmar com clareza, desde o início,
qual era a sepultura de João Goulart. Esse “pequeno” detalhe, lido à contrapelo, levanta a
seguinte questão: se para exumar Jango esse tipo de dúvida surge, como é possível imaginar
então que seria possível promover a identificação total das mais de mil ossadas da Vala de
Perus? Ou dos corpos de guerrilheiros, camponeses e indígenas desaparecidos na Guerrilha do
Araguaia? Ou então: como imaginar que é possível, hoje, a partir de um cemitério clandestino
da milícia, exumar e identificar aqueles corpos?179 Há, no horizonte da sociedade e do Estado
brasileiro, a possibilidade de que cheguemos a um quadro institucional, técnico e político que
torne possível outra relação com os nossos desaparecidos de ontem e de hoje?
O segundo elemento que gostaria de retomar é a dificuldade de se obter a urna em que
o caixão de Jango seria transportado. Nesse caso, remetemos ao que o sociólogo Matheus
Mazzilli Pereira nomeou de “burocracias em confronto”, ou seja, formas de obstaculizar ou
retardar a implementação de políticas públicas que advêm desde dentro da própria estrutura do
Estado. Neste caso, entrou em cena o que o pesquisador define como o mecanismo de
“retardamento de processos burocráticos”180. Essa prática só foi contornada, no caso em
questão, por intervenção direta da Ministra. Novamente, coloca-se a questão pelo seu contrário:
quantos processos importantes para a efetivação do direito à memória, à verdade, à reparação
e à justiça não foram ou vêm sendo retardados, ao longo das últimas décadas, em razão das
“pequenas” demoras e dos aparentemente insignificantes conflitos internos à burocracia
estatal?
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Se o esquecimento se produz nesses detalhes, o caso Jango nos aponta para o fato de
que a memória – e as políticas de memória – também são produzidas e alimentadas por
pequenas práticas cotidianas, burocratas bem-intencionados, militantes inseridos nas estruturas
estatais. Se não é tarefa fácil quantificar o significado de todo esse processo que envolveu
audiências públicas, visitas de ministros de Estado, de peritos internacionais, etc. para uma
cidade pequena como São Borja, tampouco é possível ter um registro de qual foi o efeito prático
de uma cerimônia como o recebimento do corpo de Jango em Brasília para as milhares de
pessoas atingidas pela cobertura jornalística desse processo.
Em síntese, parece que o caso do ex-presidente João Goulart é uma excelente metáfora
para compreender as práticas estatais de produção de memória e esquecimento no Brasil.
Como uma metáfora da justiça de transição brasileira, em relação a Jango avançou-se e
trabalhou-se muito, mas ainda faltam muitas respostas como, por exemplo, se a conexão
repressiva da Operação Condor foi responsável ou não por sua morte.

AS MUITAS MEMÓRIAS SOBRE O ARAGUAIA
Os dias, os meses e os anos foram abaixo de tiros e metralhadoras
(Pinima, a cacique Suruí)

Este capítulo discutirá memórias da Guerrilha do Araguaia181, através de uma
variedade de testemunhos de diferentes atores, mas sobretudo do povo indígena Aikewara.
Como nos outros capítulos, o ponto de partida é uma experiência pessoal e profissional para
poder explicar o acesso aos sujeitos cujas vozes estão em circulação no presente capítulo. O
relato parte, por conseguinte, do contexto em que fui indicada representante da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), para integrar e coordenar o Grupo de
Trabalho Araguaia (GTA) 182. O objetivo principal do GTA era realizar buscas de corpos de
desaparecidos políticos na região do Araguaia, entre os municípios de Marabá, no Estado do
Pará, e Xambioá, no Estado do Tocantins, local onde se situa a área indígena do povo Aikewara,
denominada Surui Sororó.
Para ilustrar esses conflitos de memória, utilizarei neste capítulo duas entrevistas
conduzidas por mim com Laura Petit, familiar de três desaparecidos políticos da Guerrilha, e
Manoel Lauro Wolkmer de Castilho, ex-juiz federal que atuou na ação movida pelos familiares
na década de 1980. Essas entrevistas trarão à tona perspectivas usualmente presentes no
imaginário sobre a Guerrilha, e que estão vinculadas ao longo processo de luta por memória,
verdade e justiça levado adiante pelos familiares dos cerca de setenta desaparecidos, os quais
foram torturados e executados pelo Exército brasileiro. No curso dessa luta, mais precisamente
no ano de 1996, em uma das missões de buscas por informações na região, a equipe de
antropologia forense que esteve no local identificou três áreas possíveis para exumação e
identificação. Uma delas estava na área indígena Surui Sororó. Esse não é um fato de menor
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importância, e levanta a questão sobre a existência de um outro conjunto de atores sociais e
políticos muitas vezes esquecidos quando se fala da Guerrilha do Araguaia: o povo indígena
Aikewara.183
Ao lado das memórias de Laura Petit e Manoel Castilho, utilizarei diversos fragmentos
de meu diário de trabalho de campo na área indígena Surui Sororó, realizado entre 2011 e 2017.
Nestes trechos, virá à tona a narrativa de diversos interlocutores indígenas com quem conversei.
Os nomes serão resguardados e apresentados apenas por personagens de nomes fictícios184. A
proposta central é levantar questão acerca da existência de perspectivas e olhares distintos sobre
a Guerrilha do Araguaia, problematizando a noção de que haveria um único lugar legítimo de
narrativa sobre o caso.
Diversos documentos e textos tratam da Guerrilha do Araguaia no Brasil, desde
trabalhos acadêmicos, ensaios, biografias e matérias jornalísticas185. Foi a experiência de ter
ido à terra indígena Surui Sororó, em uma das buscas promovidas pelo GTA, que despertou a
vontade de aprofundar a reflexão sobre o caso para além do trabalho do governo no qual estive
inserida. Alguns anos passaram desde a primeira vez em que estive na aldeia dos Aikewara em
2011, mas a memória deles sobre o “tempo da guerra”, como chamam o período da repressão
à guerrilha186, me instigou a pensar no Araguaia como um caso especialmente paradigmático
para a compreensão de um dos problemas centrais desta tese: a hierarquia e o esquecimento
dos mortos.
O povo Aikewara foi o primeiro e único grupo de indígenas que recebeu indenizações
a título de reparação da Comissão de Anistia. Foram 14 indenizações individuais de cerca de
R$ 90 mil por pessoa187. A Comissão reconheceu que durante a repressão à Guerrilha do
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Araguaia esses indígenas foram alvo da repressão estatal. Pessoas da região foram recrutadas à
força para atuarem como guias pela mata, e conforme descrito por Ferraz e Calheiros, “os
Aikewara desconheciam os motivos dos marehai (militares) para as ações ali empreendidas”188.
Vejamos trecho do estudo de Iara Ferraz e Orlando Calheiro:
[...] tratados como prisioneiros de guerra, foram submetidos ao regime servil de
privações e humilhações: sempre em duplas, desarmados, à frente dos soldados,
servindo-lhes de escudos humanos, eram obrigados a caminhar, muitas vezes com
empurrões, horas e dias sem descanso ou alimentação adequados, carregando cargas
pesadas às costas para os soldados, com muita fome e sede, só ingerindo alimentos
crus, dada a interdição de acender fogo, dormindo pouco, ao relento, no chão
encharcado da mata na estação das chuvas189.

Tempos depois, eu mesma teria a oportunidade de escutar as histórias que
corroboravam esses relatos.

5.2. A Guerrilha do Araguaia como um caso paradigmático
A Guerrilha do Araguaia, como aponta Santos, é um caso paradigmático da
mobilização jurídica nacional e transnacional em prol da reconstrução da democracia190. O caso
mostra como o direito e a política se influenciam de forma recíproca, na medida em que as
principais movimentações do Estado brasileiro ocorreram de maneira reativa às ações movidas
pelos familiares das vítimas, tanto em âmbito interno quanto externo. O processo no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) foi abordado no primeiro capítulo desta tese, e
aqui nos interessa refletir os efeitos desse processo no curso das lutas por memória em relação
às vítimas da repressão à Guerrilha do Araguaia.
O Estado agiu em 1996, quando foi apresentada a denúncia do caso Julia Gomes Lund
(Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
Na ocasião, foi enviada a primeira missão oficial ao Araguaia no âmbito da Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos estabelecida pela Lei 9.140/1995191.
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Em 2009, quando o caso foi encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte IDH), o Estado brasileiro criou o Grupo de Trabalho Tocantins (GTT), que funcionou
entre 2009 e 2010. A criação do GTT também respondia à decisão da juíza Solange Salgado na
Ação Ordinária nº 82.00.24682-5 da 1ª Vara Federal de Brasília, movida pelos familiares em
1982, que condenou a União a abrir os arquivos da ditadura a fim de localizar os corpos dos
desaparecidos. Em relação ao GTT é importante salientar que toda a coordenação do grupo
ficou a cargo do Ministério da Defesa, o que sempre foi visto de forma crítica pelos familiares,
pois a coordenação dos trabalhos na região e as investigações estavam sob o Comando do
Exército.
Somente após a condenação na Corte IDH é que foi criado o GTA. Ao contrário do
GTT, o GTA teve uma coordenação tripartite, integrada pelo Ministério da Defesa, Ministério
da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O Grupo de Trabalho
contou ainda com a presença da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, Ministério
Público Federal, observadores do Partido Comunista do Brasil e do Museu Emilio Goeldi192.
Apesar do decurso do tempo, havia uma expectativa, por parte dos familiares, de que a criação
do GTA, concomitante ao início da atuação da CNV, poderia fazer com que informações mais
precisas sobre a localização dos desaparecidos e a identificação de seus restos mortais viessem
à tona, permitindo a localização, a identificação e a restituição dos restos mortais aos familiares
dos desaparecidos políticos na região.
No entanto, quando se percebe esse caráter reativo dessas ações, volta à tona a ideia
central da tese de comando de esquecimento, por mais que tenhamos o envolvimento de atores
estatais comprometidos com preservação e a promoção da memória.
As ações estatais são recentes e esporádicas, mas as buscas na região do Araguaia
começaram há cinco décadas através dos familiares de vítimas da guerrilha e seus apoiadores.
No início dos anos 1980, os familiares começaram a reunir documentos e informações que
pudessem auxiliar nas buscas. Em outubro de 1980, ocorreu a primeira caravana dos familiares
ao local, organizada pelo Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA) e pela Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), com uma série de outros apoios. Uma segunda caravana foi realizada em
1991, potencializada pela descoberta da Vala de Perus no ano anterior e conduzida pela
Comissão Justiça e Paz de São Paulo. A terceira ida dos familiares sem apoio estatal ocorreu
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em 1993. Após a constituição da Lei 9.140/1995 – ou seja, no período compreendido entre 1996
e 2010 - foram mais de 20 expedições com a presença de familiares e agentes do Estado à
região193.
Familiares e agentes estatais constituem dois atores fundamentais nesse processo, e
nas próximas páginas deste capítulo retomarei os depoimentos de Laura Petit, uma familiar, e
Manoel Castilho, um agente estatal, a fim de levantar questões importantes para o
desenvolvimento do argumento de apagamento da memória do Araguaia.

5.2.1. O juiz: Manoel Castilho194
Manoel Lauro Volkmer de Castilho estava em exercício pleno na 1ª Vara da Justiça
Federal quando os familiares de desaparecidos políticos entraram com uma ação em 1982 para
responsabilizar a União pelo desaparecimento forçado de mais de 60 pessoas no contexto da
repressão ditatorial à Guerrilha do Araguaia. Suas impressões sobre esse processo, para além
dos aspectos jurídicos, apresentam um mosaico de relações políticas que merecem
conhecimento e análise. Conheci Manoel durante os trabalhos na CNV. Éramos assessores do
órgão no mesmo período. Em 2012, solicitei a ele a entrevista para esta tese de doutorado, ainda
em versão embrionária. Embora já o conhecesse, seu relato ajudou a refletir sobre questões que
me inquietavam e que apontavam para a dimensão política das questões jurídicas.
A entrevista permitiu identificar algumas pistas para entender o porquê da demora
injustificada no cumprimento da sentença interna. Manoel Castilho é um jurista humanista,
daqueles que utilizam as ferramentas jurídicas não como instrumentos de dominação, mas como
instrumentos de transformação da ordem de dominação vigente. Em sua trajetória, coordenou
na CNV a elaboração do parecer para retificação do atestado de óbito do jornalista Vladimir
Herzog, o qual subsidiou a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos
em 2018195.
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Sua primeira ida à região do Araguaia foi entre os anos de 1969 e 1970. À época, ele
era estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
juntamente com um grupo de amigos foi de ônibus desde Porto Alegre para conhecer a região.
Nesse mesmo período alguns guerrilheiros já estavam no Araguaia e durante seu relato lembrou
do médico João Carlos Haas Sobrinho, um desaparecido político que teria instalado uma clínica
naquele local. Seu encantamento com a beleza do Araguaia, sua perplexidade com a pouca
estrutura naquele vilarejo à beira rio, enfim, suas impressões de Xambioá, que naquele
momento já havia sido escolhida como palco de formação e resistência pelo Partido Comunista
do Brasil (PC do B) para enfrentar o regime ditatorial vigente, eram as melhores possíveis e,
segundo suas lembranças, nada lhe fez suspeitar que estivesse em terras de Guerrilha.
Xambioá pertence ao Estado de Tocantins e faz divisa com o Pará, tendo como divisor
o rio Araguaia e na outra margem a cidade de São Geraldo do Araguaia. Na década de 1970,
essa cidade ao sul do Pará possuía apenas um barracão, conforme as lembranças de Castilho.
Hoje, diante do cenário de expansão do agronegócio e do desmatamento na região sul do Pará,
embora seja uma cidade de pequeno porte, São Geraldo é, para quem chega, muito “maior” que
Xambioá.
A ida ao Araguaia, além de ser movida por um certo espírito aventureiro, também
expressava uma aproximação de Castilho com a temática de direito fundiário e questões
agrárias relacionadas à demarcação de terras, temas que despertavam seu interesse nos estudos
da graduação em Direito. A trajetória profissional da Manoel Castilho está marcada nessa
passagem pelo Araguaia, pois em 1973, já em Porto Alegre, recebeu o convite de um amigo
para trabalhar no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no norte do
país. Em menos de dois dias, Castilho embarcava com o presidente do INCRA, José Francisco
Cavalcanti, um usineiro pernambucano, para Porto Velho. Após uma breve passagem por Porto
Velho (RO) foi para Manaus (AM), embora o plano inicial fosse trabalhar em Boa Vista (RR).
De Manaus foi designado para atuar em Altamira (PA), mas ficou lotado em Belém (PA) por
aproximadamente um ano.
O período coincide com a guerrilha do Araguaia e, segundo suas memórias, embora
ninguém comentasse, havia em Marabá um projeto de assentamento com um núcleo fundiário
subordinado à cidade de Altamira. O executor desse projeto em Marabá “emprestava” os carros
do INCRA para o Exército fazer incursões na região. Certo dia, Castilho se lembra de ter visto
um carro do INCRA cravejado de bala, mas como ninguém comentava o que parecia óbvio,
fatos como esse não deveriam ter e efetivamente não tinham repercussão. Ao lembrar-se do
período, mencionou que um de seus colegas à época foi designado para exercer a função em

Conceição do Araguaia com muita autonomia e isso lhe causava estranhamento, pois foi
exatamente durante o período no qual o Exército mudou a estratégia e infiltrou pessoas para
exercer um serviço de inteligência na região sem que ninguém desconfiasse e, nesse contexto,
afirmou não afastar a possibilidade de servidores do INCRA terem cumprido essa função.
Durante o período que esteve trabalhando na região, Castilho não se lembra de nenhum
movimento ostensivo por parte das Forças Armadas. Isso pode ser reforçado quando menciona
que ficou um ano no sul do Maranhão trabalhando com questões fundiárias relacionadas à
anulação de títulos de terras. A partir de 1976, já na Justiça Federal, foi trabalhar em Curitiba
(PR). Teve também uma breve passagem por Florianópolis (SC) e Cuiabá (MT) voltando ao
Paraná e passando também por Campo Grande (MS).
Em 1982 foi designado para atuar na Justiça Federal em Brasília, quando chegou em
suas mãos a ação dos familiares do Araguaia. Castilho sabia das implicações de uma ação dessa
natureza em um momento de abertura democrática e com a Lei de Anistia em vigor. Em suas
palavras aquele processo era “nitroglicerina pura”, o que lhe exigiu a compreensão de que era
viável provocar o regime também pelo judiciário. Não foram poucos os contatos que fez à época
com pessoas próximas, dentre as quais destacou colegas que mais tarde exerceriam funções
importantes na Procuradoria Geral da República. O pedido da ação era localizar os corpos e
devolver às famílias - o que poderia ser simples, já que a Lei da Anistia estava em vigor e as
pessoas responsáveis pelos desaparecimentos poderiam ajudar na localização sem receio de
serem responsabilizadas.
Na época, ele citou a União em uma liminar para que o Ministério da Justiça
apresentasse documentos relacionados às operações no Araguaia. Além disso, ciente de que as
decisões da Justiça Federal no Distrito Federal eram publicadas no Diário Oficial da União,
elaborou um despacho com o propósito de divulgar amplamente no país inteiro as
circunstâncias e as razões do pedido. O Ministério da Justiça, pelo menos enquanto Castilho
esteve à frente do processo, não respondeu.
Depois desse período retomou contato com a ação somente em 2003, quando a União
foi condenada. Nessa época, ele atuava na Advocacia Geral da União (AGU). Lembrou que o
recurso do Estado deixou algumas brechas que permitiram o trânsito em julgado no tocante à
localização dos restos mortais, o que pode ter influenciado a tramitação do caso no Sistema
Interamericano de Direitos Humanos. Outro aspecto revelador de sua fala remonta ao interesse
manifestado à época por seu colega Álvaro Costa de adotar medidas para que o Estado se
antecipasse em relação à execução da sentença. Em seu relato, Castilho lembra que, apesar de

uma expectativa, em razão de estarem no início do Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
o argumento do Estado era que não existiam documentos sobre as operações no Araguaia.
Castilho referiu que a ação dos familiares foi julgada pela primeira vez por Vicente
Leal de Araújo, ex-capitão da Polícia Militar do Piauí. Sua qualificação não era apenas essa,
pois o magistrado também era próximo à família do ex-general-ditador João Figueiredo.
Paralelo a isso, pode-se pensar que cumprir a sentença da Corte significaria identificar
os responsáveis, pois a localização dos corpos dependeria de informações e essas só poderiam
ser dadas por quem tivesse conhecimento dos fatos. De qualquer forma, com ou sem decisão
da Corte IDH, a União poderia ter cumprido as determinações judiciais, mas não o fez.
Importante mencionar que o mandato da Comissão Nacional da Verdade determinava a
competência para esclarecer os fatos e as circunstâncias dessas mortes do Araguaia e também
de todas as outras, incluindo a identificação da autoria dos crimes.

5.2.2. A familiar militante: Laura Petit196

Durante meu trabalho e pesquisas com o tema da memória, verdade e justiça, tive a
oportunidade de entrevistar e conversar com diversos familiares que impulsionaram a denúncia
à Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a Guerrilha do Araguaia. Esses
testemunhos são fontes primárias essenciais, mas aqui trabalharei especialmente com um deles.
Dentre as diversas situações que presenciei nos últimos anos e não há hierarquia entre a
importância delas, ouvi muitos relatos de familiares e reproduzo aqui o de Laura Petit que
perdeu 3 irmãos na Guerrilha do Araguaia, mas é uma das raras exceções que confirmam a
regra da inação do Estado em termos de reparação, pois teve um familiar encontrado. Laura
Petit, é irmã de três desaparecidos políticos no Araguaia: Jaime Petit da Silva, Lúcio Petit da
Silva e Maria Lúcia Petit. Sua irmã é a única guerrilheira que teve seus restos mortais
encontrados. O corpo estava envolto em um tecido de paraquedas e foi retirado em 1991 do
cemitério de Xambioá, Tocantins, e entregue à família197 Maria Lúcia foi executada em 1972
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quando saiu para comprar alimentos na região do Araguaia. No momento da morte ela estava
próxima à casa de um camponês, o qual tinha lhe convidado para batizar seu filho. Maria Lucia
foi alvejada na altura do quadril. Já Lúcio, que era engenheiro, também desapareceu durante
um cerco de militares na região, em 1974. Na ocasião, ele estava muito doente e saiu para buscar
alimentos quando foi fuzilado. Um relato de um morador do local aponta que a cabana em que
estava foi transpassada por tiros. Por fim, Laura faz referência ao irmão Jaime que foi visto por
moradores sendo colocado em um helicóptero com os pulsos amarrados em fios de nylon, e
sendo levado para algum lugar incerto.
A emoção de Laura ao compartilhar seu relato era evidente e, ao mesmo tempo, sua
narrativa permeada por muitos detalhes. Laura Petit afirmou que relatos como esses são
importantes para comprovar que as mortes do Araguaia não podem ser entendidas como
“mortes em confronto”. Essa visão divulgada pelos militares é inadmissível, pois não se pode
pensar em um confronto quando de um lado havia 10.000 mil homens das Forças Armadas e,
do outro lado, setenta guerrilheiros. Esse massacre ocorreu na última fase do Governo Geisel
e, ainda em seu relato, lembrou que a ordem do então general-ditador era para não haver
sobreviventes da Guerrilha do Araguaia.
Em 1978, Laura participou do I Congresso do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA).
Dentre as principais demandas dos familiares estava a emissão de atestados de óbito, mas
principalmente a verdade sobre as circunstâncias das mortes e a localização dos corpos, bem
como reformas na estrutura autoritária (como o fim da Lei da Segurança Nacional), e,
principalmente, justiça198. Em 1980, Laura esteve pela primeira vez na região do Araguaia,
momento em que foi criada a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos. Na época as
perguntas eram as seguintes: Onde estão? Mortos ou vivos? Se mortos, o que houve?
Laura afirmou, como tem feito nos últimos 50 anos em sua luta incessante por justiça,
que as famílias possuem o direito de receber os restos mortais e dar um sepultamento digno aos
seus entes queridos. Até hoje, frisou, sua irmã Maria Lúcia foi uma exceção por ter sido
identificada e sua mãe morreu com a esperança de encontrar os outros dois filhos vivos.
Ao falar sobre o tema, Laura reforçava que sua luta ainda é pela justiça e pela verdade.
Ela entende que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) foi um
marco importante, ao determinar a responsabilidade e o dever do Estado de indenizar os
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familiares e localizar os restos mortais. Lembrou que apesar dessas ações e do direito concedido
aos familiares de retirar atestados de óbitos, estes eram fornecidos sem causa mortis e, no caso
das indenizações cabia aos familiares o ônus da prova. Já sobre a decisão da Corte IDH, entende
como mais emblemático o fato de a sentença ampliar seu alcance para outros casos de violações
de direitos humanos naquele período.
O depoimento de Laura Petit retrata como a ditadura cerceou tantos direitos e, ao
mesmo tempo, revela o absurdo do ônus da prova recair sobre os familiares. Em sua opinião só
quem tem informações são os agentes de repressão e, por isso, enquanto os militares não
abrirem seus arquivos e não fornecerem informações as buscas pelos mortos e desaparecidos
políticos está fadada ao insucesso. Nesse momento lembrou que durante sua participação na
audiência da Corte Interamericana um especialista afirmou que o Brasil caminhou para uma
democracia pública, mas existem entraves autoritários até hoje que impedem a justiça e a
democracia plena.
5.3. O povo Aikewara e a memória da guerra199
Os relatos de Laura Petit e Manoel Castilho trazem à tona algumas dimensões
importantes sobre a luta por memória, verdade e justiça em relação às vítimas da repressão à
Guerrilha do Araguaia. Em primeiro lugar, reforçam a tensão existente entre, por um lado, um
comando de esquecimento promovido pelos setores hegemônicos dentro do Estado brasileiro
em relação à memória da ditadura, e, por outro, a existência de atores estatais atuantes nas
mais diversas esferas buscando criar condições para a promoção dos direitos dos familiares e
das vítimas. Esse aspecto levanta uma primeira tensão entre as memórias sobre a Guerrilha, na
medida em que muitas vezes, especialmente na fala dos familiares em que o Estado atuaria
sempre na direção de promover o esquecimento. Mas existe uma invisibilidade ainda a ser
enfrentada. E não basta situar a reprodução dos conflitos de memória sobre o Araguaia apenas
nessa chave de familiares versus Estado. Naquele contexto, um conjunto de atores fundamentais
foi silenciado e, mesmo, invisibilizado:os povos indígenas.
No início da repressão à Guerrilha, as Forças Armadas construíram estradas na região,
uma delas indo de São Domingos do Araguaia a São Geraldo do Araguaia. Essa estrada corta
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até hoje a terra indígena Suruí Sororó, onde vive o povo Aikewara. Nesse sentido, é um capítulo
central da Guerrilha, ainda que muitas vezes esquecido, a violência que se voltou contra esse
povo, uma população de aproximadamente 40 pessoas que quase foi dizimada pelas Forças
Armadas. Nesse processo, casas, dispensas, paióis de milho, reservas de castanhas foram
queimados. As árvores que davam frutos foram cortadas. Indistintamente o Exército promovia
o terror. No meio desse conflito já desigual entre os militantes revolucionários e a ditadura
empresarial-militar, estavam os indígenas. Como eles dizem, o pior tempo de suas vidas foi o
“tempo da guerra”.
Antes de adentrar as narrativas e memórias dos Aikewara, é importante tecer algumas
considerações sobre a política indigenista à época, consagrada pela Constituição de 1967. O
texto constitucional de 1967, em seu artigo 186º, continha disposições normativas relacionadas
com a política indigenista: “é assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as
utilidades nelas existentes”.
O texto legal falava em silvícolas, algo que sempre nos causou estranhamento, pois se
assegurava aos silvícolas a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo o direito ao
usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes, mas no art.
198º e parágrafos da Emenda Constitucional (EC) 01/1969 constam normas relativas à política
oficial em face dos índios. Uma delas garante a inalienabilidade (na forma que a lei
determinasse) das terras “habitadas” por eles, cabendo-lhes a posse permanente e o usufruto
exclusivo das riquezas naturais e das utilidades nelas existentes. E que seriam extintos e nulos
todos os efeitos jurídicos sobre tais terras (habitadas por índios) sem qualquer direito de
indenização ou ação contra a União e FUNAI por parte de não índios. Vejamos:
Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei
federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o
seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas
existentes.
§ 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas
pelos silvícolas.
§ 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes
direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do
Índio.

O Estatuto do Índio (Lei nº 6.001 de 1973), sob a inspiração da Constituição de 1967
e da EC 01/1969, reproduziu essa visão constitucional resumida, incorporando ao normativo
especial um conjunto abrangente com a mesma perspectiva privatista e hegemônica, acrescida
de uma política resultante dessa mesma compreensão e que já era à época a visão dominante.

De acordo com a lei, cabia ao Estado promover a “civilização” e integração dos índios
à sociedade tradicional, capitalista, branca, patriarcal e excludente, em qualquer nível
sociocultural em que se encontrassem. Em resumo, tratava-se de uma visão cujo pressuposto é
o Estado etnicamente único, o qual dispunha do poder de submeter outros segmentos
discrepantes ou distintos, com o dever de fazê-lo em nome do interesse da segurança nacional.
Toda a abordagem no texto constitucional em vigor se resumia à absorção de comunidades ou
populações indígenas pela sociedade “civilizada”, mesmo que o modo de vida e os valores
estivessem expostos a aniquilação como entidades étnicas, pois sua existência não era
reconhecida pelas Forças Armadas que invadiram o Araguaia, deixando essa comunidade
fadada à marginalização e exclusão por décadas.
Com base nessa lógica, a atuação das forças militares na repressão do movimento
guerrilheiro nos espaços de habitação e terra indígena foi baseada na sistemática violação de
seus direitos e na total ignorância de sua cultura e valores, como se os interesses da sociedade
branca – representada pela ideia de “segurança nacional” - prevalecessem em qualquer
circunstância sobre eles.
Nessa perspectiva, os episódios de combates na selva com operações militares ou
policiais para os quais os índios Aikewara tenham atuado, contra sua vontade, constrangidos
ou abusivamente convocados, compelidos ou recrutados militarmente para colaborar na luta
contra os “terroristas”, devem ser também entendidos como modalidade de destruição e
violência étnica à base de preconceito e racismo, na mesma forma que ribeirinhos, populações
tradicionais ou mateiros, camponeses, posseiros e populações isoladas foram mobilizadas como
agentes do Estado contra os insurgentes políticos em todo o país durante a ditadura empresarialmilitar.

5.3.1. Território em chamas: chegada na Terra Indígena Suruí Sororó
No dia 01 de setembro de 2017 cheguei à Marabá. Não era minha primeira vez no
local, mas pela primeira vez ficaria duas semanas em uma terra indígena. Em 2013, estive em
uma das aldeias do povo Aikewara como representante da Comissão Estadual da Verdade do
Rio e participei de uma escavação em busca de restos mortais dos desaparecidos políticos da
guerrilha do Araguaia. Quatro anos depois, retornava ao local enquanto pesquisadora
elaborando uma tese de doutorado. Para tanto, contei com a ajuda da antropóloga Iara Ferraz,
que me colocou em contato com o cacique Iauaretê e, desta vez, regressei à terra indígena na

sua companhia. Ainda que tivéssemos combinado os detalhes do nosso encontro ao telefone,
em nada isso diminuiu minha tensão antes do retorno à aldeia.
Cheguei em Marabá às 3h da manhã, acompanhada da professora Ana Maria Motta
Ribeiro e do meu colega de doutorado Emmanuel Oguri Freitas. Ambos foram para a região
para cumprirmos uma disciplina de conflitos socioambientais ministrada por Ana Motta e
Wilson Madeira Filho, orientador desta tese. Era uma sexta-feira de primavera. Esperei o sol
ficar alto (meio dia) para encontrar o cacique Iauaretê e sua esposa Drina, em frente a um hotel
próximo ao aeroporto. Ali começávamos nosso percurso rumo à terra indígena Sororó. Quando
saímos do ponto de encontro fomos direto para um atacado fazer um “rancho”, como nomeiam
a compra do mês.
Ao chegar no estabelecimento, havia outros Aikewara a nossa espera, dentre eles,
Burivi. Encontrar Buruvi logo na chegada foi impactante, pois eu sabia que ele era um dos
indígenas utilizado como escudo humano para encontrar os guerrilheiros na mata durante o
período da guerra. Nossa aproximação foi rápida e depois das compras nos despedimos. Eles
levaram o rancho e eu fui embora com o cacique Iauaretê e sua esposa Drina. No caminho,
paramos para almoçar e abastecer o carro. Já na estrada, rumo à São Domingos do Araguaia,
reencontramos a família do Buruvi e paramos um pouco para conversar.
O trajeto entre Marabá e Sororó foi permeado por uma conversa de aproximação entre
o cacique Iauaretê e eu, acompanhada por sua esposa Drina, que estava no banco traseiro do
carro. Nosso assunto foi dominado pela seca - e não poderia ser diferente, porque falar da
devastação do incêndio em toda a terra indígena era falar da sobrevivência do povo Aikewara
e dos ciclos de perdas que os afetam a cada verão com o avanço do agronegócio e da mineração
na região. O assunto da seca era o mais importante, mas não o único. Iauaretê se incomodava
com a política governamental da FUNAI, porque sequer havia um administrador naquele
momento e, segundo ele, tudo estava a cargo de um estagiário, sem qualquer poder de decisão.
A Terra Indígena Surui-Sororó está localizada entre os municípios de Brejo Grande do
Araguaia, Marabá, São Geraldo do Araguaia e São Domingos do Araguaia, e possui 26 mil
hectares. A aldeia dista 110 km de Marabá, 40 km de São Domingos e 55 km de São Geraldo
do Araguaia e o acesso à terra se dá na altura do quilômetro 90 na BR-153. Na entrada da aldeia
há um muro de alvenaria com uma guarita e uma placa, além de um portão de ferro e uma
vigilância permanente armada para controlar o acesso ao local. Cerca de 2 km após o portão
começam as primeiras casas da aldeia.
A aldeia seguia muito parecida com o registro da memória que eu tinha de 2013.
Dentre as coisas que eu lembrava, uma delas era um resto de asfalto circundando a entrada de

todas as casas da “aldeiona” ou “aldeia grande”, como eles chamavam. Esse asfalto já quase
não existia, o que parecia aliviar a sensação térmica em um período de quase seis meses sem
chuva. 200
Assim que chegamos na aldeia fomos direto para a casa de Mariano e da Huara, onde
eu ficaria hospedada. Eu havia conhecido Mariano em 2013, na mata, durante uma escavação,
o que de certa forma facilitou a minha chegada. Ele foi forçado na época da guerra a andar com
os soldados pela mata, assim como o seu cunhado Iô, que morava na casa ao lado.
O tamanho da bagagem que eu levava ajudou a descontrair o clima na chegada. Assim
que retiramos a mala, Iô perguntou se eu não tinha ficado com medo do avião cair com tanto
peso que eu carregava. Ao entrar na casa percebi que Huara, a principal anfitriã, havia separado
um quarto só para mim na parte de alvenaria, já que eles dormiam em redes e na extensão de
madeira, com chão de terra e teto de palha.
Antes do pôr do sol tomei um banho nos fundos do pátio. A casa de banho era um
cercado de madeira com frestas e sem teto. Dentro havia uma caixa d’água, dessas azuis de
polietileno que servia de reservatório, algumas tábuas no chão em cima de umas pedras para
fazer um degrau e uma prateleira de madeira atravessada com uma caneca de alumínio para o
banho.
As casas na aldeia possuem uma disposição espacial em torno do campo de futebol e
são todas em alvenaria, entregues pela Companhia Nacional de Habitação (COHAB) em 2010.
Todavia, essas casas acomodavam depósitos das famílias, que reelaboravam, a partir do quintal,
suas moradias de fato, com cozinha de chão de terra e quartos com tapume e redes. Até o
banheiro, na casa em que me hospedei, tornara-se disfuncional, com torneiras e bacias
arrancadas.
Nas entradas das casas, os pisos estilo porcelanato, as louças do banheiro, as janelas
de ferro que já não fechavam mais. Com o passar dos dias me dei conta de que todo o aparato
de metais, alvenaria e porcelanato que compunham as casas demandavam gastos e cuidados
incompatíveis com a renda e os costumes locais de moradia do povo Aikewara. Estes, por sua
vez, optavam por ficar a maior parte do tempo nos fundos, longe da alvenaria, local mais fresco
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Atualmente com uma população de cerca de 500 indivíduos , desde 2015 os Surui-Aikewara formaram outras
quatro aldeias (eram duas até então), no interior da Terra Indígena Sororó, um território com apenas 26.000
hectares, demarcado em 1977 pela FUNAI, hoje a única área florestada numa região em processo de desertificação,
resultante de intensos desmatamentos e destruição de nascentes no entorno, intensificado nas últimas duas
décadas.Cf: Os Suruí-Aikewara e a guerrilha do Araguaia: um caso de reparação pendente. FERRAZ, Iara.
DOSSIÊ CAMPOS V.20 N.2 JUL.DEZ.2019. https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/70051/pdf

da casa, e principalmente na cozinha, perto das galinhas que não deixavam passar um cisco no
chão.
No primeiro dia na aldeia, Iauaretê me pediu ajuda para conversar com um fazendeiro
da área limítrofe que havia colocado fogo na reserva indígena, aparentemente de forma
acidental. Na opinião deste fazendeiro, uma negociação direta com aqueles que tiveram o seu
território atingido seria mais profícua, já que qualquer intermediação com o IBAMA,
consideravam tanto o fazendeiro quanto os Aikewara, não seria exitosa. Iauaretê falava isso
diante da ausência de suporte do órgão no período da estiagem. Os parcos recursos dos 14
brigadistas formados para controlar o fogo foram insuficientes para estancar o incêndio.
À noite, ainda na sexta-feira, no dia em que cheguei na aldeia, recebi um convite do
cacique Iauaretê para participar de uma reunião em frente à sua casa. Ao atravessar o campinho
percebi que havia muita gente em círculo à espera da conversa. A convocatória da reunião era
em um alto-falante e se dava da seguinte forma: o cacique registrava em áudio no Whatsapp e
depois inseria o fio na caixa de som para reprodução, já que o microfone não funcionava.
Naquele momento o assunto mais premente e praticamente o único era o incêndio na
mata. Tratava-se da sobrevivência de todos da terra indígena. Explicou brevemente como se
deu o trabalho dos brigadistas naquele dia, reforçou o pedido para que outros voluntários
ajudassem no sábado, depois dessa mescla de tragédia com esperança, fui apresentada. Eu
estava tensa porque não sabia como seria a reação de todos ali, então dei boa noite e
prontamente ouvi comentários de que eu parecia a Iara falando.
Tratava-se do meu primeiro dia na aldeia e optei por mencionar brevemente assuntos
que eu já sabia que eram de interesse deles, como por exemplo, a necessidade de desvio da
estrada que corta a terra indígena, a regulamentação/regulação da escola e, especialmente,
minha vontade de conversar com os mais velhos sobre meu interesse em ouvir a narrativa deles
acerca da presença do Governo na terra indígena durante os trabalhos da Comissão da Anistia
e Comissão Nacional da Verdade. Senti que pisava em um terreno movediço, já que muitos
pareciam não reconhecer essas instâncias governamentais, exceto no tocante à reparação
recebida da Comissão de Anistia.
Depois dessas trocas, Varelo, que também era professor na escola da aldeia e havia
feito parte da turma de formandos da Universidade do Sul do Pará, disse que os jovens
conhecem pouco da história da guerrilha. Quando retomei minha fala comentei o quão
importante era o conhecimento do passado recente, já que essa é uma das formas de evitar e, ao
mesmo tempo, se preparar para enfrentar e resistir no futuro. Consequentemente falei do

governo Michel Temer e dos desdobramentos da ascensão das violações e retrocessos aos
direitos indígenas201.
5.3.2. Mariano, um dos Aikewara mais velhos da “aldeia grande”

O dia na casa da Huara começava por volta de 06h00 e, normalmente, eu despertava
com os primeiros ruídos da casa. Huara colocava a água no fogão à lenha feito de barro e depois
passava o café em um coador de pano, adoçava e enchia a garrafa térmica. No primeiro café da
manhã tinha cuscuz para acompanhar, em outros dias biscoito e em outros apenas café.
Enquanto tomávamos café sentados pelo pátio, ou na cozinha em pequenos banquinhos de
madeira, as crianças se arrumavam para escola, os mais velhos iam para a mata ou para a guarita
da entrada trabalhar como vigias e Mariano, marido da Huara, ficava acompanhando cada
movimento em seu entorno e de vez em quando puxava assunto comigo.
Embora a opção de entrevista com Mariano fosse a mais fácil porque estávamos na
mesma casa eu acabei não o entrevistando formalmente, mas obtendo fragmentos daquela
memória da guerra que ele demonstrava preservar. Ele me observou lavando a louça do jantar
do dia anterior e as canecas do café. A louça era lavada com esponja de aço em uma mesa que
ficava no pátio cercada por patos e galinhas que ficavam por ali ciscando e comendo os
restinhos que apareciam. Mariano me avisou que estaria na casa do vizinho nos fundos. Entendi
que era um convite para conversarmos. Eu terminei de lavar a louça e fui ao encontro deles.
Sem que eu perguntasse nada, ele começou a falar do tempo da guerra, enquanto as
crianças ficavam à volta tomando café da manhã. Mariano lembrou de quando Frei Gil pediu
que ele fosse até São Domingos do Araguaia, por volta de 1972. Frei Gil foi um dos primeiros
religiosos que trabalhou na aldeia, estabelecendo uma relação muito próxima com o povo
Aikewara. Conforme relatado por Mariano, durante o percurso à São Domingos, ele viu aviões
sobrevoando os arredores e ao chegar na cidade percebeu que os soldados à paisana entravam
nos comércios e pediam comidas básicas para Valquíria e Osvaldão, dois guerrilheiros bem
conhecidos e respeitados na região202. A memória presente no relato de Mariano sugeria que
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Ao escrever e trazer essa memória à tona o Presidente da República, no caso Jair Bolsonaro (sem partido) fez
o seguinte pronunciamento sobre os indígenas em janeiro de 2020: "O índio mudou, tá evoluindo... Cada vez mais, o índio é
um ser humano igual a nós. Então, vamos fazer com que o índio se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena, isso é o
que a gente quer aqui", disse Bolsonaro. Disponível em https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/24/cada-vez-mais-oindio-e-um-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro-em-transmissao-nas-redes-sociais.ghtml
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Osvaldo Orlando da Costa, o Osvaldão, era esportista, engenheiro, oficial da reserva do Exército e membro do
Partido Comunista do Brasil (PCdoB), organização por meio da qual embarcou na luta armada. Foi um dos
primeiros participantes da Guerrilha do Araguaia, na região do Bico do Papagaio, próxima da fronteira entre o

essa tática dos soldados disfarçados era uma armadilha para identificar os comerciantes que
abasteciam e ou ajudavam os guerrilheiros. Ele dizia que todos, sem exceção, tiveram suas
vidas devastadas pela guerra por terem sido identificados como aliados dos guerrilheiros.
Chamava atenção sua observação acerca da estratégia do serviço de inteligência das Forças
Armadas na ação com os comerciantes. E ao questioná-lo como ele percebeu essa simulação,
Mariano contou que conhecia Osvaldão porque conviveram em sua adolescência e que nunca
tinha visto aquelas pessoas terem qualquer relação com ele.203
Mariano voltou para a aldeia em um jumento e percebeu que estava sendo seguido por
soldados na mata. Não tardou muito para ser capturado e apeado à força. Durante essa
emboscada os soldados perguntavam sobre os “terroristas” e Mariano afirmava que não sabia
quem eram. O tenente reconheceu que ele era Aikewara e pediu que falasse na língua
akwáwa.204 Ele lembra que o alertaram para ficar longe dos terroristas porque eles roubariam a
terra dos índios, daí a associação, para ele, do termo terrorista com a disputa pela terra na região,
ao entender que terrorista deveria significar alguém que luta pela terra. A cena descrita por
Mariano revela o contingente de homens das Forças Armadas à disposição na região, pois
segundo seu relato eram mais de 200 soldados enfileirados na mata no momento que o
abordaram para retirá-lo à força de cima do animal. Dentre as conversas que tive com Mariano,
me chamou particularmente a atenção o alerta dele para eu evitar falar sobre a guerrilha em
grupos. Conversar sobre a guerrilha implicava uma memória da morte, algo que trazia
lembranças negativas e, por isso, seu conselho era que eu priorizasse as conversas individuais.

Pará e o Tocantins, local onde foi visto com vida pela última vez. Ainda antes do golpe, na década de 1950,
Osvaldão foi campeão de boxe amador, no Rio de Janeiro, e se tornou oficial de reserva do Exército brasileiro
após cursar o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR). Nunca, porém, chegou a servir às Forças
Armadas. Pelo contrário. Mais tarde, iria à Tchecoslováquia, aliada da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), para se formar engenheiro na Universidade de Praga. Próximo ao término de seu curso, retornou ao Brasil.
Entre 1966 e 1967, rumou ao Araguaia, onde seria responsável pela criação da guerrilha de resistência à ditadura.
Instalou-se e fez amizade com a maioria dos camponeses, garimpeiros e ribeirinhos. Ninguém conhecia a área tão
bem quanto Osvaldão. Era muito querido e respeitado pela população e também por seus companheiros de
militância. Dizia-se que era uma figura inconfundível: forte, negro, com quase dois metros de altura. Tornou-se
uma lenda local, por suas habilidades, capacidade de liderança e espírito meigo e afetuoso. Cf.
http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/osvaldao/. Acesso em 12 de fevereiro de 2020.
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Sobre a atuação da luta de guerrilheiros na Ditadura Empresarial Militar ver a obra de Mário Magalhães:
Mariguella: o guerrilheiro que incendiou o mundo. São Paulo: Cia das Letras, 2012

Agradeço a antropóloga Patrícia Carvalho Rosa pela contribuição na revisão do texto e por ter me explicado a
existência dos dois grandes troncos de línguas indígenas no Brasil, o Tupi e o Macro-Jê, que no seu interior
abrigam diferentes variações de famílias linguísticas. Algumas que não apresentam graus de semelhanças
suficientes, são agrupadas isoladamente e a língua akwáwa pertence ao tronco tupi-guarani.

5.3.3. Amazonas, a professora contadora de história da aldeia grande
Amazonas era a professora, a motorista, a mulher que tinha feito faculdade, a mãe de
duas crianças. Ela era neta de Huara e uma referência entre todos da aldeia. Em uma das manhãs
me chamou para acompanhá-la até a escola porque um grupo de crianças do colégio privado
Centro Educacional Obra Prima de São Domingos faria uma visita.
Eram dois ônibus com crianças na faixa etária de 08 a 14 anos aproximadamente. Os
estudantes ficaram no pátio agrupados em filas até que os professores organizassem a
distribuição dos lanches que consistiam em cachorro quente, sacolé e água mineral. Muitas
crianças foram até as casas próximas buscar as respostas ao questionário prévio que a escola
elaborou sobre a aldeia; outras decidiram ficar por ali junto à Professora Amazonas, que
pacientemente respondia a todas as perguntas.
As perguntas das crianças, a reação dos indígenas com as visitas, as filas de meninos
e meninas dispostos a pintarem os braços pelos indígenas com jenipapo e urucum foi um cenário
instigante para conversar. Durante essa visita escolar soube pelas próprias crianças que muitas
famílias não autorizaram as pinturas corporais pelos indígenas porque tinham medo deles. Uma
das estudantes, que vinha acompanhada por uma jovem com quem tive a oportunidade de
conversar sobre o seu interesse no passeio, me disse que só estava ali, acompanhando a sua
irmã porque seus pais tinham medo de deixar a caçula da família em uma aldeia indígena.
Sem dúvida um dos momentos mais instigantes daquela visita foi quando Amazonas
respondeu às perguntas das crianças. Ela vinha contando histórias e em determinado momento
mencionou, olhando para mim, que a base das Forças Armadas durante a guerra foi na aldeia
e que o “exército quase acabou com a cultura porque as pessoas não podiam sair de casa e
poderiam ter sido dizimadas”. Contava que uns doze homens foram forçados a ir para a mata.
E que esse contingente representava, praticamente, todos os adultos da aldeia, os quais
deixaram suas mulheres e filhos para servirem de guias aos soldados. 205
Conforme os tópicos das perguntas eram vencidos, Amazonas falava um pouquinho
de cada assunto. Explicava que foram construídas trinta casas de alvenaria pela COHAB em
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“Eu, na escola, o que eu faço? Sou professora formada pela UEPA, e agora estou fazendo a pós-graduação
sobre a língua indígena, justamente porque nos períodos que se passaram, na época, nossos avós, minha mãe, eles
praticamente perderam a língua. Hoje, a geração de hoje não fala muito a língua, embora entendam, mas não
conseguem falar. Também, por conta da tecnologia, que teve todo esse avanço dentro da aldeia, porque o Exército
abriu o que era uma pinicada , agora é uma BR que passa dentro da nossa Terra Indígena Sororó , a BR-153, que
foi aberta justamente para facilitar o tráfego dos soldados de São Geraldo até Marabá, Xambioá, na verdade, que
era a base”. SURUI, Murie. Meu avô foi o primeiro a encontrar os soldados na Floresta. Dossiê Campos,
Número 20, Volume 2, julho/dezembro 2019. https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/70057/pdf

2010, mas os moradores da aldeia ampliaram as construções com madeira e palha para os
fundos. Antes disso, ela explicava, as casas todas eram de palha e uma única habitação servia
para todos. As crianças contaram que as professoras da sua escola diziam que na aldeia eles
encontrariam a “oca” grande com todos ao redor e que não imaginavam as casas de alvenaria e
uma escola que consideravam moderna.
Amazonas encantava com sua narrativa e as crianças estavam atentas porque
precisavam preencher o questionário. Falou-se de tudo um pouco, inclusive do saneamento
básico da aldeia e Amazonas explicou como funcionava o abastecimento d’água, através de um
poço artesiano que levava água encanada para todas as casas sob supervisão da Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI). A área da saúde e educação na aldeia são preocupações
constantes entre os Aikewara em todas conversas que estabeleci. Eles têm um posto de saúde,
técnica de enfermagem e médico que vem ocasionalmente.
Conforme Amazonas explicava a história da aldeia para as crianças, eu juntava as
narrativas que já conhecia pelo contato que tive anteriormente, somado às informações que
obtive em conversas com a antropóloga Iara Ferraz, que participou ativamente de todo o
processo de demarcação da Terra Índígena Suruí-Sororó. Ao que tudo indica o contato dos
Aikewara com os “kamará” (brancos) se deu nos anos 1960.
Antes da aldeia estar nesse local chamado de Queimada, eles viviam pro lado do rio
no sentido Marabá em constante fuga dos Kayapos e quando faleceu o pai do cacique Iauaretê,
que me recebeu em sua casa, todos mudaram. A morte do pai de Iauaretê fez o povo mudar de
lugar. Hoje, com as casas de alvenaria, já não mudam mais quando morre alguém, mas é comum
diante da morte deixarem as casas por um período de um mês, e algumas vezes as pessoas saem
e não voltam mais. Amazonas explicou para as crianças que todos se chamam Suruí, apesar de
se sentirem Aikewara e a reserva se chama Sororó, em razão do nome do rio. O nome Suruí foi
criado/dado pelo missionário Frei Gil ainda na década de 1970. Trata-se de um sobrenome
imposto estado e seus agentes de contato. Isso está marcado nos registros civis de nascimento.
Atualmente vivem quase 400 Aikewara na aldeia, diferentemente da época da guerra, que não
passavam de 40. A luta pela sobrevivência e pela manutenção da etnia se deu também pelo
incentivo a casamentos não interétnicos, evitando o processo de branqueamento incentivado
pelo estado e sua política civilizatória. Para os Aikewara é uma identidade coletiva, associada
ao território vivido e em disputa nessas relações. As meninas, assim que menstruam, casam-se
com meninos mais ou menos da mesma idade. O sistema de moradia na aldeia reproduz uma
lógica de reciprocidade e alianças matrimoniais, já que após os casamentos os filhos moram ou

na casa do pai ou constroem suas casas ao redor e a vizinhança é sempre familiar com um portão
entre os pátios206.
A manhã avançava, as perguntas eram respondidas e o passeio da escola se
encaminhava para o final. As crianças da escola se enfileiraram para cantar um glória-aleluia e,
de outro lado do pátio, estavam as meninas e os meninos Aikewara que cantaram uma música
em tupi com coreografia. Ao término da visita caminhei um pouco pela aldeia e visitei algumas
pessoas com a professora Amazonas.

5.3.4. Cacique Rapirrã, o líder da outra aldeia
Quando chegamos na casa aonde fui hospedada, Huara, a líder mais presente da aldeia,
uma referência local entre as mulheres e os homens, estava com o almoço pronto me esperando.
Toda a família almoçava por ali, inclusive as das casas do entorno.
Assim que terminamos o café e a sobremesa e lavei todas as louças, Mariano e seu
genro Iô vieram conversar comigo. Eles me contaram que ambos foram usados como escudos
humanos durante a guerra e falaram de um lugar na mata, na aldeia do Rapirrã aonde tinham
encontrado uma rede em tom verde oliva e suspeitavam ser um cemitério da época da matança.
O objetivo deles era que eu conhecesse o lugar, mas isso dependeria de uma ida a outra aldeia
dentro da terra Sororó e também da autorização do cacique local.
Fui para aldeia de Rapirrã com Iauaretê, Mariano, Huara e Iô. Diferentemente da
“aldeiona”, lá não tinha luz, nem água encanada e as poucas casas eram de palha e algumas de
madeira. Ao chegarmos, reconheci o lugar e estávamos próximo ao lugar da escavação feita em
2013 pelo Grupo de Trabalho Araguaia, conforme já mencionado.
Assim que chegamos, a esposa do cacique Rapirrã, nos recebeu e ficamos aguardando
por ele. Me apresentei e expliquei brevemente a motivação do meu trabalho: ouvir a opinião
deles sobre o que aconteceu na aldeia, sobre a atuação da Comissão Nacional da Verdade e da
Comissão da Anistia. Não pude avançar muito na conversa porque Mariano e Huara queriam
mostrar a área antes de escurecer. Fomos então pelo meio da mata fechada e com alguns
algodoeiros que destoavam na paisagem da trilha. Durante a caminhada, o assunto da guerrilha
veio à tona e eles comentaram que o Exército esteve duas vezes na área antes da escavação de
2013. Dentre vários assuntos mencionaram o episódio de participação do Buruvi, aquele que
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encontrei no mercado em Marabá ao chegar. Falaram da participação dele na guerra e contaram
que ele viu os soldados degolarem um guerrilheiro. Quando saímos do local combinamos que
voltaríamos durante a semana para avaliar se havia algum sinal de intervenção ou escavação.
5.3.5. Pinima, a cacique mulher
No domingo saímos cedo, eu, Iauretê e Drina para uma das aldeias mais distantes, a
da cacique Pinima, a primeira mulher cacique entre os Aikewara. Ela vive com todos os seus
filhos, com exceção de uma filha mulher que morava em outra aldeia pequena, próxima à
“aldeiona”, no sentido de São Domingos. A aldeia de Pinima era para o lado de São Geraldo
do Araguaia. O percurso entre as aldeias era sempre difícil por estradas de chão, com pontes de
madeira em condições precárias sobre igarapés secos devido ao período de estiagem.
A cena que encontramos ao cruzar a última cancela que separava a terra deles das
fazendas terra dos “camarás” (homens brancos) era desoladora. O incêndio que ainda mantinha
o chão com calor das brasas deixou marcas em toda a aldeia, eram troncos gigantes de
amendoeira, babaçu e outras árvores queimadas caídas no solo. Tudo cinza. Todo o entorno da
aldeia estava queimado e por muito pouco as casas não foram atingidas.
Pinima estava prestes a iniciar o preparo do almoço e eu a ajudei. O fogão era de barro
e ficava no lado externo da casa em que ela dormia com seus netos em redes. A separação das
moradias na aldeia eram casais em suas casas e a cacique com suas netas e netos em outra casa,
onde todos ficavam, com uma área coletiva externa com bancos de madeira e teto de palha.
O relato de Pinima sobre a guerra parecia encurtar o curso do tempo. Lembrava com
detalhes sua chegada na região, em 1972, quando voltou de São Paulo com seus dois filhos. A
cacique tinha sido levada junto com outros três Aikewara para morar e estudar fora da aldeia
pelo Frei Gil.
Durante o tempo fora da aldeia, Pinima morou em Poços de Caldas e também em São
Paulo. Ela conta que se assustou quando viu tantos soldados na travessia do Rio Araguaia. Dizia
que “parecia uma guerra”. Segundo Pinima, a explicação do Frei Gil era que os soldados
estavam atrás dos terroristas. Para ela essa palavra terrorista significava pessoas com muita
terra. Frei Gil pediu que ela fosse discreta e evitasse fazer perguntas.
É importante atentar para a permanência dos conflitos fundiários na memória Aikewara
antes e depois da Guerrilha. A escalada de uma política colonial genocida se evidencia pelo
contexto da política indigenista da época permeada pelo enfrentamento aos guerrilheiros. Há
uma técnica de governo imposta ao povo Aikewara, já que as Forças Armadas os deixam

cerceados e confinados em suas terras utilizando-os contra aqueles que supostamente queiram
tomar as suas terras.
A memória da guerra do Araguaia marca a existência desse povo que também é
permeada por tantos outros tempos de guerra que os acometeram. Eles compõem uma parcela
esquecida e usada tanto pelo Estado, quanto pelos guerrilheiros, pela FUNAI e por missões
religiosas que reproduzem situações já vivenciadas por eles na guerra contra os Kayapos.
Pinima chegou a conviver e encontrar com os guerrilheiros na mata e lembrava da
ajuda que recebiam com insumos como cartuchos e comidas entregues ao Frei Gil. Ela voltou
para viver na aldeia e pela sua lembrança havia cerca de trinta a quarenta indígenas. Não tardou
para que a presença do Exército se fizesse sentir com toda carga de violência. A pista de avião
feita no meio da mata, contava Pinima, foi a rota da desgraça Aikewara. Sua memória revelava
detalhes de um período de fome e miséria, o maior de todos vividos pela cacique e sua família.
Durante o período da guerra, o Exército proibia a saída da aldeia para caçar e colher
batatas, inhame ou qualquer outro alimento. Pinima lembrou de uma vez em que estava com
seu marido à época, hoje cacique de outra aldeia na terra indígena, e que encontraram
guerrilheiros na mata enquanto faziam farinha. Segundo Pinima, eles pensaram que eram
caçadores, mas perceberam que estavam com muita fome e acabaram comendo a farinha sem
sequer estar pronta. Eles agradeceram e partiram.
Os soldados, ao contrário, não pediram licença e chegaram na aldeia em centenas de
homens levando os índios à força para a mata com vistas a identificar os esconderijos dos
guerrilheiros. Pinima, ao relatar esse episódio, parecia novamente vivenciar tudo aquilo,
tamanha era a carga emocional que investia em sua narrativa.
Na época da guerra, os índios ficaram três anos presos na própria aldeia e apenas os
homens saiam forçados a entrar na mata, enquanto as crianças e as mulheres ficavam expostas
à fome e à violência. Os dias, os meses e os anos foram marcados por tiros e metralhadoras.
Mas de todos os sofrimentos, sua lembrança mais dolorida foi a perda dos gêmeos no meio da
mata em 1974, no ápice da guerra. Era noite quando saiu com seu marido, para obter alguma
caça próxima a aldeia, quando sentiu dores fortes na barriga. As dores se intensificaram depois
de ter perdido muito líquido e não sabia que estava grávida de gêmeos. No momento do parto,
os pés do primeiro bebê saíram primeiro e ele morreu logo depois. As dores não cessavam e ela
achava que era algo relacionado à placenta, mas depois de se espremer tanto de dor nasceu o
segundo. O marido subiu em uma árvore e começou a gritar desesperado pedindo ajuda. Não
tardou e vieram com um carrinho de mão para resgatá-la. Ela levou os dois bebês, um vivo,

outro morto e teve medo de morrer de tanta dor. Passaram três dias até a morte do segundo
bebê.
Disse que a única certeza que tem na vida é que depois de tantos tiros e rajadas de
metralhadoras, não teve um minuto de sossego na gestação. E foi por aquela vida de fome,
violência e miséria, sob o terror imposto pelos soldados do Exército, que ela perdeu seus filhos.
Ela não foi a primeira, nem a única mulher na aldeia que perdeu filhos durante e após a guerra
do Araguaia. Pinima hoje tem seis filhos, mas afirma que se não fosse o Exército brasileiro teria
tido nove, mas os soldados não deram trégua e ela perdeu outra filha de malária durante a
guerra.
Pinima tem orgulho por ter criado seus filhos em sua terra e ser a primeira cacique
mulher Suruí. Ela sabe que a ditadura matou e desapareceu com centenas de pessoas e em seu
relato demonstrava um desapontamento com o Estado brasileiro, pois as indenizações da
Comissão da Anistia, por mais importante que tenham sido, não foram capazes de reparar a
incompletude da sua família e da história do seu povo. Alguma esperança em sua fala era o fato
de valorizar a importância da memória oral. E fez questão de conversar comigo na frente de
todos seus filhos e frisava que eles precisavam conhecer a história vivida. A memória coletiva
trazida à tona pode ter sido determinante para o julgamento da Comissão de Anistia.
Seu relato sobre o que os soldados faziam custou a sair da minha cabeça:
Eles batiam na gente e nos amarravam em formigueiros para que falássemos onde
estavam os terroristas e queria que déssemos alimentos da mata para eles. Enquanto
faziam isso tentavam nos explicar à força que os guerrilheiros nos matariam e eles
só estavam acampados ali para impedir a nossa morte.

E repetidas vezes, ela falou que tinha medo dos dois: da polícia e dos terroristas.
Pinima disse ainda que seu marido à época da guerra não a ajudou em absolutamente
nada. Mas segundo ela, a melhor coisa que fez foi criar seus filhos sem depender dele, porque
“homem não entende quando explica uma coisa para ele”. Mas de seu irmão, com quem morou
de 1999 a 2013, falou com admiração por tê-la ajudado a cuidar da sua família.
Ao falar sobre ser cacique, ela disse que a FUNAI a trata bem por ser mulher. Ela
também acredita ter feito a diferença em seu depoimento na Comissão de Anistia pelo fato de
ser mulher e fazer parte do primeiro grupo de indígenas anistiados no Brasil207. O evento da
Guerrilha do Araguaia revela esse comportamento característico do Estado de utilizar essas
reparações como signos de prestígio, através de recompensas por atos de apagamento de suas
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memórias, de seu território e de sua identidade. No entanto, ela não acreditava que os trabalhos
da Comissão da Anistia ou da Comissão da Nacional da Verdade – as quais ela não diferenciava
- resultariam em algo.
Seu olhar de tristeza ao lembrar daquele tempo era comovente, assim como a menção
que fez aos dois episódios de escavação que acompanhou para buscar os restos mortais dos
guerrilheiros: o primeiro em 1996, com familiares de mortos e desaparecidos políticos e o
segundo em 2013, já com a CNV. Ela afirmou que o Exército esteve antes “limpando a área” e
que dificilmente encontraríamos algo por lá.
Falamos muito sobre a Comissão da Anistia, a Comissão Nacional da Verdade, o
processo de reparação, a ida dela a Brasília para a sessão de julgamento. Pinima não
diferenciava nenhuma das comissões. Para ela, ambas eram igualmente “coisa do governo” que
não ajudariam em nada, pois assim como eu, eles só queriam saber do tempo da guerra.

5.3.6. Visita ao local de possíveis ossadas na aldeia
Na segunda-feira, cheguei cedo na casa do Iauretê. porque havíamos combinado de ir
até o lugar da mata onde eles acreditavam ser um cemitério de ossadas datadas da época da
guerra. Além do Mariano, foram conosco Mariano, Huara, Mombebo, filho de Huara. Não
demorou para entrarmos na mata em direção ao local que havíamos visitado alguns dias antes.
Encontramos um cós bem antigo, alguns recipientes de vidro de remédio e uma garrafa datada
em relevo no próprio vidro de 1973. Tudo parecia ter subido à terra com a raiz da árvore, mas
além desses itens não encontramos mais nada.
O sol já estava alto e almoçamos na aldeia do Rapirrã. É importante mencionar que o
local ficava próximo à estrada antiga que servia de rota para os soldados próximo à base de São
Raimundo, onde o Exército tinha seu acampamento durante a Guerrilha do Araguaia, que, por
sua vez, ficava próximo a localização da escavação que participei em 2013, e que anteriormente,
em 1996, fora escavada pela Equipe Argentina de Antropologia Forense com a presença dos
familiares de desaparecidos políticos.

5.3.7. Buruvi
Buruvi fala algumas palavras em akwáwa e mistura muito com português, mas sua
esposa e seu filho estavam por ali para ajudar em eventual tradução, caso fosse necessário. Ele

começou lembrando da chegada dos soldados na terra Sororó e disse que estava na mata
caçando e foi surpreendido ao retornar para aldeia. Naquele momento não entendeu a presença
do Exército, mas foi recrutado à força para andar na mata em busca dos terroristas. Cabe frisar
que ele era um dos poucos homens na aldeia e serviu de escudo humano junto a outros
indígenas. Lembra que nunca antes havia tido contato com soldados porque não saía da terra e
ficou surpreso quando chegou um avião e o obrigaram a entrar juntamente com Silina. Eles
foram levados para sobrevoar a Serra das Andorinhas e sentia muito medo porque não
conseguia entender qual era o objetivo de tudo aquilo. Mesmo perguntando aos soldados do
que se tratava a única resposta é que andariam na mata.
Silina, mais velho que Buruvi, está hoje bem debilitado e meu único contato com ele
foi no dia que já estava saindo da aldeia. Ele é a testemunha mais velha dentre os índios
recrutados à força pelo Exército. Na narrativa de Buruvi há muita menção a Silina, já que ele
ia sempre na frente e Buruvi o seguia pela mata, juntamente com os soldados.
Durante esses dias de sequestro, eles sofreram com o tratamento recebido porque eram
cativos de guerra com requintes de crueldade e tortura. Foram dias sem fim com chuva, frio,
dormindo na mata sem sequer um pedaço de palha para se recostar, sem comida e raramente
recebiam água e um pouco de farinha. Buruvi fala muito do medo que sentia e menciona que
os soldados o chamavam de macaco.
Quando deixaram a aldeia, ele recorda que as mulheres foram orientadas a não sair de
suas casas e que os soldados proibiram a caça, e até mesmo ir à roça buscar macaxeira ou cará.
Importante mencionar que os Aikewara cultivam alguns alimentos para consumo próprio em
pequenas roças no entorno da aldeia até os dias atuais. Buruvi insistia em seu desconhecimento
sobre a presença dos soldados e reproduzia o som do helicóptero sobrevoando a aldeia, bem
como o barulho das rajadas de metralhadora durante nossa conversa.
Outra lembrança que veio à tona enquanto conversávamos foi o incêndio criminoso
provocado pelos soldados na roça deles, com o argumento de que era para os terroristas não
comerem. Em outro momento mencionou que pediu aos soldados para dar de comer aos seus
filhos, mas nem um pedaço de cará era oferecido e a fome os fazia chorar durante todo o período
dos soldados na aldeia.
Nossa conversa recheada de memórias e de sofrimento foi permeada por um episódio
específico que Buruvi viveu na mata, quando encontrou um casal enquanto amassava farinha.
Pensou ser uma anta quando ouviu o barulho se aproximando, mas eram guerrilheiros que
estavam com um jabuti. Ele já os conhecia e até mencionou o nome de ambos em nossa
conversa: Valquíria e Raul, dois guerrilheiros do Araguaia. Ainda sobre a ida forçada para a

mata, sua emoção foi grande quando falou que viu uma cabeça espetada com um cipó
atravessado no pescoço e que os soldados diziam que eram os índios que haviam cortado a
cabeça para amedrontar ainda mais os guerrilheiros.
Quando parei de gravar nossa conversa e tomar notas por escrito, Buruvi falou que
desacreditou do trabalho da Comissão Nacional da Verdade e que nunca chegou a entender
exatamente do que se tratava, já que as pessoas estiveram ali sedentas por informações sobre a
guerra, com promessas de ajuda nunca realizadas. Ao término de nossa conversa ele disse que
sentia medo no coração porque eram muitos tiros o tempo todo.

5.3.8. As últimas aldeias visitadas: o cacique anistiado e o questionamento acerca da
reparação individual
Com Mariano, Huara, Iauaretê e Iô, passamos o dia com os preparativos para visitar
as aldeias mais distantes. O trajeto foi permeado por inúmeras histórias de vivências do passado,
incluindo o longo percurso de lutas até a demarcação da terra, as perseguições sofridas pelos
Kaiapós, as ameaças de caçadores e fazendeiros, os incêndios, as caças, as moradias em lugares
distintos da terra, enfim, uma viagem no tempo e na cultura Aikewara dentro de um carro que
fora comprado com recursos provenientes da indenização paga pelo Estado brasileiro, através
da Comissão de Anistia.
O convite para conhecermos a aldeia mais distante incluía um almoço com carnes de
caça que seria oferecido em virtude da minha presença, o que demonstrava um estreitamento
dos nossos laços. Lá comi carne de anta, veado e javali, este último chamado de “porcão do
mato”. A escassez, a fome, a seca e todas as limitações existentes pela ausência de água
encanada e luz pareciam sublimadas pela acolhida. A aldeia não era grande, eram umas cinco
ou seis casas de palha, sendo que uma era a escola.
O cacique dessa aldeia tinha cinco anos quando o Exército chegou na terra indígena e
recrutou índios à força para andar na mata. Era uma das poucas crianças sobreviventes ao
massacre, e reconhecia a importância do registro dessas narrativas e memórias para as futuras
gerações. Após o almoço conversei com o cacique, que alegava não entender o motivo das
indenizações terem sido individualizadas e todo seu povo seguir sem a reparação devida pelo
Estado.
Saímos após o almoço em direção à última aldeia, principal foco de incêndio naquele
momento. A aldeia dista uns 40km da aldeia grande e quando chegamos estavam todos os
brigadistas, bem como os representantes do IBAMA. Pude conversar brevemente com Bruges

que foi anistiado e esteve em Brasília durante o julgamento da Comissão de Anistia. Ele era o
cacique da aldeia. Considerando o momento atípico e a preocupação com o incêndio na mata,
não tinha como avançar em entrevistas, mas ele foi enfático no convite para que eu voltasse o
quanto antes possível.

5.3.9. De volta à aldeia grande e a controvérsia/ambivalência da posição de pesquisadora que
atuou como Estado
Voltei dirigindo para a “aldeiona” no carro do Mariano. Naquele momento, dirigir o
carro dele e receber elogios era uma aproximação que eu não imaginava ocorrer em um espaço
tão curto de tempo. Ele elogiava o jeito que eu dirigia na estrada de chão, e dizia: “melhor que
todos os motoristas da aldeia”.
Um pouco depois que chegamos fui chamada até a casa de Iauaretê. Havia um
aglomerado de pessoas, incluindo técnicos do IBAMA e brigadistas que estavam atuando no
incêndio da mata. Depois de uma longa explicação dos representantes do IBAMA acerca das
dificuldades orçamentárias e estruturais para cobrir a área atingida, preferi ficar quieta porque
não conhecia as pessoas e, diferentemente de outro momento que estive na aldeia, dessa vez eu
não estava representando nenhuma instituição de governo, e por isso achei melhor não interagir.
O cacique Iauaretê me apresentou e pediu para eu explicar o que estava fazendo ali. O
grupo era de aproximadamente umas cem pessoas, incluindo os técnicos do IBAMA. Falei que
meu objetivo como pesquisadora consistia em saber como se deu a presença do Estado durante
a ditadura naquela região, bem como após o regime a partir da Comissão Especial sobre Mortos
e Desaparecidos Políticos, Comissão da Anistia e Comissão Nacional da Verdade. Então,
Iauaretê me interrompeu e falou na frente de todos os presentes que o Seu Raimundo, um exsoldado da guerrilha, naquela altura um desconhecido para mim, havia estado na aldeia e
alertara para que não confiassem em mim, já que minha pesquisa tinha como objeto investigar
os crimes da ditadura. Fiquei perplexa e com medo, mas reagi dizendo que gostaria de conversar
com esse Seu Raimundo pessoalmente.
Naquela noite mal consegui dormir e cada barulho gerava sensações horríveis em mim
e cheguei a pensar que de fato corria algum perigo. O medo foi grande durante a noite e no
outro dia pela manhã Mariano e Iô vieram conversar comigo sobre o Seu Raimundo. O tom era
descontraído pela relação de proximidade que estabelecemos, mas eu não estava nada
confortável com a situação. Eles frisaram não haver motivos para desconfiarem de mim.
Mariano disse que esse Seu Raimundo era soldado na guerrilha e, anos depois, quando o

encontrou, disse que não lembrava, mas Mariano tinha certeza de quem ele era. Esse episódio
trazido por Mariano não me pareceu aleatório, pois ele estava falando sobre relações de
confiança. Aquela conversa entre nós foi um divisor de águas para mim, independente de quem
era o Seu Raimundo.
No meio de uma dessas viagens pelo território Aikewara confirmei com o cacique a
possibilidade de receber a visita dos meus professores Wilson Madeira Filho e Ana Maria Motta
Ribeiro, já que estavam na região, em Marabá, acompanhando nossa disciplina do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense.
Saímos cedo rumo à São Domingos do Araguaia, eu, Dandrado (vice cacique da
aldeia) e o filho mais velho do Iauaretê. Nosso objetivo era encontrar o fazendeiro responsável
pelo incêndio na área limítrofe da terra e também buscar Wilson e Ana Motta. Ao chegarmos
na cidade soubemos que o fazendeiro não poderia nos receber e agendamos a conversa na
própria aldeia mais tarde. Foi um conforto para mim porque sabia que na aldeia não estaria
sozinha.
Entrar na aldeia, para além da autorização do cacique, implicava contribuir com
alimentação, ainda mais em um período de estiagem tão severo e esse pedido foi formalmente
feito aos meus professores que prontamente fizeram uma compra de fardos de arroz, feijão,
carne, açúcar, café e óleo.
Nossa chegada à aldeia foi tranquila e a recepção de Mariano e Huara refletia a
aproximação que estávamos tendo naqueles dias. “Os professores”, como eles se referiam,
estavam visitando a aldeia. Wilson havia estado ali dez anos antes e como eu havia comentado
com eles, senti uma empatia da parte de Mariano e Huara desde o início.
Almoçamos juntos por ali, acompanhados das galinhas e de um pequeno jabuti que a
nora de Mariano estava cuidando. Wilson e Ana descansaram em redes na parte dos fundos da
casa, onde havia o fogão de barro. No meio da tarde fomos até a casa do cacique e
acompanhamos a conversa com o fazendeiro, ou melhor, o filho do fazendeiro. Já no primeiro
contato percebemos que se tratava de um incêndio criminoso e depois de uma longa conversa
acabamos sugerindo uma espécie de acordo de cooperação, uma vez que o filho do fazendeiro
reconheceu a responsabilidade pelo incêndio, somado à indisposição de negociar com o
IBAMA. Obviamente eu não estava ali para isso, tampouco meus professores, mas isso nos
aproximou ainda mais e elaboramos no dia posterior um documento que sintetizava as
demandas a partir da nossa conversa. Soube algum tempo depois, pelo próprio cacique Iauaretê,
que o fazendeiro não quis cumprir o acordo.

O conhecimento adquirido durante a viagem que fizemos nos dias anteriores pelo
território Aikewara resultaria em uma espécie de visto para que eu voltasse e aprofundasse a
pesquisa. Todos, sem exceção, diziam que era preciso ficar mais tempo, conversar
individualmente com os participantes da guerrilha, pois de tudo que vi e ouvi, minha impressão
é de que falaram pouco sobre a Guerrilha e eu preferi estreitar vínculos ao invés de insistir na
busca de informações tendo passado apenas poucas semanas na aldeia.
A ida de Wilson e Ana Motta foi um alento físico também porque o nível de tensão
gerado pela história do Seu Raimundo ainda era uma questão para mim. Assim que terminamos
a conversa na casa do cacique fomos até a aldeia da filha da cacique Pinima onde estava Buruvi,
figura central na memória da guerra ainda viva no povo Aikewara. Estávamos acompanhados
de Mariano, Huarae Iô, todos guardiães de uma narrativa que nenhuma faxina da memória
conseguira limpar.
A viagem, o campo, as conversas, as risadas da Huara, tudo aquilo estava prestes a
terminar. Acordamos cedo e fui tomar um café na casa do Iô que ficava exatamente ao lado da
casa de Mariano. Sentamos Mariano, Wilson, Ana e eu para conversar nos fundos da casa. Ali,
pela primeira vez, liguei o gravador na frente de Mariano. Ele cantou em Tupi uma canção
sobre o Rio Araguaia e os Aikewara. Era um hino de luta com todos os significados que lhe são
inerentes. A conversa não durou muito, mas o suficiente para que Ana e Wilson pudessem ouvir
as histórias de Mariano, de seus ancestrais e do ciclo de luta por sobrevivência daquele povo.
Não poderíamos seguir na prosa porque o professor da escola nos aguardava para auxiliarmos
na redação do tal acordo a ser proposto ao fazendeiro e assim o fizemos.
Quando estávamos na escola chegou o cacique e pediu para eu sair da sala em que
estávamos porque o Seu Raimundo estava ali e queria conversar comigo. Senti um frio na
barriga porque em segundos reproduzi em meu corpo uma sensação de medo e desconforto
incontrolável. Quando pisei do lado de fora da sala, ouvi: “Dra. Nadine, me desculpa, não sabia
que era a senhora”. Eu não imaginava quem era Seu Raimundo, mas ele sabia exatamente quem
eu era depois de ter associado meu rosto ao meu nome. Nesse momento a tensão diante da
suposta desconfiança em relação a mim se dissipou. Seu Raimundo era um ex-soldado da
Guerrilha do Araguaia, e em meados de 2011, quando eu estivera na Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, fizemos uma audiência no âmbito da Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos para ouvi-lo, assim como a outros que estavam sendo ameaçados
na região. Imediatamente lembrei do dia e dos desdobramentos. Todos eles receberam proteção
e ficaram hospedados em Brasília até que as ameaças cessassem. A expressão facial dele mudou
ao me ver e os agradecimentos em menção ao trabalho que desenvolvi à frente da SDH e da

própria Comissão Nacional da Verdade foram determinantes para dissipar qualquer
desconforto.
O encerramento da minha permanência na aldeia, ao lado dos meus professores,
juntamente com o cacique foi além de qualquer expectativa. Me despedi do cacique Iauaretê e
também do Seu Raimundo, pois Huara estava me esperando para nossa despedida, que foi
emocionante. Huara e Mariano abriram sua casa para me receber e eu me senti uma observadora
participante rodeada de amigos. Não ficamos para o almoço porque queríamos ir até as margens
do Rio Araguaia, local do epicentro da Guerrilha.208
Os dias se passaram, e de volta ao Rio de Janeiro, graças ao contato frequente que
estabeleço com o cacique Iauaretê até hoje, poucos dias depois soube que eles haviam me
batizado de Tari, cujo significado na língua Tupi é abelha rainha.
5.4. Memórias em conflito
Fica evidente que a entrada em cena dessas novas narrativas dos Aikewara adiciona
uma série de elementos às muitas possibilidades de memória sobre o Araguaia. Todas essas
histórias trazidas pelas vozes dos próprios indígenas não encontram guaridas, muitas vezes, nos
relatos tradicionais sobre o caso. Aliás, pelo contrário. Alguns relatos na literatura e até entre
os familiares de mortos e desaparecidos políticos em conversas presenciais referem a
participação dos indígenas na Guerrilha como auxiliares e guias das tropas oficiais e mesmo de
posseiros ou mateiros igualmente cooptados a dinheiro. Há diferentes escalas de violações e
violência: estado x guerrilheiros; estado-indígenas x terroristas e indígenas x guerrilheiros x
estado.
Frei Gil, uma referência para os Aikewara, era um religioso natural da região de
Imperatriz (MA), e por longos anos conviveu com os Suruís, mas aparentemente não teve maior
interferência nessa relação entre militares e índios. No entanto, reportou, pela proximidade com
estes, as reações negativas entre eles pelo oportunismo, inconveniência e principalmente pelo
racismo e menosprezo dos militares em face da comunidade indígena, vista apenas como mãode-obra fácil e suscetível para os fins repressivos pretendidos. Havia por parte dos militares
uma licença explícita para eliminar adversários e matar os “terroristas”, o que, como se viu dos
relatos, repugnava os índios, constituindo mais uma violação de suas tradições e valores.
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Assim, o povo Aikewara foi inegavelmente vítima de tortura, de maus tratos e de
arbitrariedades que imputaram a eles a condição de “subversivos” para o Estado e,
simultaneamente, de modo contraditório, também sofreram o estigma de “apoiadores do
regime”, tendo em vista o envolvimento compulsório imposto pelo Exército, ficando, assim,
desprestigiados por pessoas que nunca os escutaram.
De qualquer sorte, a despeito de terem sido incorporados às ações militares, os
indígenas reforçam a todo momento que nunca mataram nenhum membro do “povo da mata”
e eles reproduzem isso em todos os relatos. Importante frisar que estamos falando de 40 ou 50
pessoas na aldeia e que somente alguns desses índios foram para a mata. Aliás, do relato de
campo, por vezes destaca-se a empatia dos índios por alguns dos guerrilheiros. Eles despertam
a sensação do paradoxo entre o que percebiam positivamente pelo contato pessoal com os
guerrilheiros e o que se afirmava negativamente pela propaganda oficial e pela autoridade
militar..
Os Aikewara, portanto, no quadro de extremo constrangimento e violências de todas
as ordens imposto pela ditadura empresarial-militar na região, acabaram ocupando vários
lugares no imaginário sobre a guerrilha: para os militares envolvidos na repressão, eles primeiro
eram simpatizantes dos “terroristas”. Já para os familiares de desaparecidos e mesmo alguns
envolvidos, eles eram corresponsáveis pelo desaparecimento forçado dos companheiros
militantes. Ou seja, de certa maneira, assim como no “tempo da guerra” eles foram submetidos
a uma profunda violência que não lhes dizia respeito num primeiro momento, no tempo
posterior, o da guerra entre memórias, mais uma vez aos Aikewara foi reservado um lugar de
violência e apagamento.
As experiências vivenciadas ao lado dos Aikewara e narradas acima levantam diversas
questões sobre os temas caros a esta tese, especialmente no tocante à violação de seus direitos
e à construção das memórias sobre esse passado de violência. Afinal, como compreender as
repercussões mais profundas, para os Aikewara, da ação violenta do Estado na repressão à
guerrilha, levando em conta seus valores, sentimentos, modos de vida e sua visão de mundo.
Essa pergunta tem a ver, é evidente, com o tipo de crítica surgida pela voz dos Aikewara às
poucas e restritas políticas da justiça de transição brasileira em relação a eles, especialmente a
noção de reparações individuais para lidar com um trauma e uma violência entendidos como
coletivos. É importante notar a tensão que os diferentes depoimentos trazidos neste capítulo
fazem emergir. Mesmo que os familiares também sejam críticos às políticas de reparação,
memória e verdade, o tipo de crítica formulada pelos Aikewara vem de uma outra perspectiva.
Assim, fica clara a existência de diferentes hierarquias entre os mortos e as memórias.

Esse questionamento leva necessariamente à discussão sobre a dimensão política da
violência que se voltou contra os indígenas. Afinal, se na legislação que embasa as políticas de
justiça de transição essa é condição sine qua non para o reconhecimento e a consequente
reparação da violência estatal, cabe então desenvolver o tema à luz da reparação individual paga
a um restrito grupo de indígenas da etnia Aikewara O povo Aikewara recebeu atenção da
Comissão de Anistia que deferiu a cerca de 14 índios indenização em dinheiro, reconhecendolhes o status de anistiado político, pois efetivamente teriam sido compulsoriamente envolvidos
e obrigados a participar das ações de repressão aos guerrilheiros, portanto dentro das atribuições
da CNV e da Comissão de Anistia de analisarem atos de exceção contra vítimas da repressão.
Ou seja, os Aikewara foram considerados “anistiados” uma vez que tiveram seus direitos
políticos violados. Não há como negar que ao anistiar apenas alguns, o Estado mais uma vez
gera distinções internas por meio de categorias externas como “anistiados políticos”. Eis uma
aparente diferença deste caso para as demais agressões e violências relativas a outros grupos
indígenas ao longo do largo período de investigação da CNV, as quais não foram reconhecidas
como de natureza política, o que fez com que se deixasse de reconhecer os diversos etnocídios
Ao contrário, se há uma relação entre o etnocídio acontecido e a ditadura empresarialmilitar, esta se localiza na liberdade de ação e atuação dos interesses privados, que foram
estimulados pelos militares e pela necessidade de ampliação da infraestrutura de serviços e
implementos ou de equipamentos administrativos para a economia privada se desenvolver mais
rapidamente.
Os enfrentamentos, a luta por sobrevivência cotidiana do povo Aikewara explicita
também em que medida desenvolveram formas de resistência à violência das Forças Armadas
do Estado brasileiro que sobre eles não se esgotou com o término da ditadura empresarialmilitar. Reconstruir essas narrativas, falar sobre essas dores e traumas exige mais tempo, mais
empatia, mas, sobretudo, mais compromisso com a verdade.
A questão indígena suscitava um posicionamento dos parlamentares constituintes
eleitos em 1986 e os debates acerca do tema se desenvolveram intensamente, por força da
redemocratização e pela necessidade de resolver com seriedade um assunto, tais como os outros
vistos nessa tese, que corroboram com o esquecimento promovido pelo Estado.
Foram muitas e graves as fricções interétnicas entre não indígenas e indígenas objeto
das discussões porque a expansão da fronteira agrícola e o crescimento do agronegócio
propiciou a procura e a necessidade de novas terras no interior do país. Muitas delas em áreas
de ocupação indígena ainda não demarcadas ou com perda da posse e ocupação por dispersão
e até perecimento étnicos.

O texto constitucional de 05 de outubro de 1988 trouxe uma nova e abrangente
disciplina em que o Estado brasileiro, primeiro, efetivamente reconheceu a plurinacionalidade,
isto é, uma complexidade de nações indígenas e, depois, a cada uma reconheceu a sua
organização social (inclusive com personalidade e legitimidade judiciária na defesa de seus
direitos), costumes, línguas, crenças e tradições, mas principalmente reconheceu, portanto de
modo declaratório, os direitos dos povos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, obrigando a União a protegê-las, demarcá-las e fazer respeitar todos os seus bens.
Aliás, essa prática se repetiu com os Yanomamis mais tarde, já durante a Constituição
de 1988 e segue sendo comum na ofensiva sobre terras e populações indígenas, como se pode
conferir na incessante repressão ou perseguição judicial aos Guaranis e Kayowas (pela posse
de fazendas tituladas há tempos no RS, MS, PR, SC); aos Kaingang (sobretudo do Rio Grande
do Sul por disputas com os colonos originários de imigrantes) no sul do país; aos Xavantes, aos
Panarás e outros no Mato Grosso (avanço da fronteira agrícola); aos Cinta-largas e Uru-euwau-wau em Rondônia (pela posse de terras ou riquezas minerais); aos Kaiapos e Mundurucus
no Pará (por conta das obras de usinas hidroelétricas do Rio Teles Pires); aos Macuxi e
Wapixana da Raposa Serra do Sol em Roraima pelas terras agricultáveis e riquezas minerais; e
as diversas etnias na calha do Rio Xingu pela obra de UHE Belo Monte e UHE Tucuruí, mas
principalmente às diversas populações da Terra Indígena do Xingu em virtude do
desmatamento e despejo de agrotóxicos nos rios que delimitam e margeiam a maior área
indígena do Brasil. Isso demonstra que a despeito da sucessão de regimes ditatoriais ou
democráticos, os diretos indígenas desde sempre estiveram sujeitos à agressão e à violência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estado brasileiro e seu comando de esquecimento permanente durante e após a
ditadura empresarial-militar revela que não enfrentamos um processo de transição, mas uma
transação onde tudo se negociou na abertura democrática pactuada com o Congresso Nacional
no fim da ditadura209. Essa transação alcançou a própria composição da Comissão Nacional da
Verdade que, sob escudo da forma pluralista, teve três ex-ministros de Estado com filiações
partidárias distintas das do governo que a instituiu. O desafio colocado nesta tese foi entender
até que ponto essa composição daria conta de enfrentar os agentes, especialmente aqueles
vinculados às Forças Armadas, que seguem omitindo informações sobre arquivos e documentos
da ditadura empresarial militar210.
A memória daquele período não foi aniquilada, embora os esforços estatais para
impedir uma comunicação maior das investigações da Comissão Nacional da Verdade tenham
sido frequentes durante os trabalhos, sobretudo com a resistência das Forças Armadas, que a
cada matéria divulgada na imprensa sobre os trabalhos da CNV respondia aos jornalistas e
pesquisadores sempre da mesma forma: “o Exército informou que não se posiciona sobre os
trabalhos da Comissão da Verdade”. Além de não se posicionar, as iniciativas de fornecer
documentos foram tímidas, quase inexistentes. Todos os governos desde a democratização
(1985) se omitiram em exigir resposta das Forças Armadas. Citamos como exemplo a escassa
referência à CNV feita no programa Voz do Brasil, transmitido simultaneamente em todo o
território nacional em cadeia de rádio. De fato, uma forma eficaz de impedir mobilização,
organização e reivindicação de direitos se dá evitando o acesso à comunicação. Concluir uma
pesquisa com a certeza do avanço devastador de políticas que evidenciam terrorismo de Estado
não constitui tarefa fácil. A composição majoritária do atual governo federal é de militares, algo
que sequer fora visto no primeiro escalão durante o período da ditadura empresarial-militar. Por
mais que as práticas de violência do Estado tenham sido executadas na ditadura empresarial-
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militar, vê-las aprimoradas no atual momento político não deixa de nos causar perplexidade. Se
elas não cessaram com o fim do regime, é preciso admitir que a ruptura não ocorreu.
Quando as pesquisas para a confecção dessa tese foram iniciadas havia uma pretensão
de análise do que entendemos ser um comando de esquecimento, com a expectativa de que
estudos como este pudessem contribuir para enfrentar o apagamento completo da memória das
vítimas. O decurso do tempo, no entanto, só evidencia que esse propósito pode estar fadado ao
fracasso, já que o único cenário certo até o momento é o de ausência de responsabilização dos
torturadores e violadores de direitos humanos.
Em todos os quatro capítulos da tese empreendemos um esforço para promover uma
sociologia da memória, através das denúncias públicas das violações. Identificamos nessa tese
diferentes camadas de disputas por memória, todas importantes, mas com algumas hierarquias.
Diante de uma tragédia incomensurável, embora todas as lutas tenham resultado do conflito
permanente entre grupos sociais e agentes do Estado envolvidos com o comando de
esquecimento, é possível afirmar que houve preponderância de umas sobre outras. A análise do
depoimento do torturador Paulo Malhães, desenvolvida no capítulo 2, demonstra que ele atuou
como um formulador das estratégias de produção de esquecimento sobre as graves violações
de direitos humanos da ditadura. No caso do povo Aikewara também há uma série de elementos
nas histórias trazidas por eles que não encontram acolhida nas instâncias estatais e por vezes
nem entre outros sujeitos também afetados pelo regime ditatorial.
O país da amnésia desperdiçou uma importante chance com o trabalho da CNV e o
custo disso está sendo alto a ponto de o Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido),
receber um torturador confesso da ditadura militar e com ele posar para foto às gargalhadas em
seu gabinete presidencial .211 O político e militar brasileiro Sebastião Curió Rodrigues de
Moura, o infame Major Curió, ex-Deputado Federal (PDS/PA), ex-Prefeito de Curionópolis,
uma cidade que leva seu nome é apontado entre os 377 torturadores no relatório final da
Comissão Nacional da Verdade. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por tortura,
morte, ocultação de cadáveres e desaparecimento forçado de pessoas na Guerrilha do Araguaia.
Em um dos trechos da obra de Leonencio Nossa, intitulada MATA! O major Curió e as
Guerrilhas no Araguaia, o jornalista investigativo nos brinda com uma passagem que retrata o
tempo da guerra dos Aikewara que tratamos no capítulo quatro, vejamos:
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A patrulha de Curió cercou a corrutela, entrou nas casas. Mulheres e crianças
se desesperaram. Cerca de quarenta homens “com idade para lutar” foram
levados amarrados e em fila indiana para Bacaba (...) Depois de retirar os
moradores, o Exército arrasou o povoado. A mata ficou vazia, semelhante à
selva descrita por comunistas e militares. Era o tempo de guerra, diziam os
posseiros, os barqueiros (...) Agricultores presos lotavam as bases militares de
Bacaba, de Xambioá e Marabá, espécies de campo de concentração. Enquanto
os homens não voltavam, as mulheres iam para a Transamazônica. Crianças
eram oferecidas aos caminhoneiros. (...) um bispo da região foi a São Paulo
informar e denunciar à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB,
a prisão dos agricultores. Dividida, a CNBB silenciou no momento mais
trágico do conflito”.212

O silenciamento de outrora da CNBB não difere do padrão silente de setores de algumas
instituições nos dias de hoje, como por exemplo, o Congresso Nacional, o Ministério Público
Federal e o Poder Judiciário, que se valem desse comando de esquecimento para não
responsabilizar quem faz apologia à tortura e ao período da ditadura empresarial-militar – em
especial quando quem o faz é o líder do Poder Executivo Federal. As críticas frequentes à não
revisão da Anistia e à não abertura dos arquivos das Forças Armadas não pode ser colocada em
segundo plano, pois se os escolhidos para conduzir as pautas desde o governo de Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) tinham afinidade ideológica com seus superiores, seu papel estaria
sempre fadado a fracassar, pois o que faziam de fato era compor ajustamentos que não
reverberassem em reações internas comprometedoras dos próprios governos que os nomeara.
O cenário não mudou. A tática de escolher os seus seguiu intacta, mesmo nos pretensos
governos de esquerda, de Lula e de Dilma. A diferença hoje é que a condução política do país
está nas mãos de defensores da ditadura empresarial-militar.
A tese nos mostrou a importância de falarmos das memórias dos grupos e não apenas
das memórias individuais213. As memórias coletivas envolvem as individuais, moldam-nas,
alteram-nas, mas não se confundem com elas. Por isso quando acionamos o passado acabamos
recorrendo a memórias de outras pessoas que vivenciaram o período. Os relatos dos que
sobreviveram revelam o que a omissão de informação das Forças Armadas procura ocultar. Os
relatos dos ex-presos políticos se encontram proferidos nas memórias coletivas do povo
indígena Aikewara, com suas lembranças do tempo da guerra do Araguaia. Por outro lado, nas
dos primeiros escassas senão nulas referências são feitas aos povos indígenas, em uma evidente
manifestação da construção diuturna de um Brasil eternamente colônia e colonizador.
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Cabe destacar algo mais, que ocorre nos bastidores desse comando de esquecimento:
é muito provável que quem se depare com uma foto, um filme ou outro registro audiovisual da
sua infância tenda a reviver aquele momento e exercer o direito à memória a partir das boas
lembranças. Não é comum termos o registro de tragédias em álbuns de família ou de amigos.
Raramente guarda-se fotos de momentos trágicos. Porém, este não é o caso de situações em que
ocorre interferência e produção direta do Estado da violência. Denomino “execuções penais
extrajudiciais” os trabalhos periciais nessas situações e o seu registro. O conceito que forjo,
embora figura jurídica inexistente, explica os excessos de legítima defesa na eliminação de
pessoas pobres e negras, conhecido como execução sumária e que demonstra essa
transformação perene dos desaparecidos do passado em desaparecidos do presente.
Não vemos álbuns de velório, de cirurgias ou de acidentes de carros em parte porque
não há um propósito de se preservar essas memórias por tais vias. A diferença é que o indivíduo
(privado) pode exercer esse direito, mas o Estado (público) não pode. Não cabe ao Estado eleger
quais períodos serão preservados e quais serão destruídos, exceto se considerarmos como regra
essa política de comando de esquecimento.214
O Estado não tem o direito de apagar esse registro e quando se fala em direito à
memória é esse lugar e agir estatal que mereceu nossa análise.
Se não conhecermos os registros e as fotos que estão nos arquivos das Forças Armadas
sobre a ditadura empresarial-militar não evitaremos que essas práticas se repitam. Como
afirmado anteriormente temos nossos traumas e vivências que resultam em aprendizados no
âmbito pessoal. Dessa forma, nosso cotidiano pode ser orientado por uma eventual repetição de
erros, mas essa postura não pode justificar a repetição das graves violações de direitos humanos
perpetradas pelo Estado.
É o direito à memória que nos permite enfrentar o comando de esquecimento daqueles
que implementaram a ditadura empresarial-militar no país e nunca saíram do poder central.
Embora tenham diminuído sua participação nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz
Inácio Lula da Sila e Dilma Roussef, nunca deixaram de estar nos bastidores desse comando.
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Segundo Leonel Alvim, o êxito deste sistema de administração pouco racional é reflexo de uma necessidade
de acomodar e harmonizar as forças políticas e econômicas, algo que ocorre no Brasil desde à colônia. Essa
ambivalência implica confusão entre público e privado que subsiste nos dias atuais. ALVIM, Joaquim Leonel de
Rezende, NUNES, Tiago de Garcia. O jeitinho brasileiro, o homem cordial e a impessoalidade administrativa:
encontros e desencontros na navegação da máquina pública brasileira. Revista de direito público
contemporâneo,Instituto de Estudios Constitucionales da Venezuela e Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro. a. 1, v. 1, n.2, p. 134, julho/dezembro 2017

O enfrentamento a esse ciclo de repetição é um desafio que ultrapassa nossa existência,
e sem o qual as futuras gerações estão ameaçadas. Nesse contexto a luta pelo direito à memória
é uma luta por sobrevivência, é uma luta política, é uma luta de classes. Caso contrário, como
as pessoas poderão saber que o pedreiro Amarildo desapareceu nas mãos dos policiais da
Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha no Rio de Janeiro, se não seguirmos lembrando
dessa violação, seja através de um ativismo militante permanente, de produções acadêmicas
como esta ou de uma placa na entrada da favela215.
É necessário colocar o direito à verdade e à memória em uma perspectiva dos direitos
humanos, inseridos em uma linguagem que classifica esses direitos e os inclui na gênese da
criação da Organização das Nações Unidas, passando pela Convenção de Viena em 1993 que
trouxe a ideia de indivisibilidade e interdependência de todos os direitos humanos, incluindo o
direito à memória e à verdade, positivado no ordenamento jurídico brasileiro na lei 12.528/11,
que criou a Comissão Nacional da Verdade.
Se tomarmos como referência a Constituição Federal de 1988, vemos o esforço para
que vários direitos estivessem nela previstos, mas não o direito à verdade. Ainda que saibamos
que o Brasil é signatário de pactos e tratados internacionais, a responsabilização do Estado
segue sendo apartada. Essa possibilidade conferida aos indivíduos de denunciar o próprio
Estado é fundamental diante da responsabilização dos autores das graves violações de direitos
humanos, pois quem comete essas violações são os agentes públicos em nome do Estado. É
preciso que exista uma política permanente que permita às pessoas poderem denunciar o próprio
Estado pelas violações. É igualmente necessário que os poderes Judiciário, Executivo e
Legislativo criem e regulamentem o direito à verdade. Se nada disso ocorreu no Brasil até hoje,
temos bons argumentos para entender os recuos que têm colocado em risco a integridade e a
vida de pessoas que defendem a democracia, como aconteceu com a vereadora do Rio de
Janeiro e socióloga Marielle Franco, e seu motorista Anderson Gomes, assassinados à queima
roupa dentro de um veículo em 14 de março de 2018. Esse crime até hoje, assim como os da
ditadura, permanece sem responsabilização de seus mandantes.216
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Amarildo Dias de Souza foi um ajudante de pedreiro que desapareceu em 14 de julho de 2013, após ter sido
detido por policiais militares e conduzido da porta de sua casa, na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro em direção
a sede da Unidade de Polícia Pacificadora do bairro. Seu desaparecimento tornou-se símbolo de casos de abuso de
autoridade e violência policial. Os principais suspeitos no desaparecimento de Amarildo eram da própria
polícia. Em 2016, 12 dos 25 policiais militares denunciados pelo desaparecimento e morte de Amarildo foram
condenados em primeiro grau, e no segundo grau, oito condenações foram mantidas, enquanto quatro foram
absolvidos. Cf https://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_Amarildo. Acesso em 05 de maio de 2020.
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Cf: https://www.institutomariellefranco.org/. Acesso em 05 de maio de 2020.

Por tais razões é tão importante pensar na relação entre as práticas judiciárias, pós CNV,
acerca dos danos e responsabilidades dos agentes estatais que cometeram as graves violações
de direitos humanos durante a ditadura e os que ainda as cometem no presente.
Qualquer narrativa desse período teve impactos relevantes e afetou as instituições do
Estado. Não são poucas as normas jurídicas produzidas naquele período (1964/1985) que
continuam em vigor, como por exemplo, a legislação tributária, diversas leis sobre segurança
pública, incluindo a Lei de Segurança Nacional e a obrigatoriedade de a escolha dos comandos
das polícias militares serem submetidas à aprovação pelo “Ministério do Exército”. Esses
diplomas legais seguem regulando nossas vidas para além dos aspectos econômicos e sociais
mais imediatos. Novamente, se não houve ruptura entre a ditadura e a democracia, não houve
transição, houve uma transação.
A sociedade deveria poder a qualquer tempo questionar a atuação e as
responsabilidades do Estado. Sobre esta prerrogativa não poderia haver qualquer interdito. Em
uma democracia demonstra-se por esta via que as narrativas das verdades históricas não são
estanques. O contrário disso é não podermos reavivar um debate, questionar os crimes da
ditadura, pelo fato de os responsáveis terem sido anistiados ou de muitos deles estarem mortos.
Diante disso, a permanente omissão das Forças Armadas evidencia o interesse em apagar a
memória, enquanto não somente os torturadores vivos seguem no meio de nós, mas os que já
morreram e suas sombras de medo e terror.
Esses processos de busca por justiça não devem se confundir com processos judiciais,
pois diante de impedimentos legais como a Lei da Anistia, temos alternativas estampadas na
criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Comissão da Anistia
e das comissões da verdade, apontando não só a necessidade de indenização às vítimas e às
suas famílias, como arguindo a inconstitucionalidade em recepcionar a tortura sob a égide do
Estado democrático de direito. Todas essas iniciativas configuram realização de justiça porque
aconteceram e moveram peças no tabuleiro do comando do esquecimento promovido pelo
Estado.
Considerando a motivação da condenação do Brasil no caso da Guerrilha do Araguaia
uma constatação derivada é justamente a permanência que caracteriza o crime de ocultação de
cadáveres e o desaparecimento forçado de pessoas. O simbolismo dessa condenação é um
elemento fundante do êxito relativo da luta por justiça dos familiares, ex-presos e organizações
que atuaram na causa. Cada parágrafo da sentença que condenou o Brasil é um convite para dar
continuidade a investigações que resultem em processos judiciais para responsabilizar os
autores desses crimes. No entanto o que o Judiciário brasileiro e sua elite fazem é corroborar

também com o esquecimento, não restrito ao Poder Executivo, já que reconhecem sempre a
extinção da punibilidade em decorrência do principal comando de esquecimento: a Lei da
Anistia217. Essa leitura permite aferir que o acesso à justiça interamericana foi e é também uma
garantia do direito à justiça já realizado.
Como pensar em justiça apenas quando existe um número de protocolo em um
processo judicial? A tentativa de resposta a essa pergunta passa pela compreensão da reação do
indivíduo e da sociedade que o cerca sobre um testemunho de pessoas que ficaram caladas 40
ou até 50 anos e falaram pela primeira vez durante os trabalhos dessas comissões da verdade.
Algumas testemunhas identificaram os espaços em que foram torturadas dentro de instalações
militares e tiveram acesso a documentos que comprovaram essas atrocidades - como vimos nos
prontuários encontrados no Hospital Central do Exército que foram escondidos durante uma
visita da comissão da verdade do Rio, conforme relatamos no capítulo dois desta tese.
Nesse ponto cumpre salientar que esse comando de esquecimento encontra guarida na
inexistência de arquivos, alegada pela destruição de documentos oficiais. Porém não responde
ao obstáculo maior que é intransponível pelo Estado independentemente do decurso do tempo:
a memória das pessoas e sua imprescritibilidade. É sobre essa memória que se dá o processo
singular e coletivo de justiça aqui revelado.
Os conceitos existentes de justiça, de igualdade, desigualdade, e demais categorias de
justiça compõem a gênese dos direitos humanos e estão presentes em todas essas comissões
mencionadas nesse trabalho. O processo como um todo é em si e por si uma garantia de acesso
à justiça.
Apostar todas as fichas do acesso à justiça em processos judiciais poderia ser a tábua
de salvação nessa busca incessante, mas se os ritos seguirem os padrões canônicos e positivistas
o direito ao contraditório e à ampla defesa poderiam resultar em absolvição desses torturadores,
em um cenário hipotético de estarem sentados nos bancos dos réus? A realização do direito à
justiça não deveria ser atrelada apenas à condenação ou a privação de liberdade dos torturadores
criminosos; todavia, a eventual não condenação desses torturadores resultaria na ausência de
justiça?
Ao desenvolver cada um desses casos trouxemos uma reflexão que instiga a pensar
como os desaparecidos políticos da ditadura (indivíduos ou coletivos) não destoam do
apagamento que os indivíduos e as coletividades vivenciam nos dias atuais, através do comando
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de esquecimento promovido pelo Estado, que se omite diante das obrigações de reparações do
presente e do passado no Brasil.
Em síntese, se a proposta de João Goulart desenvolvida no terceiro capítulo dessa tese
era reformar o capitalismo brasileiro, na direção de maior igualdade social e de mais
democracia, para os setores golpistas, porém, fazê-lo foi precisamente o caminho para romper
com a democracia. Por isso a análise de Roberto Leher em 2014 sobre o cinquentenário do
golpe empresarial-militar merece menção:
[...] nem as grandes corporações da mídia (...) que ajudaram na conspiração
do golpe fizeram uma autocrítica sobre o apoio a uma ditadura que torturou,
assassinou com meticulosa psicopatia os supostos inimigos internos e
implementou as bases econômicas de um país que sempre encabeça a lista dos
mais desiguais do planeta, inclusive nos dias de hoje.218

No capítulo sobre a CNV narramos parte de um trabalho que poderia ter sido mais
articulado, mas alguns obstáculos intra e extramuros ali colocados pelas diferentes posições
políticas dos membros, somados à constatação de que alguns do “condomínio de notáveis” para
usar a expressão de Rosa Cardoso, também membro da CNV, entendiam que as vítimas
deveriam estar afastadas para não ideologizar a comissão. O decurso do tempo mostrou que
essa postura era incompatível com o caráter de uma comissão da verdade, tal como previsto na
Lei 12.528 que a criou.
Nos dias atuais são irrefutáveis os retrocessos e as evidências do recrudescimento de
políticas de segurança com retaguarda militar, somada ao poder perpendicular das milícias
alinhadas e representadas no comando do atual poder central do país, hoje estampadas em uma
parcela da população que se “fascistiza” cada dia mais em práticas negacionistas de regimes
democráticos219. O legado da Comissão Nacional da Verdade em termos de registro e memória
histórica do período investigado e sistematizado são as suas recomendações. Almeja-se que em
algum momento futuro, essas orientações sejam entendidas como um programa de ações de
políticas públicas capazes de confrontar o comando de esquecimento promovido pela elite
empresarial, militar, jurídica e política do país.

218

LEHER, Roberto. Ditadura de 1964: uma universidade para o capitalismo dependente. In: IASI, Mauro &
COUTINHO, Eduardo Granja. Ecos do Golpe: a persistência da ditadura 50 anos depois. Rio de Janeiro:
Editorial Mórula, 2014. p.132
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“Não se deve falar que o poder da milícia é um poder paralelo do Estado porque de alguma forma esse crime
organizado profissionalizado se encontra com a estrutura estatal em diversos momentos e perpassa a vida política
no Rio de Janeiro”. BORGES, Nadine. O Poder Perpendicular das Milícias no Rio de Janeiro. In: Jornal dos
Economistas. Número 365, janeiro de 2020.

Vivemos em um território de disputa, com um cenário estanque de crise de
representação política. O desafio colocado pode ser recuperar essa memória para além do que
foi possível reunir nos trabalhos das comissões da verdade. Qualquer movimento que venha
enfrentar o comando de esquecimento será sempre um ato político capaz de somar essas
memórias individuais e enfrentar o negacionismo do Estado que esconde seus arquivos. Pode
soar estranho falar em justiça de transição quando mortes violentas e desaparecimentos
forçados não deixaram de existir e tampouco diminuíram. É por isso que seguimos na disputa
pela memória da ditadura e pela memória para falar do presente, sem esquecer do passado que
insiste em não passar.
Nessa tese analisei alguns exemplos do aniquilamento da memória no Brasil, alçando a
categoria comando de esquecimento à posição de alicerce principal dessa volta ao passado
autoritário no Brasil. Não se trata portanto de apenas falar do período da ditadura empresarialmilitar, mas de falar de uma forma em que a narrativa desse passado nos orienta em direção ao
futuro. Segundo Edson Teles trazer à tona o passado do atual presente nos permite enfrentar
olhares avessos de consenso sobre a ditadura. Ao fazer isso podemos avançar ou aceitar a
sequência de crimes de quebras de ordem constitucional no Brasil, levada a cabo pelos setores
que conduziram a ditadura e que seguem no poder central do país como defensores da
reconciliação daquilo que é impossível conciliar. A reconstrução dessa violência e desse
apagamento de memória foi determinante para a reflexão do comando de esquecimento do qual
não podemos esquecer e muito menos perdoar, sob pena de não garantirmos regimes
constitucionais e não conseguirmos evitar a repetição de regimes de exceção. O fato de a
democracia no Brasil não ter atacado a desigualdade, o racismo, o patriarcado, pode explicar a
sedimentação do caminho para extremistas terem tomado o poder novamente.
Recuperar a humanidade de uma população privada da verdade, sem deixar ser
absorvido pelo medo, pode nos dar pistas do porquê os desaparecimentos não são problemas
do passado. Precisamos perseguir a justiça sem transformá-la em um ato de vingança política,
caso contrário, justificaríamos a postura de afastar as vítimas da Comissão Nacional da Verdade
e assim não alcançar a justiça transicional.
No decorrer dessa pesquisa o desafio foi escrever sobre o tempo, sobre a memória e
sobre a história de um tempo que insistem em apagar. A resistência dos que não se calaram
dentro da estrutura do Estado e implementaram algumas políticas de memória e verdade como
trouxemos à tona nessa tese não pode ser esquecida. Considerando a fragilidade da democracia
atualmente no Brasil, optamos por não identificar os sujeitos no capítulo sobre as memórias do
Araguaia. De uma forma ou outra, os demais atores citados nominalmente na tese podem

acionar canais institucionais, ferramentas jurídicas e políticas para se protegerem, algo
impensável nos dias atuais para a população indígena.
Essa tese permitiu demonstrar que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade
enfrentou, mesmo que timidamente, o comando de esquecimento e revelou um tripé
fundamental do direito à memória e à verdade no Brasil: (i) datar o golpe empresarial-militar
em 1º de abril de 1964 como o início da ditadura (ii) a exumação da ditadura através da perícia
nos restos mortais do Presidente João Goulart e (iii) as narrativas do tempo da guerra e a luta
por sobrevivência de camponeses e indígenas, como o povo Aikewara na região do Araguaia.
No momento de fechamento dessa tese, com a pandemia do novo corona vírus decretada
pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, ao mesmo tempo em que um
exercício de criatividade se impõe em nome da esperança, torna-se dolorosamente evidente a
letalidade ativa do comando de esquecimento. A perene e persistente política genocida do
Estado poderá colocar o Brasil como o epicentro mundial em número de mortes. Precisamos
evitar as mortes e precisamos evitar que as histórias dos que morreram sejam violentamente
apagadas. Não estamos preparados para isso porque não nos foi permitido aprender a registrar,
a perdurar, a almejar uma existência longa – para além do início e do fim que se nos impõe o
Estado. Porém, é urgente que nos preparemos para fazê-lo, sob pena de perdermos a memória
não apenas do passado, mas também do presente.220
Que esse esforço acadêmico possa servir para enfrentarmos o comando de esquecimento
de uma forma crítica e não de uma forma apocalíptica, porque somos muitas e muitos em defesa
da memória, da verdade e da justiça.
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Um mosaico de acontecimentos se dá no momento em que encerramos esse texto: foram mais de 25 mil mortes
por Covid 19, e em um único dia tivemos uma visita do Major Curió ao Presidente da República, a rejeição do
Juíz Federal Alessandro Diafeira, da 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo da denúncia apresentada pelo MPF
contra seis pessoas acusadas da morte e falsificação de laudo médico do jornalista Vladimir Herzog, dentre eles o
médico Harry Shibata, que entrevistei durante as pesquisas da CNV e a liberação dada pelo Ministro do STF, Dias
Toffoli, para que a nota em defesa do golpe empresarial-militar de 1964 seja novamente publicada na página
eletrônica do Ministério da Defesa, tudo isso em menos de 24h no país do comando de esquecimento. É nesse
cenário
que
se
conclui
essa
tese.
Cf:
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/redacao/2020/05/05/coronavirus-covid19-casos-mortes-brasil-5maio.htm;https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/04/bolsonaro-recebe-major-curio-que-comandourepressao-a-guerrilha-do-araguaia-durante-a-ditadura.ghtml; https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agenciaestado/2020/05/04/juiz-rejeita-denuncia-contra-6-por-morte-de-herzog-nos-poroes-daditadura.htm;https://oglobo.globo.com/brasil/toffoli-libera-publicacao-do-ministerio-da-defesa-em-homenagemao-golpe-militar-de-1964-24411312; Acesso em 05 de maio de 2020.
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