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APRESENTAÇÃO 

Criada em 2012 no âmbito do “Projeto Memória, Verdade e Justiça” do Instituto de Estudos de Religião 
(ISER), a publicação Verdade, Justiça e Memória Re-vista teve doze volumes lançados até 2016, ano em que 
o projeto foi encerrado. Ainda no contexto daquele projeto, estava prevista a publicação de uma 13ª 
edição da revista, que deveria ter ido ao ar no final de 2016. Contudo, o site que abrigava a publicação 
passou por inúmeros problemas técnicos após ser hackeado, e essa nova edição ficou em suspenso.  

Em novembro de 2017, o ISER deu início ao “Projeto Pesquisa e Ação sobre as Políticas de Reparação à 
Violência de Estado no Brasil – Ontem e Hoje”, como desdobramento do “Projeto Memória, Verdade e 
Justiça”. O objetivo do novo projeto é incidir sobre a criação e o fortalecimento de políticas 
institucionais de reconhecimento e resposta às graves violações de direitos humanos cometidas não 
somente pela ditadura, mas também no período democrático.  

Com o início do novo projeto, foi possível dar continuidade ao processo de publicação da edição 
pendente da revista. A presente edição corresponde, portanto, àquela que deveria ter sido publicada no 
segundo semestre de 2016.  

Gostaríamos de agradecer a Amy Weshtop, Ayra Guedes Garrido e Carolina Genovez, que integraram a 
equipe do Projeto Memória, Verdade e Justiça e reuniram os artigos aqui apresentados. Agradecemos, 
ainda, a Maria Cecilia Adão, autora do editorial da presente edição. Por fim, agradecemos aos autores e 
autoras cujos textos compõem a revista.  

Para além do agradecimento, pedimos desculpas aos autores e leitores pela demora, mas entendemos que 
os esforços envidados para garantir a publicação da revista são uma forma de reafirmar o compromisso 
do ISER com o objetivo de promover um debate de qualidade sobre a violência do Estado e as lutas por 
memória, verdade, justiça e reparação.  

 

Equipe do Projeto “Pesquisa e Ação sobre as Políticas de 
Reparação à Violência de Estado no Brasil – Ontem e Hoje” 
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EDITORIAL 

Aplicado por “sociedades em conflito ou pós-
conflito para esclarecer e lidar com legados de 
abuso em massa contra os direitos humanos” o 
conceito de Justiça de Transição busca assegurar 
que os responsáveis por estas graves violações 
“prestem contas de seus atos”, que “as vítimas 
sejam reparadas” e que novas violações sejam 
impedidas (TORELLY, p.146). A obtenção 
destes objetivos se dá por meio da obrigação 
assumida pelos Estados de estabelecer 
reparações pelos danos causados, investigar e 
responsabilizar judicialmente os agentes 
violadores, possibilitar o acesso à verdade e 
informações às vítimas, familiares e sociedade 
em geral, fomentar políticas de memória e 
promover reformas institucionais, sendo que o 
conjunto destas práticas deve resultar em um 
processo que leve a um contexto de não 
repetição das graves violações dos diretos 
humanos perpetradas (QUINALHA, p.111). 

No Brasil a introdução do conceito de Justiça de 
Transição nos trâmites administrativos do 
governo federal foi feita pela Comissão de 
Anistia no ano de 2008, tendo como foco a 
promoção de políticas públicas. Embora esta 
ação tenha resultado em uma progressiva 
utilização e apropriação do tema, em esferas 
governamentais e na sociedade civil, ainda há 
uma resistência, principalmente por parte do 
poder judiciário em validar aspectos jurídicos 
envolvidos no conceito, mesmo que esses 
tenham sido internacionalmente 
convencionados. Disto resulta, por exemplo, a 
recusa da revisão da lei da Anistia e a 
impossibilidade, sistematicamente imposta, de se 
julgar e condenar os violadores dos diretos 
humanos que atuaram no pós-1964. 

Somando-se aos propósitos acima referidos, a 
Justiça de Transição está, também, relacionada à 
produção do conhecimento. Além de atuar para 
a investigação e compreensão dos eventos que 
tiveram palco no período ditatorial, o 
tratamento transdisciplinar dado ao tema busca 
contribuir para a elaboração de políticas de 
reparação e não repetição. Em um momento em 
que não só o exercício democrático de direito s, 
mas, a própria democracia volta a encontrar-se 
ameaçada darmos atenção a estes objetivos é de 

fundamental importância. É nesta ótica que se 
insere esta edição da Re-vista Verdade. Justiça. 
Memória. 

Os textos aqui apresentados versam sobre a 
análise dos entraves jurídicos que impedem a 
responsabilização dos agentes estatais pela 
prática do desaparecimento forçado; acerca de 
como a utilização dos conceitos de Guerra, 
Ordem e Inimigo, provenientes da Doutrina de 
Segurança Nacional, contribuem para o 
impedimento da consolidação de uma 
democracia plural; sobre a utilização do conceito 
decolonial de Justiça de Transição como uma 
nova possibilidade a ser aplicada na resolução de 
conflitos; retrata a relação entre censura e 
homofobia praticada pelo regime militar, 
demonstrando como o contexto cultural foi 
afetado por atos arbitrários; e sobre como o 
conceito de gênero pode ser utilizado, 
atualmente, na análise dos grupos afetados pelas 
graves violações de direitos humanos praticados 
durante o governo civil-militar. Sendo assim, 
nesta edição temos análises da História, do 
Direito e da Ciência Política que buscam 
contribuir para o trabalho transdisciplinar de 
construção de um horizonte onde Memória, 
Verdade e Justiça sejam aplicados na construção 
de um país verdadeiramente democrático. 

Maria Cecilia de Oliveira Adão 
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Decolonizando a justiça de transição na América Latina: Apostas num 
modelo restaurativo de resolução de conflito 

Ana Paula Duque 

 

 

Resumo: A Justiça de Transição é compreendida como um conjunto de práticas implementadas em 
países que possuem um passado autoritário a fim de reparar as vítimas de massivas violações de direitos 
humanos na tentativa de reestabelecer a paz e a segurança internas. Em nome da retórica da paz e da 
segurança interna movimentos sociais contrahegemônicos e conflitos constitutivos da sociedade são 
muitas vezes invisibilizados durante os assim chamados processos de transição democrática. Uma das 
medidas universalizantes mais discutidas é a responsabilização penal proposta no eixo da realização de 
Justiça no processo transicional. A gestão dos conflitos produzida por meio da persecução criminal 
estatal repressiva constitui-se a partir da formação dos Estados-Nação e do processo de expansão 
colonial. O desafio epistemológico suscitado pela razão decolonial decorre do reconhecimento de que 
todo saber é geopoliticamente localizado. Ante essa perspectiva, surge em contraponto à abordagem 
tradicional da Justiça de Transição uma proposta from below (desde baixo), que nega a assunção dos 
modelos pré-moldados e universalizantes de concepção de justiça num momento pós conflito. 
Experiências como o Tribunal Internacional de Justiça Restaurativa para El Salvador, implementado em 
2009 e que segue vigente, são uma referência no continente latino-americano a esse respeito. A partir 
dessa perspectiva, o presente trabalho propõe pensar sobre outras possibilidades de Justiça de Transição 
na América Latina, desde perspectivas decoloniais de Justiça e resolução de conflito.   
 
Ana Paula Duque: mestranda em Direito pela Universidade de Brasília. É pesquisadora e assistente de 
coordenação da Secretaria Executiva da Rede Latino-americana de Justiça de Transição (RLAJT).  
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O Conselho de Segurança da ONU, ao 
apresentar uma definição a respeito do que pode 
ser entendido como Justiça de Transição, 
estabelece que esta “compreende a ampla gama 
de processos e mecanismos assumidos pela 
sociedade na tentativa de entrar em acordo com 
a herança de abusos em larga escala, com vistas 
a assegurar a prestação de contas, servir a justiça 
e alcançar a reconciliação”1.  
 
Também a literatura que estuda o tema 
conceitua a Justiça de Transição como um 
conjunto de práticas judiciais e políticas 
implementadas por países com um passado 
autoritário (tais como ditaduras e conflitos 
armados internos) a fim de reparar as vítimas de 
massivas violações de direitos humanos e 
reestabelecer a paz e a segurança internas.  
 
Dentre os instrumentos implementados na 
busca por essa situação de justiça pós conflito, 
quatro são os pilares usualmente reconhecidos 
por lhe darem sustentação2: i) Justiça: 
compreendida como a judicialização e 
persecução penal dos perpetradores de violações 
a direitos humanos; ii) Memória e verdade: formas 
de resgate da história do conflito, feitas a partir 
do olhar das vítimas; iii) Reparação: obrigação dos 
Estados repararem as vítimas de graves 
violações de direitos humanos, quer seja com 
compensação material pecuniária, assistência 
psicológica ou medidas simbólicas; e iv) Reformas 
Institucionais: compreendida como depuração e 
saneamento administrativos, buscando afastar 

                                                           
1 UNITED NATIONS. GENERAL ASSEMBLY OF 
THE UNITED NATIONS, The rule of law and 
transitional justice in conflict and post-conflict 
societies, 2004, p.4. Disponível em: 
<https://www.ictj.org/publication/rule-law-and-
transitional-justice-conflict-and-post-conflict-societies >; 
Acesso em 06 de junho de 2016. Tradução livre do 
original “The notion of transitional justice discussed in the present 
report comprises the full range of processes and mechanisms 
associated with a societies attempts to come to terms with a legacy of 
large-scale past abuses, in order to ensure accountability, serve justice 
and achieve reconciliation. These may include both judicial and non-
judicial mechanisms, with differing levels of international involvement 
(or none at all) and individual prosecutions, reparations, truth-
seeking, institutional reform, vetting and dismissals, or a 
combination thereof”. 
2 INTERNATIONAL CENTER FOR 
TRANSITIONAL JUSTICE, 2009, disponível em: 
<https://www.ictj.org/about/transitional-justice>; 
Acesso em 6 de junho de 2016.  

das Instituições públicas os responsáveis pelas 
violações a direitos humanos cometidas no 
passado3.  
 
A justiça de Transição é, portanto, uma 
abordagem diferenciada de alcançar a justiça, 
muito mais do que uma forma especial de 
conceitua-la.  
 
No entanto, por mais promissor e crítico que o 
campo se justiça transicional se apresente, é 
preciso confronta-lo.  
 
A judicialização de demandas por parte de 
vítimas de violações a direitos humanos 
ocorridas nas ditaduras civis-militares tem 
ganhado fôlego nos últimos anos no continente 
latino-americano, mas ainda é um processo 
complexo. 
 
Considerada vanguardista no “efeito cascata” da 
responsabilização penal daqueles que 
perpetraram ou autorizaram graves violações a 
direitos humanos, a América Latina vivencia 
fortes e incisivas manobras judiciais em países 
como Argentina e Chile, as quais tem servido de 
espelho e incentivo para que países como Peru e 
Brasil busquem a resposta penal como um dos 
focos no processo de justiça transicional4.  
 
Ainda que à primeira vista tal fato possa 
significar um avanço em termos de garantia de 
direitos, restabelecimento de confiança no 
Estado e de resposta aos anseios das vítimas, 
uma questão importante a ser colocada quando 
falamos em justiça de transição é: que 
concepção de justiça almejamos? Isso porque a 
imediata correlação de justiça e judicialização é 
problemática e reducionista, oriunda de um 
modelo ocidental, moderno e neoliberal que 
precisa ser confrontado ante realidades díspares 

                                                           
3 ZYL, Paul van. Promovendo a justiça transicional em 
sociedades pós-conflito. Revista Anistia Política e 
Justiça de Transição, Brasília, n. 1, pp. 32-53, jan./jul. 
2009. 
4 BURT, Jo-Marie. Desafiando a impunidade nas cortes 
domésticas: processos judiciais pelas violações de direitos 
humanos na América Latina. In: BRASIL, Ministério da 
Justiça. Manual para a América Latina / coordenação 
de Félix Reátegui. – Brasília: Comissão de Anistia, 
Ministério da Justiça; Nova Iorque: Centro Internacional 
para a Justiça de Transição, 2011. 

https://www.ictj.org/publication/rule-law-and-transitional-justice-conflict-and-post-conflict-societies
https://www.ictj.org/publication/rule-law-and-transitional-justice-conflict-and-post-conflict-societies
https://www.ictj.org/about/transitional-justice
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que não espelham a experiência europeia e 
norte-americana de resolução de conflitos.  
 
Uma aproximação meramente legalista da 
compreensão do que é justiça influencia e afeta 
a habilidade do campo em acolher e legitimar 
formas não habituais – ou seja, que não adotam 
mecanismos centrados na lei e na resposta penal 
- de responsabilizar agressores e reparar vítimas. 
 
Confrontando o modelo one-size-fits-all 
amplamente difundido de Justiça de Transição 
com seus quatro pilares e suas bases pouco 
dinâmicas, é preciso questionar como e porquê 
estudiosos da JT favorecem a implementação e 
o desenvolvimento de certas instituições em 
detrimentos de outras em sociedades em 
transição, tendo claro que as estruturas 
usualmente favorecidas costumam se basear 
num modelo de democracia neoliberal que 
pouco dialoga com comunidades tradicionais. 
 
A preferência particular por instituições e 
mecanismos estatais criminalizadores revela a 
primazia do papel da lei, cuja aplicabilidade e 
viabilidade de implementação nos mais 
diferentes contextos é muito questionável. 
 
O império do chamado the rule of law na justiça 
de transição, quer seja no campo teórico, quer 
seja no campo prático, potencialmente nos 
torna incapazes de enxergar a falácia das ditas 
neutralidade e universalidade da lógica 
individual e legalista da responsabilização penal, 
e isso porque o liberalismo concebe o 
individualismo e individualidade como pontos 
básicos e irredutíveis da sociedade, encontrando 
dificuldade em acomodar práticas que não 
correspondam a essa visão e a essa prática5; 
 
As estratégias de JT foram e são desenhadas e 
moldadas para caber numa visão ontológica 
específica da sociedade, personificada e 
incorporada pela tradição liberal Ocidental. Um 
dos efeitos nefastos da adoção e promoção 
desenfreada da lei e da justiça criminal é a falta 
de uma avaliação crítica a respeito de suas 
consequências em contextos singulares, cujos 

                                                           
5 VIEILLE, Stephanie. Transitional Justice : A Colonizing 
Field? Amsterdam Law Forum, v. 4, n. 3, p. 58–68, 
2012. 

povos envolvidos não participaram do processo 
de formulação dos pilares e dos marcos da 
justiça transicional, mas sofrem os efeitos de sua 
imposição enquanto Outros6, objetos e 
receptáculos de uma tradição que desconsidera e 
subestima suas vivências e seus conhecimentos 
(compreendidos como “culturas”, nunca como 
conhecimentos válidos a priori). Aqui é preciso 
denotar que a falha no discurso ocidental da 
modernidade7 não se dá por engano: faz parte 
de sua intencionalidade mesma a visão totalitária 
que implica num apagamento do Outro (a 
respeito do qual se fala, mas o qual não fala por  
si), sendo a Colonialidade8 a face oculta (mas 
intrínseca) da racionalidade apregoada.9 

                                                           
6 A esse respeito compartilha-se da visão adotada pelo 
criminólogo Chris Cunneen, que compreende que a noção 
de "Outro" é a chave para a perspectiva pós-colonial. É 
um conceito alicerça a compreensão de como as 
categorias e imagens de não europeus têm sido 
construídas pelo Ocidente na sociedade, nas leis e nos 
interesses econômicos do Ocidente. A dicotomia entre 
europeus e Outros relegou aos não-europeus um status de 
inferioridade e subalternidade. CUNNEEN, Chris. 
Understanding Restorative Justice Through the Lens 
of Critical Criminology, University of New South 
Wales, 2008.  
7 AMORIM, Eliene Amorin de; JANSSEN, Felipe da 
Silva. Abya Yala como território epistêmico: pensamento 
decolonial como perspectiva teórica. Interritórios. 
Revista de Educação Universidade Federal de 
Pernambuco Caruaru, v.1, n.1 [2015]2015. 
8 Idem. O conceito de colonialidade aqui adotado tem 
como referencial o trabalho de Eliene Amorim de 
Almeida e Janssen Felipe da Silva: “(...)o Colonialismo 
teve um fim com as independências dos países 
colonizados, enquanto que a Colonialidade seria a lógica e 
o legado colonial, herdados do colonialismo, que penetrou 
nas estruturas e instituições e também nas mentalidades, 
imaginários, subjetividades e epistemologias, e até hoje 
dão forma e conteúdo às sociedades atuais. A 
Colonialidade é constitutiva da Modernidade, e não 
derivada. Diferente do Colonialismo que teve datas 
marcadas para seu fim nos países que foram invadidos 
pela Europa, a Colonialidade não está circunscrita ao 
tempo e ao espaço do período das grandes navegações ou 
das independências, mas acompanha todo processo 
subsequente caracterizado pelas mudanças do capitalismo, 
acompanhada pela racialização da humanidade; pela 
instalação dos Estados-nação; pela ascensão da razão 
única e universal; e, para completar o ciclo da 
Colonialidade, pela constituição de subjetividades 
hierarquizadas”.pp. 47-48. 
9 MIGLIEVICH-RIBEIRO, A. Por uma razão decolonial: 
Desafios ético-político-epistemológicos à cosmovisão 
moderna. Dossiê: Diálogos do Sul, p. 66–80, Civitas. 
Porto Alegre v. 14 n. 1 p. 5-10 jan.-abr. 2014.  
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Assim, ainda que num primeiro momento a 
imposição de uma lei rígida aos perpetradores 
de violações a direitos humanos possa 
simbolizar o rompimento com os arbítrios do 
passado autoritário, não é possível considerar a 
imposição da lei penal como boa, coerente e 
progressista por sua própria natureza. Isso 
porque “a visão apolítica e abstrata da lei e da 
justiça, apartada do contexto social no qual é 
aplicada, é por ela mesma uma noção 
exclusivamente Ocidental”10. 
 
Um saber decolonial, que pretenda romper com 
essa lógica, exige a contextualização e 
explicitação das limitações das categorias 
explicativas e normativas até então tidas como 
absolutas, “exibindo a necessidade de sua 
tradução para os novos cenários cujos agentes, 
portadores de outros repertórios, virão 
ressignificar seus conteúdos”11. 
A crítica está centrada não no fato de que a 
existência de um império do direito, em que o 
recurso à resposta penal exista, possa se traduzir 
em benefícios às vítimas e à população. A 
principal dificuldade surge em como esse 
entendimento da lei guia o andamento de 
esforços internacionais na busca por justiça e o 
tipo de instituições transplantadas nas 
sociedades em transição, sem consideração da 
concepção da cultura a respeito daquela 
concepção de lei12. O que se questiona é o 
pedestal em que ao qual resposta penal é 
colocada, perspectiva essa que limita outras 
formas alternativas de se pensar e fazer justiça 
tanto às vítimas quanto aos violadores. 
 
Autoras como Stephanie Vieille argumentam 
que essa promoção desenfreada do império do 
direito e da lei penal contribuem para um tipo 
de violência epistêmica incomensurável, que 
silencia o Outro, tido como subalterno, negando 
a sua realidade específica e as formas como ele 

                                                           
10 VIEILLE, S. Transitional Justice : A Colonizing Field? 
Amsterdam Law Forum, v. 4, n. 3, p. 58–68, 2012. 
11 MIGLIEVICH-RIBEIRO, A. Por uma razão 
decolonial: Desafios ético-político-epistemológicos à 
cosmovisão moderna. Dossiê: Diálogos do Sul, p. 68, 
Civitas. Porto Alegre v. 14 n. 1 p. 5-10 jan.-abr. 2014. 
12 Idem, p. 62. 

internaliza o fazer Justiça, punir violadores e 
reparar as vítimas13.  
 
O desafio epistemológico suscitado pela razão 
decolonial é a própria consciência geopolítica do 
conhecimento, o que se traduz numa afirmação 
também ética e política que dá conta da absoluta 
impossibilidade de existência de qualquer 
ciência, justiça ou resposta penal universal e 
neutra, a falar em nome de coletividades 
heterogêneas e multifacetadas14. 
 
Ante essa perspectiva, surge em contraponto à 
abordagem tradicional da Justiça de Transição 
uma proposta “from below” (desde baixo). Essa 
aproximação feita pela margem nega a assunção 
dos modelos pré-moldados e universalizantes de 
abordagem num momento pós conflito.  
 
Buscando dar voz às vítimas e reconhecendo 
que as pessoas mais afetadas geralmente não 
têm suas demandas levadas em consideração ou, 
quando tem, essas não têm o mesmo peso e 
valor que as abordagens institucionais 
tradicionais, o termo “desde baixo” vem sendo 
“crescentemente utilizado para denotar 
‘resistência’ ou ‘mobilização’ que caracterizam a 
atuação da comunidade, sociedade civil ou 
outros atores não estatais, em oposição às 
poderosas e hegemônicas forças policial, social e 
econômicas”15. 
 
Ainda que haja particularidades a depender do 
contexto específico de cada experiência de 
transição democrática, os esforços da sociedade 
civil em tomar parte e assumir o protagonismo 
no processo de implementação de uma justiça 

                                                           
13 VIEILLE, S. Transitional Justice : A Colonizing Field? 
Amsterdam Law Forum, v. 4, n. 3, p. 58–68, 2012. 
14 MIGLIEVICH-RIBEIRO, A. Por uma razão 
decolonial: Desafios ético-político-epistemológicos à 
cosmovisão moderna. Dossiê: Diálogos do Sul, p. 68, 
Civitas. Porto Alegre v. 14 n. 1 p. 5-10 jan.-abr. 2014. 
15 MCEVORY, Kieran.; MCGREGOR, Lorna. 
Transitional Justice From Below: An Agenda for 
Research, Policy and Praxis. In: Transitional Justice 
from Below: Grassroots Activism and the Struggle for 
Change. Hart publishing. Oxford and Portland, 2008. 
Tradução livre, do original: “The term ‘from below’ is 
increasingly used to denote a ‘resistant’ or ‘mobilising’ character to 
the actions of community, civil society and other non-state actors in 
their opposition to powerful hegemonic political, social or economic 
forces”. p.3. 
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pós-conflito têm surgido justamente a partir da 
constatação de que o Estado, numa visão 
neoliberal e abstrata de justiça e que centraliza a 
resposta penal não tem sido capaz de responder 
satisfatoriamente aos anseios das vítimas, de 
seus familiares e de setores da sociedade civil 
engajados na luta por garantias dos direitos 
humanos16.  
 
A denúncia desse conhecimento localizado que 
é pretensamente universal é a condição de 
afirmação da América Latina como lócus de 
enunciação de conhecimentos também válidos, 
por isso a necessidade da valorização do 
conhecimento geopolítico demarcado: o 
conhecimento deve ser gerado através de outras 
vozes, vozes subalternas, marginais, e isso 
impacta agendas de pesquisa, significando um 
repensar do modelo importado de JT. A partir 
de uma perspectiva que pensa justiça e lei a 
partir de um olhar pós-colonial, é preciso ter em 
conta que o conceito de crime não é algo a priori, 
uma definição universal, natural e a-histórica. É, 
antes de tudo, um conceito com significados e 
implicações éticas, morais e políticas, construído 
numa epistemologia localizada, e que por mais 
que se pretenda universalizante, deve ser 
compreendido como um significante variável 
em forma e conceito. 
 
Decolonizar a criminologia e a justiça de 
transição é passar a enxerga-las como produtos 
de narrativas localizadas das ciências sociais 
ocidentais, que pensam o crime, o controle 
social e o castigo, bem como as respostas 
possíveis a esses fenômenos, a partir de 
epistemologias moldadas em relação “à 
experiência da diáspora europeia e em 
construção de uma complexa estratificação das 
sociedades numa visão também ocidental17”. 
 
Ao propor uma reflexão crítica da criminologia, 
ou seja, do crime, do controle e da interferência 
estatal no processo de resposta por justiça e 
reparação, o pensamento decolonial põe em 
choque a resposta pronta da Justiça de 
Transição do que se refere à judicialização de 

                                                           
16 Idem. 
17 CUNNEEN, Chris. Understanding Restorative 
Justice Through the Lens of Critical Criminology, 
University of New South Wales, 2008..  

conflito pós momentos de rupturas 
democráticas. 
 

Uma perspectiva pós-colonial aloca demandas 
contemporâneas por reparação e compensação 
por injustiças históricas como um tema legítimo 
na criminologia. Se olharmos para os abusos 
sistemáticos como forma de crime, então as 
demandas por retificar esse passado não são 
meras questões de lei e políticas, elas também 
envolvem questões com as quais as criminologias 
devem se engajar. Esse engajamento deve 
envolver documentar e entender a forma como 
agências estatais estavam envolvidas em várias 
práticas (tais como assassinato) ou analisar as 
técnicas pelas quais os Estados negam sua culpa 
ou desenvolvem conceptualizações estruturais, 
bem como analisar como o processo de 
reparação deve funcionar - oferecendo particular 
interesse na punição, relações com as vítimas e 
justiça restaurativa18. 

 
É preciso, pois, assim como propôs Mignolo, 
assumir e exaltar a identidade na política19, o que 
significa um movimento de reconhecimento da 
agência das pessoas subalternizadas.  
 
Nesse contexto, a justiça restaurativa, no âmbito 
da JT, pode ser enxergada como uma alternativa 
ao modelo ocidental liberal de entender e fazer 

                                                           
18 CUNNEEN, Chris. Understanding Restorative 
Justice Through the Lens of Critical Criminology, 
University of New South Wales, 2008. Tradução livre do 
original: “In many cases claims for reparations and remedies for 
these abuses dominate political relations between indigenous peoples 
and the state in countries like Canada and Australia. A 
postcolonial perspective places contemporary demands for reparations 
and compensation for historical injustices as a legitimate subject area 
for criminology. If we see these systematic abuses as a form of crime 
then demands for redress are not simply questions of law and 
politics, they are also questions with which criminology might 
fruitfully engage. Such an engagement might involve documenting and 
understanding the way state agencies were involved in various 
practices (such as mass murder), or analysing the techniques through 
which states deny culpability (Cohen 2001), or developing conceptual 
frameworks and analysis of how processes for reparations might 
work—particularly given  criminology‘s interests in punishment, 
offender-victim relations, and restorative justice”. p. 49. 
19 Mignolo afirma que “ao ligar a descolonialidade com a 
identidade em política, a opção descolonial revela a 
identidade escondida sob a pretensão de teorias 
democráticas universais ao mesmo tempo que constrói 
identidades racializadas que foram erigidas pela 
hegemonia das categorias de pensamento, histórias e 
experiências do ocidente (mais uma vez, fundamentos 
gregos e latinos de razão moderna/imperial)”. p. 297 
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justiça, que centraliza a judicialização e a 
criminalização como respostas universais a todo 
tipo de realidade conflitiva e pós-conflitiva. 
 
Definida como um “processo no qual a vítima e 
o agressor e, quando apropriado, outros 
membros ou comunidades afetadas pelo crime 
participam ativamente e juntos na resolução de 
problemas que surjam do crime (...)”20, a justiça 
restaurativa é um processo de resposta ao crime 
e às suas consequências que preza pela 
dignidade das pessoas envolvidas, promovendo 
a compreensão do conflito a partir da 
centralização da vítima e da promoção da 
harmonia social, o que acarreta um giro na 
ênfase exacerbada na resposta punitiva 
retributiva individual ao agressor.  
 
A justiça restaurativa tem como enfoque a 
reparação dos danos causados às pessoas, aos 
relacionamentos e ao ambiente que os 
circunscrevem, relegando a um momento 
posterior a punição dos transgressores. Ela 
inclui “comunidades de assistência, com as 
famílias e amigos das vítimas e transgressores 
participando de processos colaborativos 
denominados ‘círculos’”21, o que busca 
fortalecer vínculos, incluir pessoas, pensar e 
repensar alternativas ante o caso concreto, em 
consonância com as compreensões de crime, 
castigo, controle e reparação de cada 
comunidade e suas vivências particulares. 
 
Centrada na relação vítima-agressor-
comunidade, a Justiça restaurativa se apresenta 
como um reconhecimento de que as formas 

                                                           
20 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL 
COUNCIL, Resolution 2002/12: Basic Principles on 
the Use of Restorative Justice Programmes in 
Criminal Matters. Tradução livre do original: “(…) means 
any process in which the victim and the offender, and, where 
appropriate, any other individuals or community members affected by 
a crime, participate together actively in the resolution of matters 
arising from the crime”. Disponível em: 
<http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution

%202002-12.pdf> Acesso em 6 de junho de 2016. 
21 MCCOLD, Paul; WACHTEL, Ted. Em Busca de um 
Paradigma: Uma Teoria de Justiça Restaurativa. XIII 
Congresso Mundial de Criminologia, 10-15 de agosto 
de 2003, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: 
<http://www.justiciarestaurativa.org/www.restorativejust
ice.org/articlesdb/articles/3646> Acesso em 6 de junho 
de 2016. 

tradicionais (ou seja, coloniais, modernas e 
liberais) de fazer justiça são, no mais das vezes, 
prejudiciais e danosas aos envolvidos no 
conflito, não promovendo a reparação à vítima, 
à comunidade, e nem mesmo promovendo uma 
resposta satisfatória ao agressor. 
 
Ao promover uma transformação na relação 
tradicional entre comunidade e governo22, a 
justiça restaurativa se mostra como uma forma 
distinta de pensar e fazer justiça em países com 
um legado autoritário, e por isso mesmo deve 
ser pensado como uma alternativa na busca por 
justiça em processos transicionais.  
 
Implantado em 2009 em El Salvador, o Tribunal 
Internacional de Justiça Restaurativa para El 
Salvador é uma referência no continente latino-
americano a esse respeito. Criado a fim de 
conhecer graves violações de direitos humanos 
cometidas durante o conflito armado que vigeu 
no país entre 1981 e 1991, a iniciativa já teve 
sete edições. 
 
Na última, realizada em 2015, uma das vítimas 
do conflito armado salvadorenho narrou: 
 

Fui perseguida en mi Pueblo cuando Dominique y otros lo 
saquearon. Me quedé sin hogar y enferma. Más tarde, 
cuando él pidió perdón le dije: “No tengo nada para 
alimentar a mis niños; ¿vas a ayudarme a alimentar mis 
niños?; ¿vas a ayudarme a alimentar mis hijos?; ¿vas a 
ayudarme a construir una casa para ellos?; A la sema 
siguiente, Dominique vino con algunos sobrevivientes y con 
antiguos prisioneros que cometieron el genocidio. Había 
más de 50 de ellos, y ellos construyeron una casa para mi 
familia. Desde entonces, he comenzado a sentirme mejor. 
Antes parecía un palo seco; ahora me siento pacífica en mi 
corazón y comparto esa paz con mis vecinos23. 

Esse depoimento nos instiga a pensar como a 
justiça restaurativa pode efetivamente impactar a 
vida da comunidade e centralizar a vítima, e não 

                                                           
22 <http://restorativejustice.org/> Acesso em 6 de junho 
de 2016. 
23 MAYA, José Ramón Juániz. La experiencia del Tribunal 
Internacional para la aplicación de la justicia restaurativa 
en El Salvador (2009-2015): reflexiones tras un camino 
singular hacia el establecimiento de políticas públicas de 
restauración y reconciliación nacional. IECA: Estudios 
centroamericanos, Nº. 740, págs. 107-129, 2015. 
Disponível em: 
<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403501> Acesso 
em 7 de junho de 2016. 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403501


 Ana Paula Duque 

 

10 
 

o agressor, no processo de resposta à graves 
violações a direitos humanos, bem como ajuda a 
problematizar a resposta judicial penal ocidental, 
moderna e pautada numa concepção liberal de 
democracia enquanto mecanismo insuficiente 
para explicar a realidade das experiências e dos 
anseios latino-americanos. 
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Memória, verdade e justiça na cultura: O requerimento de anistia 

política da banda Ave Sangria na Comissão de Anistia 

Fernando Luís Coelho Antunes 

 

Resumo: Este artigo relata a censura sofrida pela banda Ave Sangria na ditadura civil-militar e descreve 
os principais elementos do requerimento de Anistia política feita pelo grupo para a Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça. Além disso, o texto examina a relação entre censura e homofobia na ditadura 
civil-militar, analisa outros casos de perseguição a grupos musicais no contexto autoritário, e explora 
como um ato arbitrário de exceção do Estado brasileiro provocou o fim precoce da banda Ave Sangria, 
o que fundamenta e justifica a declaração de anistia política para o grupo musical, cujo requerimento 
ainda será apreciado pela Comissão de Anistia.  

 

Fernando Luís Coelho Antunes: Doutorando em Direito, Estado e Constituição na Universidade de 
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“E o silêncio costurado na boca de um 
guarda”.  

Letra da música “Lá Fora”, Ave Sangria, 1974. 

O grupo musical Ave Sangria teve uma carreira 
profissional curta, que compreendeu o período 
de 1970 até 1974. Originária de Recife, 
Pernambuco, a banda atingiu projeção nacional 
e realizou apresentações em diversas capitais 
brasileiras na década de 1970. A trajetória do 
grupo, no entanto, foi interrompida 
abruptamente no ano de 1974, por atos de 
exceção praticados por agentes estatais 
brasileiros, que censuraram a faixa de maior 
sucesso do primeiro – e, em virtude dessa 
proibição, praticamente o único – disco da 
banda: a canção “Seu Waldir”. O LP tinha sido 
lançado no ano de 19741, porém, por ordem da 
censura federal, foi proibido, apreendido e 
recolhido das lojas, imediatamente após o 
lançamento do disco, simplesmente por conter 
uma música que fazia uma suposta alusão a uma 
relação homoafetiva entre um homem e o 
personagem e tema da canção, “Seu Waldir”.  

Franklin Martins (2015, p.159), jornalista e ex-
ministro-chefe da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República, descreve a 
censura que a música “Seu Waldir” e o LP do 
grupo Ave Sangria sofreu por parte dos agentes 
da repressão ditatorial:  

Seu Waldir (1974). Autor: Marco Polo. 
Interprete: Ave Sangria. Gravadora: Continental. 
LP Ave Sangria (1974).  

[...] Seu Waldir, da banda de rock Ave Sangria, de 
Pernambuco, também foi vítima de censura. No 

                                                           
1
 O contexto cultural no qual está inserido a criação e a 

repressão da banda Ave Sangria pode ser visto no 

trabalho de: LUNA, João Carlos de Oliveira. O 

Udigrudi da pernambucália: história e música do 

Recife. (1968-1976). Dissertação (mestrado). Programa 

de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

de Pernambuco. CFCH. História, Recife, 2010. E 

também na pesquisa de: SAGGIORATO, Alexandre. 

Anos de chumbo: rock e repressão durante o AI-5. 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação 

em História, do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas na Universidade de Passo Fundo. Passo 

Fundo. 2008. 

 

caso, a pedido de setores conservadores, que 
acusaram a canção de fazer apologia da 
homossexualidade. Os moralistas ficaram 
incomodados com o fato de o vocalista dirigir-se 
nesses termos ao personagem-título:  

Pois sei que o senhor/ Está gamadão em mim/ 
seu brinquedo favorito/ Seu apito, sua camisa de 
cetim. 

Segundo o jornalista José Teles, autor do 
excelente livro Do frevo ao manguebeat, tantas foram 
as versões sobre a verdadeira identidade de seu 
Waldir que o homem virou um mito. Para alguns, 
era um senhor que vivia em Olinda. Para outros, 
um jornalista de Recife.  

Logo a febre chegou aos quartéis. Foi então que 
um general da ativa, instado pela mulher, decidiu 
botar um ponto final na história. Exigiu 
providências da censura. Convocada pela alta 
patente, a turma da tesoura não se fez de rogada: 
proibiu as rádios de tocar o samba-rock e 
mandou recolher os discos nas lojas. Um novo 
LP, já depurado da faixa subversiva, foi prensado.  

A canção, porém, tinha origem bem mais 
prosaica, como explicou o autor, poeta, músico e 
jornalista Marco Polo: “Eu fiz Seu Waldir no Rio, 
antes de entrar na banda. Ela foi encomenda por 
Marília Pera para a trilha da peça A vida 
escrachada de Baby Stompanato, de Bráulio 
Pedroso, que acabou não aproveitando a 
música”.  

E dai? Em tempos de caça às bruxas os fatos têm 
pouca importância. O que vale mesmo são as 
opiniões, as fantasias e os temores dos 
poderosos. 

A gênese da carreira musical da banda Ave 
Sangria remonta ao início da década de 1970, 
quando o grupo se apresentava com o nome de 
“Tamarineira Village”, em referência ao bairro 
operário Tamarineira, da Vila dos Comerciários, 
zona norte do Recife, de onde eram a maioria 
dos integrantes da banda. Posteriormente, o 
grupo alterou o nome da banda para Ave 
Sangria. O grupo era formado por Almir de 
Oliveira, tocando baixo e compondo; Marco 
Polo, como vocalista e compositor; Ivson 
Wanderley, na guitarra, nos arranjos e no violão; 
Paulo Raphael, na guitarra e no violão; Israel 
Semente Proibida, na bateria; e Agricio Noya, na 
percussão.  
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A banda iniciou suas apresentações com 
músicos que se tornariam renomados, como 
Alceu Valença e Zé Ramalho. Nesse sentido, o 
verbete de Alceu Valença no Dicionário 
Houaiss Ilustrado da Música Popular Brasileira 
(CRAVO ALBIN, 2006, p.760) relata que ele: 
“Iniciou a carreira artística em 1968, 
apresentando-se no show ‘Erosão: a cor e o 
som’, com a banda underground Tamarineira 
Village, que depois se transformou na Ave 
Sangria”. De acordo com o Dicionário Cravo 
Albin da Música Popular Brasileira2, o Ave 
Sangria: [...] “surgiu mesclando elementos do 
folclore local com o rock e da música pop. Com 
composições dos próprios componentes 
participaram ativamente da cena musical do 
Recife em meados da década de 1970”. 

O cantor Zé Ramalho fez parcerias e teve 
influência da banda Ave Sangria em sua 
produção musical, e em depoimento a Teles 
(2000, p. 192) afirmou que na década de 1970: 

Eu sentia a ebulição aqui no Recife. O Recife é 
um grande polo cultural dentro dos estados do 
Nordeste, onde mais se produz cultura. Nesta 
época estavam despontando Alceu, Geraldinho. 
O Tamarineira Village (que viria a se tornar o 
Ave Sangria. Gr. nosso) era assim como os 
Rolling Stones do Nordeste. Tudo aquilo me 

explodiu a cabeça.  

Os integrantes do Ave Sangria utilizavam na 
música elementos da contracultura e desafiavam 
os valores e as práticas da cultura oficial e da 
repressão estatal. O grupo se apresentava com 
batom ou mertiolate nos lábios e alguns 
integrantes trocavam beijos no palco com o 
intuito de chocar o público e desafiar a 
homofobia e o machismo vigentes no país 
(TELES, 2000, p. 170): 

[...] Sua música não tinha parâmetros: tanto 
poderia ser um rockão com solos ensandecidos 
da guitarra de Ivinho, quanto um chorinho 
movido a cavaquinho e bandolim. [...] Sem 
nenhum marqueteiro, as lendas foram sendo 
formadas ao redor da banda: “São um perigo 

                                                           
2
 Dicionário Cravo Albin da Música Popular 

Brasileira. 2002. Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/ave-sangria/dados-

artisticos>. Acesso em: 14/11/2015. 

para as moças de família”; “É tudo coiseiro 
(maconheiro)”; “São frangos (veados, em 
pernambuquês)”; “Usam baton e se beijam na 
boca”.  

Um exemplo da trajetória da banda e do caráter 
de contracultura que sua música adquiriu no 
contexto da ditadura é descrito no texto “Ave 
Sangria: o voo e a queda dos ícones da 
psicodelia nordestina3”:   

A música psicodélica criada no calor nordestino é 
dona de uma riqueza estética sem paralelos e, 
sobre o sopro escaldante dos seus timbres, 
escondem-se episódios que ajudaram a definir os 
rumos da música brasileira mesmo sem 
alcançarem o estrelato. Exemplo disso é o Ave 
Sangria, grupo que existiu em Recife por um 
breve momento dos anos 70 e gravou só um 
disco. O suficiente para ameaçar a Ditadura 
Militar ao ponto de que seu álbum foi proibido 
um mês após seu lançamento. 

Em 1974, a banda Ave Sangria estava fazendo 
sucesso nacionalmente. Nesse ano, o grupo 
conseguiu com dificuldades lançar o primeiro 
LP, pela gravadora Continental, e estava com 
um videoclipe para ser apresentado no 
programa de televisão Fantástico, da Rede 
Globo. Como ressalta Teles (2000, p.172) sobre 
a gravação do LP do grupo e a rápida ação de 
censura que sofreram logo após o lançamento 
do disco: 

Não seria exagero afirmar que os dois mais 
originais grupos de rock nacional dos anos 70 
foram os Novos Baianos e o Ave Sangria. Ambos 
partilhavam inúmeras semelhanças, que iam 
desde o modus vivendis nada ortodoxo, 
passando pela salada musical que faziam, sem 
delimitar onde acabava o rock e começava a 
MPB. Tinham, ambas as bandas, dois gênios na 
guitarra: Pepeu e Ivinho. 

Assim, não por acaso, quando os Novos Baianos 
estiveram no Recife em 1974, seu empresário 
procurou o pessoal do Ave Sangria e disse-lhes 
que ia descolar uma gravadora para a banda. [...] 
Aconteceu tudo muito rápido. Veio o convite da 

                                                           
3
 Revista Noize. “Ave Sangria: o voo e a queda dos 

ícones da psicodelia nordestina”. 02/09/2014. 

Disponível em: <http://noize.com.br/entrevista-sobre-a-

volta-do-ave-sangria-psicodelia-nordestina/>. Acesso 

em: 19/11/2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/ave-sangria/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/ave-sangria/dados-artisticos
http://noize.com.br/entrevista-sobre-a-volta-do-ave-sangria-psicodelia-nordestina/
http://noize.com.br/entrevista-sobre-a-volta-do-ave-sangria-psicodelia-nordestina/
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Continental, as passagens e ali estavam os seis 
músicos num estúdio carioca, o Hawai, na 
Avenida Brasil, para gravar o sonhado disco. [...] 

O sucesso parecia estar brilhando para aqueles 
rapazes de classe média baixa, muitos ainda 
sustentados pelas famílias. Mas foi um brilho 
fugaz, que não durou mais de três meses. Uma 
das músicas que mais chamou atenção no LP do 
Ave Sangria foi um sambinha de breque, meio 
chorinho, intitulado “Seu Waldir”. [...] A letra, 
porém, foi o que despertou os ouvintes, nem 
sempre favoráveis a ela. “Seu Waldyr” é cantada 
em tom de escracho por Marco Polo, e conta a 
paixão de um jovem por um homem mais velho. 
[...] Essa foi a faixa mais tocada nas emissoras de 
rádio recifenses, agradando a muitos pela 
irreverência, mas fazendo com que outras vozes 
se levantassem contra aquela “imoralidade”.  

De fato, em 1974, a canção “Seu Waldir”, antes 
de ser censurada e logo após o seu lançamento, 
era a 11˚ (décima primeira) música mais tocada 
na Rádio Globo do Nordeste, e na semana 
seguinte, de 19 a 26 de agosto de 1974, já era a 
8˚ (oitava) canção mais executada nessa Rádio, 
conforme documentos da época e depoimento 
de um dos integrantes4: 

Após esse disco, o que aconteceu com a banda?  

Almir de Oliveira Rodrigues - Com um mês e 
meio de gravado, o disco estava em décimo lugar 
nas paradas da época por causa de “Seu Valdir”. 
Mas aí, houve a proibição do disco por conta 
dessa música. O princípio moral e dos bons 
costumes entendeu que a gente era um atentado. 
A música dizia: “Seu Valdir, o senhor magoou 
meu coração”, era um homem cantando para 
outro homem. Era uma apologia ao 
homossexualismo... 

E Seu Valdir existiu mesmo? 

Almir de Oliveira Rodrigues - Aquilo foi uma 
música que Marco fez para Marília Pêra cantar 
em uma peça, na época em que ele estava 
morando no Rio. Então, quando ele chegou por 
aqui, em 71, mostrou a música pra gente. Nós 
adoramos. Chico Buarque já tinha feito músicas 

                                                           
4
 Revista Coquetel Molotov nº1. “Ave Sangria: uma 

história”. 09/02/2007. Disponível em: < 

http://www.coquetelmolotov.com.br/pt/entrevistas.php?

cod=140 >. Acesso em 10/11/2015. 

semelhantes, mas como se ele fosse uma mulher. 
Mas, um homem falando pra outro homem era a 
primeira vez. Foi um escândalo... Tiraram os 
discos das lojas, das rádios... Um tempo depois, a 
Continental relançou o disco sem “Seu Valdir”. 
Mas aí não teve graça. Foram vendidos, em um 
mês e meio, de 15 a 20 mil discos. Para a época 
foi ótimo. Aliás, ainda hoje é ótimo. Hoje ele 
virou uma peça de colecionador. 

Atribui-se a um colunista social local, João 
Alberto, do Diário de Pernambuco, discursos 
contra a canção e pedidos de providências por 
parte das autoridades. Em seu programa de TV, 
o colunista afirmava que a música “agredia a 
moral e os bons costumes do nosso povo”, 
como sintetiza Teles (2000, p.173):  

Diz-se que foi a mulher de um general, indignada, 
quem se queixou ao marido contra a impunidade 
daquele samba desnaturado. Quem quer que 
tenha sido o responsável, foi “Seu Waldyr” quem 
levou a censura federal a exigir o recolhimento 
do LP em todo o território nacional.  [...]  

A censura não poderia ter sido mais competente. 
Não proibiu apenas uma obra de arte, acabou 
também com seus criadores. O disco chegou a 
voltar às lojas, sem a faixa maldita, mas ai o 
grupo entrou no maior baixo astral, ficou 
inteiramente desmotivado: “Era uma porção de 
caras pobres, alguns já com filhos, que haviam 
largado tudo, emprego, o escambau, para se 
dedicar à música. A gente ensaiava várias horas, 
todos os dias. Ninguém havia ainda visto grana, a 
esperança era o disco. Com a proibição, o grupo 
perdeu o pique”.  

Após o ato da censura, da proibição e do 
recolhimento dos LPs, a banda se desfez e 
acabou no mesmo ano, tendo realizado o último 
show em dezembro de 1974, no Teatro Santa 
Isabel, em Recife, Pernambuco. O disco foi 
relançado um mês e meio depois sem a faixa 
Seu Waldir, mas não teve o mesmo impacto sem 
a música de maior sucesso.  

Após a proibição do LP do grupo, seria quase 
impossível conseguir uma nova gravadora para 
retomar o projeto de produzir e investir na 
carreira profissional do Ave Sangria, tendo em 
vista a experiência frustrada no lançamento do 
primeiro disco. Ainda que os músicos 
estivessem no auge da sua criatividade artística e 
repletos de novas composições, além do 
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desgaste sofrido por enfrentar a constante 
intervenção da censura, não contariam mais 
com o apoio de uma gravadora. Esse 
cerceamento permanente é descrito pelo baixista 
do grupo, Almir de Oliveira, em entrevista5 na 
qual relembra a atuação do Departamento de 
Censura da Polícia Federal durante a ditadura:  

[… ] de vez em quando alguém era “convidado” 
a depor. Flaviola foi chamado para depor na 
Polícia Federal. Quando a gente ia liberar letra de 
música, por exemplo, às vezes tinha um bate-
bocazinho. Tinha uma música minha chamada 
“Sundae” que foi proibida. Era uma coisa meio 
psicodélica e eles não entendiam o que 
significava. Nessa confusão toda eu dizia: 
“Rapaz, vocês que são os especialistas em análise 
de letras não estão entendendo, imagina o povo 
que está aí passando fome”. Aí ele disse pra mim: 
“Se repetir isso, fica”. Você não podia dizer que 
nada estava ruim, só que estava bom, só que a 
gente não dizia isso. A gente falava do silêncio 
costurado na boca do guarda.  

O historiador Carlos Fico (2002, p. 259) 
descreveu o caráter político e moral que regia as 
ações de censura da Divisão de Censura de 
Diversões Públicas (DCDP): “O uso 
especificamente político da censura de diversões 
públicas, porém, era tratado de maneira sigilosa 
e causava desconforto aos censores da DCDP, 
diferentemente da censura moral, assumida 
orgulhosamente pela Divisão”.  

Diversas Caravanas da Comissão de Anistia já 
trataram do tema da censura: a 1˚ Caravana, no 
Rio de Janeiro abordou a censura à imprensa; a 
35˚ Caravana, realizada em São Paulo, examinou 
a censura contra o teatro nacional e nas peças 
do grupo de José Celso Martinez; a 44˚ 
Caravana da Anistia, em Betim, Minas Gerais 
(MG), tratou da censura irracional e arbitrária 
contra músicos nacionais; entre outras. A 
respeito desta última caravana, o livro Caravanas 
da anistia: o Brasil pede perdão (BRASIL. 
COMISSAO DE ANISTIA. MINISTERIO 
DA JUSTIÇA, p. 254) traz o seguinte relato:  

A censura aos músicos na época da Ditadura 

                                                           
5
 Revista Coquetel Molotov nº1. “Ave Sangria: uma 

história”. 09/02/2007. Disponível em: < 

http://www.coquetelmolotov.com.br/pt/entrevistas.php?

cod=140 >. Acesso em 10/11/2015. 

Militar não era apenas política, era pior ainda. Era 
burra! Em sua esmagadora maioria, os censores 
não possuíam nenhum conhecimento ou 
treinamento sobre literatura, música ou estética. 
Para vencer essa barreira, os artistas se valiam de 
duas estratégias: trocavam os termos vetados 
pelos censores por sinônimos ou expressões 
semelhantes, o que muitas vezes permitia a 
liberação de suas obras, ou já compunham suas 
obras com mensagens subliminares, duplos 
sentidos, significados ocultos, o que obrigou os 
brasileiros a ouvir e a cantar nas entrelinhas.  

O fim das atividades da banda Ave Sangria não 
ocorreu de forma voluntária, mas provocada por 
ato de censura, recolhimento e proibição do LP 
do grupo, o que caracteriza ato de exceção 
praticado com motivação exclusivamente 
política, como prevê o caput do art. 2˚, da Lei 
no 10.559, de 2002. A carreira musical do grupo 
foi interrompida, que apenas voltou a atuar em 
caráter recreativo e eventual, não mais na 
condição de músicos profissionais, em 
apresentações esporádicas, após a década de 
1990. 

Nesse cenário, é imperioso destacar a associação 
que a ditadura e os censores faziam entre 
homossexualidade e subversão. Foi nesse 
contexto homofóbico e repressor que os 
integrantes da banda Ave Sangria ousaram 
contestar a cultura oficial e compuseram a 
música Seu Waldir, que sugeria uma relação 
homoafetiva masculina e desafiava a 
heteronormatividade ainda vigente.  

No tópico “Ditadura e Homossexualidades”, do 
Relatório Final da Comissão Nacional da 
Verdade (CNV), foi apresentada a associação 
feita pela ditadura entre homossexualidade e 
subversão, que fundamentou a repressão e a 
censura contra as manifestações artísticas e 
políticas de gays, lésbicas e travestis nas décadas 
de 1960 e de 1970. De acordo com o Relatório 
final da CNV (BRASIL. Comissão Nacional da 
Verdade, p.290): 

[…] a ditadura reforçou o poder da polícia, a 
censura sobre diversas esferas da vida e as 
arbitrariedades da repressão estatal, instituindo 
uma notória permissividade para a prática de 
graves violações dos direitos humanos de pessoas 
LGBT. […] Acentuou-se, portanto, assumida 
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agora como visão de Estado, a representação do 
homossexual como nocivo, perigoso e contrário 
à família, à moral prevalente e aos “bons 
costumes”. Essa visão legitimava a violência 
direta contra as pessoas LGBT, as violações de 
seu direito ao trabalho, seu modo de viver e de 
socializar, a censura de ideias e das artes que 
ofereciam uma percepção mais aberta sobre a 
homossexualidade e a proibição de qualquer 
organização política desses setores.  

No que se refere à censura contra manifestações 
que supostamente continham apologia à 
homossexualidade, a ditadura reprimiu obras 
nos diversos campos artísticos, como no 
cinema, no teatro, na literatura e na música 
(BRASIL. COMISSÃO NACIONAL DA 
VERDADE, p.294)6: 

Os preconceitos homofóbicos embutidos na 
ideologia anticomunista e moralista adotada pelo 
regime militar infiltravam todos os espaços nos 
quais o estado de exceção operava. Embora 
houvesse a censura da imprensa e de outros 
meios de comunicação e expressão antes do 
golpe de 1964, a preocupação em “moralizar o 
país” reforçou a intervenção do Estado no 
controle da cultura sob diversos aspectos. [...] Os 
“defensores da civilização cristã” apelavam para a 
Divisão de Censura de Diversões Públicas para 
proibir material por eles considerado imoral... [...] 
Ao mesmo tempo, os funcionários que 
trabalhavam na Censura de Diversões Públicas se 
encarregavam espontânea e diligentemente de 
zelar para que nada sequer parecesse desrespeitar 
símbolos da religião e dos valores hegemônicos, 
internalizando essa dinâmica de controle 
ideológico e consagrando a lógica repressiva em 
uma cultura política disseminada nesses espaços. 

Uma demonstração de como questões 
comportamentais da banda Ave Sangria eram 
vistas como atitudes subversivas é encontrado 
nesse depoimento dos integrantes para uma 
matéria jornalística7:   

                                                           
6
 Ver ainda nesse excerto a menção ao trabalho de: 

FICO, Carlos. “Prezada censura: cartas ao regime 

militar”, Topoi – Revista de História, Rio de Janeiro, 

UFRJ. no 5, pp. 251-286, setembro de 2002. E ainda a 

citação, como referência, do documento: Memo no 37-

SCDP-SE, de 24/9/1976, GEDM 89.  
7
 Revista Noize. “Ave Sangria: o voo e a queda dos 

ícones da psicodelia nordestina”. 02/09/2014. 

De qualquer forma, a estética da banda deixou a 
sociedade careta de cabelo em pé. “As pessoas 
passavam de carro gritando: ‘cabeludo veado’! 
Isso era constante, a gente nem ligava mais”, 
lembra Marco. “Me ameaçavam pra cortar o 
cabelo e tomar banho, diziam que hippie não 
tomava banho. Tive que andar com um punhal 
dentro da bolsa pra me defender. Eu não ia meter 
o punhal em ninguém, era só uma forma de 
intimidação pra me deixarem em paz, mas a gente 
incomodou muito. A gente vivia sendo 
monitorado porque o que a gente dizia nas 
músicas, a forma de escrever, as roupas, os 
cabelos eram sinais de que a gente não estava a 
favor daquele regime. Além das letras, tínhamos 
que mandar os cartazes pra censura estética pra 
eles darem o carimbo. Se botasse na rua sem o 
carimbo, eles arrancavam e iam te buscar”, conta 
Almir. 

Há outros casos de censura e proibições no 
campo da cultura no período da ditadura no 
Brasil, como são exemplos os Requerimentos 
formulados para a Comissão de Anistia do 
Ministério da Justiça feitos por Sirlan Antônio 
de Jesus (Nº Processo na Comissão de 
Anistia: 2014.01.73659), músico mineiro, e por 
Bayard dos Santos Tonielli (Nº Processo na 
Comissão de Anistia: 08000.025785/2015-20), 
que foi integrante do grupo Dzi Croquettes.  

Como destaca Nilmário Miranda, relator do 
Requerimento de Anistia n˚ 2014.01.73659, de 
Sirlan Antonio de Jesus, no ponto 23, página 05 
de seu Voto favorável à concessão da Anistia ao 
então requerente: “a censura em torno das 
músicas vinculadas ao anistiando representa a 
perseguição sistemática ao encontro dos 
inúmeros registros presentes nos jornais e 
revistas da imprensa nacional, ou seja, trata-se 
de fato notório”. No caso em apreço, por 
analogia, a perseguição ao grupo Ave Sangria, 
mesmo tendo ocorrido contra uma única 
música, foi fatal para implodir uma carreira 
musical em ascensão, uma vez que se tratava da 
canção de maior sucesso do jovem grupo. A 
banda ficou sem perspectivas profissionais após 

                                                                                           
Disponível em: <http://noize.com.br/entrevista-sobre-a-

volta-do-ave-sangria-psicodelia-nordestina/>. Acesso 

em: 19/11/2015. 
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a experiência frustrada do lançamento do 
primeiro disco.   

Em síntese, portanto, a banda Ave Sangria e 
seus integrantes foram vítimas da ideologia 
homofóbica que sustentava a repressão 
ditatorial, e, por essa razão, tiveram seus discos 
recolhidos das lojas logo após o lançamento. É 
clara a responsabilidade do Estado brasileiro 
pela violação de direitos fundamentais dos 
integrantes do grupo e pela interrupção 
arbitrária da carreira musical profissional, em 
virtude da censura de uma canção da banda 
“Ave Sangria”, a música “Seu Waldir”. 

Os integrantes do grupo Ave Sangria pediram 
individualmente, com requerimento de conexão 
e julgamento conjunto, na Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça, no início de 2016, a 
declaração da condição de anistiado político. O 
fundamento do Requerimento foi a violação que 
sofreram caracterizada como ato de “exceção na 
plena abrangência do termo”, nos termos do 
inciso I do Art. 2˚ da Lei 10.559/ 2002. De 
acordo com o inciso I do Art. 2˚ da Lei 10.559/ 
2002, são declarados anistiados políticos aqueles 
que, “no período de 18 de setembro de 1946 até 
5 de outubro de 1988, por motivação 
exclusivamente política, foram: I - atingidos por 
atos institucionais  ou complementares, ou de 
exceção na plena abrangência do termo”. 

Espera-se que o julgamento da Comissão de 
Anistia reconheça a responsabilidade do Estado 
brasileiro por esse ato de exceção e providencie 
a justiça e a reparação para esse caso ainda 
pouco conhecido de censura na cultura musical 
brasileira. 
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Violações de gênero durante a ditadura militar: um tema para a história 

do tempo presente 

Paula Franco 
 
 
 

Resumo: Partindo do entendimento que a ditadura militar é um acontecimento do passado que 
reverbera atualmente, torna-se essencial interpretá-la através das linhas teóricas oferecidas pela História 
do Tempo Presente, principalmente ao considerar que tal processo é alvo de uma política para seu 
esquecimento. Nesse ínterim, soma-se à necessidade de reflexão sobre o passado político, a necessidade 
de perceber os diferentes grupos afetados pelo regime de exceção. Neste texto, o objetivo é mapear 
como a análise de gênero pode operar a interpretação sobre as violações de direitos humanos, e como a 
questão pode ser entendida à luz da História do Tempo Presente. 
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Introdução 

Neste texto especificamente, tentarei explorar 
como a questão de gênero veio se adensando à 
lógica da Justiça de Transição – a saber, um tipo 
de justiça, caracterizada por ser um conjunto de 
medidas legais para o enfrentamento de crimes 
cometidos por regimes repressores como alerta 
a jurista Ruth Teitel. Nesse caminho, mapeando 
como se deu a entrada desse novo prisma à 
análise dos crimes ocorridos na ditadura, 
tentarei entrelaçar à trajetória de incorporação 
dessa nova perspectiva aos motivos pelos quais 
este exercício acomoda-se à História do Tempo 
Presente. Para isso, dividirei a narrativa em dois 
momentos: em um primeiro tratarei de mapear, 
entre os documentos do Estado, como foi a 
incorporação da perspectiva gênero em meio as 
denúncias e pesquisas sobre os crimes ocorridos 
durante a ditadura; em momento posterior, 
pensarei sobre a adequação desse tipo de análise 
à luz da História do Tempo Presente.  

2. Inserção da perspectiva de gênero nos 
documentos de denúncia de crimes 
ocorridos durante a ditadura 

Mesmo antes do fim da ditadura militar 
brasileira (1964-1985) já haviam denúncias sobre 
a tortura de presas e presos políticos ecoando 
dentro do país e, sobretudo, no exterior. Em 
território nacional, há alguns episódios de 
pessoas que, levadas à Justiça Militar, 
arriscaram-se e relataram as violências vividas 
ocasionadas por agentes do Estado ou 
permitidas por esses. Entre os casos, há 
mulheres que relataram, inclusive, violências de 
cunho sexual ainda que não se referiam 
diretamente a estupro. É o caso de Maria 
Auxiliadora Lara Barcellos, por exemplo. Sua 
passagem pela Justiça Militar rendeu a exposição 
sobre a forma degradante que foi tratada 
quando presa na Vila Militar, no Rio de Janeiro, 
e em outros órgãos. Seu depoimento no início 
da década de 1970 é um importante documento 
histórico que, ainda no calor da época, dão 
conta de minimamente expor o tipo de prática 
que ocorria dentro dos órgãos do Estado1. 

                                                           
1
 O depoimento de maria Auxiliadora Lara Barcellos 

pode ser conferido em seu processo junto à Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 

Desde o exterior, na mesma época, denúncias 
começaram a despontar sistematicamente sob 
autoria de mulheres e homens exilados, 
testemunhas ou vítimas diretas do Estado. Essas 
podem ser encontradas compiladas no Relatório 
sobre as acusações de Tortura no Brasil lançado 
pela Anistia Internacional em 1972.  

É apenas ao fim da década de 1970, mais 
precisamente a partir de 1979 com a 
promulgação da Lei de Anistia, que há uma 
ampliação no tratamento de casos de tortura. 
Como indica a historiadora Mariana Joffily em 
seu artigo “Memória, gênero e repressão política 
no Cone Sul”, a lei contrariou o projeto político 
de anistia defendido por familiares de pessoas 
perseguidas ou mortas/desaparecidas políticas: 
era “limitada”, uma vez que “excluía os 
condenados por crimes de ‘terrorismo’” e 
“recíproca” porque incluía os agentes 
criminosos do Estado. Nesse cenário, “os casos 
foram sendo julgados de modo individual, 
permitindo que os advogados de defesa dos 
presos políticos tivessem acesso, durante 24 
horas, aos processos da Justiça Militar” 
(JOFFILY, p.113). A partir daí os processos 
foram copiados, com posterior tratamento de 
seus dados, com objetivo de uma compilação 
completa que denunciasse de forma objetiva e 
sustentando-se em provas oficiais. O resultado 
foi a publicação, no ano de 1985, de Brasil: nunca 
mais. Ainda que os documentos que dessem base 
à publicação tenham sido resultados de 
auditorias na Justiça Militar – ou seja, com 
perigos reais às vítimas, como a possível volta à 
tortura entre outros – há de se considerar que é 
um material fértil em termos de análise de 
informações brutas e, mais que isso, uma porta 
de entrada para interpretações mais elaboradas, 
ligadas à análise qualitativa.  

Como não podia deixar de ser, para o objetivo 
deste texto, um dado importante a ser 
considerado é o capítulo “Tortura em crianças, 
mulheres e gestantes”. A sessão é bastante breve 
e destaca a violência sexual e aquelas 
responsáveis por originar aborto na vítima. Na 
publicação não há, contudo, entre as análises 
que primam por definir o perfil das vítimas, um 

                                                                                           
(CEMDP), no qual há uma compilação de documentos 

que retratam a sua passagem pelos órgãos da repressão. 
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corte de gênero que possibilite observar o 
impacto numérico ou percentual das mulheres 
atingidas. Já na década de 1990, o sociólogo 
Marcelo Ridenti ofereceu uma interessante 
análise quantitativa, com foco voltado para a 
questão de gênero, a partir dos dados 
disponibilizados pelo projeto Brasil nunca mais 
em seu artigo intitulado “As mulheres na 
política brasileira: os anos de chumbo”. Ainda 
que o estudo revele informações interessantes, 
antes subterrâneas aos dados gerais – como o 
percentual de mulheres envolvidas com a luta 
armada, superior à porcentagem de militantes 
femininas ligadas aos partidos não-clandestinos 
– não é possível, a partir desse artigo, apontar 
para conclusões ou sistematizações de 
informações a respeito de violações aos direitos 
humanos de mulheres, especificamente, ou para 
violações de gênero, de forma mais ampla. Isso 
porque, como o próprio título revela, o texto 
compromete-se a investigar a participação 
política de mulheres durante a ditadura e não a 
tipificação da tortura. De qualquer forma, nota-
se aqui o potencial deste material que embora 
tenha sido produzido no início da década de 
1980 continua reverberando em produções 
recentes que investigam o tema. 

No ano de 2007, o Estado brasileiro trouxe à 
púbico os resultados de um trabalho 
investigativo que durara, até então, 11 anos. 
Iniciada na década seguinte aos trabalhos do 
Brasil: Nunca mais, ainda no governo Fernando 
Henrique Cardoso, e com auxílio do ministro da 
Justiça Nelson Jobim, a Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 
(CEMDP) surgiu a partir da Lei 9140 no ano de 
1995 e com uma lista de militantes mortos em 
razão da ditadura militar: tratava-se do Anexo I, 
ao qual posteriormente somou-se novas vítimas. 
Os familiares dessas vítimas já reconhecidas 
tinham direito à indenização pecuniária, fruto de 
controvérsias até hoje. A lei foi ampliada no 
governo do presidente Luís Ignácio Lula da 
Silva e estendida também para vítimas indiretas. 
Este movimento de aumento da abrangência da 
lei deveu-se em grande parte à atuação de 
familiares de mortos e desparecidos políticos no 
âmbito da comissão. Tais representações 
também foram essenciais para a investigação e 
posterior elucidação de crimes que, na época da 

ditadura haviam sido ‘mascarados’ com versões 
de mortes inverossímeis quando, na verdade, as 
vítimas haviam morrido por ação de agentes do 
Estado. 

Ainda que o material apresente um avanço 
inestimável na busca por jogar luz às falsas 
versões proferidas à exaustão pelo regime, não 
há na publicação Direito à memória e à verdade 
reflexões aprofundadas sobre as tipologias do 
crime. O material compõe-se basicamente de: 1) 
perfis de atingidas e atingidos pela repressão; 2) 
apresentação da versão oficial falaciosa 
divulgada pela ditadura e 3) exposição do 
trabalho de investigação que desmonta tal 
anedota. Para além dos perfis, o restante dos 
capítulos trata em linhas gerais da pauta “direito 
por memória e verdade”, do contexto histórico, 
do funcionamento da comissão, das 
organizações de esquerda e, por fim, da 
Comissão de Anistia. Não há, como é possível 
observar, nenhuma seção dedicada a tipificar os 
crimes e, muito menos, a refletir sobre a 
violência ou as violações de gênero. Contudo, é 
interessante notar que na mesma época é 
lançado – também no âmbito do Estado 
brasileiro e igualmente em parceria com a 
Secretaria e Direitos Humanos da União – 
Direito à Memória e à Verdade: Luta substantivo 
feminino. Com três anos de intervalo em relação 
ao primeiro livro da CEMDP, este abarca 
apenas os casos de mulheres atingidas pelo 
regime de exceção. Antes do perfil das atingidas, 
a publicação conta ainda com os capítulos 
“Contexto histórico”, “Resistência e dor”, “Do 
golpe aos anos linha-dura” e, após os perfis de 
vítimas fatais, traz ainda uma novidade em 
relação ao primeiro material: depoimentos de 
mulheres sobreviventes. É possível arriscar uma 
mudança de prática a partir deste lançamento se 
o colocarmos no bojo de uma época em que se 
torna possível denunciar, de fato, as 
especificidades da experiência da mulher frente 
à tortura. Seria possível uma análise mais 
detalhada desse material, em artigo específico, 
como um marco na história da inserção da 
categoria gênero no campo de análise dos 
crimes da ditadura. 

Quando, em 2011, é finalmente promulgada a 
Lei 12.528, que dá início aos trabalhos da 
Comissão Nacional da Verdade (CNV) após 
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longos anos de luta principalmente executada 
por familiares de vítimas, logo em seguida inicia-
se também as investigações no âmbito do 
Grupo de Trabalho “Ditadura e gênero”. 
Comprometida com a apuração das “graves 
violações de direitos humanos”, a CNV 
organizou-se por meio de uma estrutura de GTs 
temáticos para dar conta das investigações e 
produção de material sobre o tema. O resultado 
foi o relatório em três volumes e cinco tomos 
pelos quais dividem-se capítulos que abarcam 
temas que vão desde tentar explicar como 
funcionou a própria estrutura da CNV até a 
elucidação da estrutura repressiva ou a forma 
como essa atingiu diferentes grupos. Nesse 
terceiro âmbito é que reside o décimo capítulo 
intitulado Violência sexual, violência de gênero e 
violência contra criança e adolescente, fruto dos 
trabalhos investigativos do já mencionado GT. 

Da mesma forma como no caso anterior, é 
necessário ponderar que debruçar-se 
detidamente sobre este capítulo poderia ser foco 
de uma reflexão mais detida. Como o objetivo 
nesta ocasião é apenas traçar a trajetória da 
perspectiva ‘gênero’ entre os materiais 
institucionais lançados pelo Estado brasileiro ou 
com apoio deste, deter-me-ei a apresentar o 
capítulo em linhas gerais. Trata-se, portanto, de 
um texto que nasceu do trabalho de pesquisa 
gerenciado pela Glenda Mezarobba e Luci Buff, 
e constituído por uma equipe de profissionais, a 
partir das pesquisas em documentos oficiais da 
época, entrevistas com vítimas – que certamente 
constitui parte central da documentação que dá 
sentido à análise – e ainda com vistas para 
documentos que configuram marcos do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, como 
convenções. Dessa maneira, o texto é 
constituído de forma a tipificar as violências 
sexual e de gênero perpetradas por agentes do 
Estado durante a ditadura. Sem dúvida, é uma 
forma mais pungente de tratar tal violência que 
frequentemente residiu subterraneamente na 
nossa História ainda que o texto, assim como os 
demais textos que compõem o relatório, seja 
objetivo e direto e mantenha o tom de denúncia, 
sem grandes reflexões de cunho filosófico, 
sociológico ou mesmo histórico, atendo-se, 
sobretudo, a dar conta de divulgar os casos e 
conceituá-los entre os tipos de crime/violência. 

Evidentemente, esta breve retrospectiva não dá 
conta de analisar detidamente a inserção da 
categoria gênero à pauta por memória, verdade e 
justiça. Seria necessário ir além dos documentos 
e debruçar-se nas contribuições acadêmicas que 
certamente somaram-se ao longo dos anos para 
que em 2014 o relatório da CNV pudesse contar 
com o acúmulo de pesquisas para lançar, com 
assinatura e aval do Estado, um documento que 
considerasse as especificidades da violência de 
gênero, bem como se dedicasse a questionar a 
percepção das vítimas frente a essa violência. 
Sem contar a contribuição das comissões 
estaduais, municipais e setoriais que, em 
momento oportuno, serão abordadas em meus 
trabalhos. Mas, o ponto principal a se considerar 
a partir desse esforço de dar ares de trajetória 
histórica para essa problemática é a percepção 
sobre o espaço que foi se ganhando para o tema 
gênero entre as investidas por memória e 
verdade. 

3. Gênero e ditadura: uma questão do 
presente? 

Posto isso, qual espaço para falar em História 
do Tempo Presente? Primeiramente, seria 
necessário pensar que História é essa que 
carrega o sufixo ‘tempo presente’? Como um 
campo relativamente novo, a História do 
Tempo Presente ainda é disputada entre a 
vertente que a concebe como metodologia, tal 
qual Sabrina Evangelista Medeiros, e aquela que 
pressupõe os mesmos métodos para essa que as 
outras vertentes da historiografia, tal qual “a 
reabilitação do estatuto do factual” como sugere 
Bédarida. Para além do consenso aparentemente 
ainda não alcançado nesse quesito, o fato é que, 
como sugere Hobsbawn, cada produção da 
História será escrita a partir das lentes que lhes 
são contemporâneas e, nesse sentido, nada mais 
possível que conceber a História do Tempo 
Presente como “moradas provisórias” 
(BÉDARIDA). 

Quando possibilitamos o diálogo entre essa 
vertente da historiografia e a parte da história 
recente brasileira ligada à ditadura militar faz-se 
necessário ponderar, ainda, que segundo nos 
sugere a filósofa Jean Marie Gagnebim a 
ditadura não seria apenas “objeto de uma 
violenta coerção ao esquecimento” é também, e 
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pincipalmente, “um regime que se perpetua, que 
dura, contamina o presente”. Tal afirmação 
contundente encontra pouso não apenas ao nos 
depararmos com as estruturas e personagens 
políticos que continuam encenando nas 
instituições brasileiras, mas também no modus 
operandi do Estado. Ao tratar o tema gênero, 
foco desta análise, notamos inclusive o aumento 
da preocupação que retrata a situação das 
mulheres em situação de cárcere: além dos 
trabalhos jornalísticos destaca-se a produção da 
antropóloga Debora Diniz sobre o tema. Seria 
arriscado apontar para uma ligação direta entre a 
abordagem de gênero a respeito dos crimes 
ocorridos contra presas políticas durante a 
ditadura e esse novo campo de interesse da 
Comunicação e da academia, porém, não parece 
tão arriscado afirmar que entre uma e outra 
situação há uma interlocução e, por que não, 
uma influência. 

Nesse sentido, mais que um primeiro esforço 
em sistematizar e ordenar as informações 
contidas em um passado tão recente – como 
nos alerta o historiador Enrique Padrós –, o 
debruçar-se sobre a questão de gênero em meio 
aos crimes de Estado ocorridos durante a 
ditadura tem potencial de destacá-los como 
marco para repensar o vigor das políticas em 
prol dos Direitos Humanos no Brasil.  

Afinal, qual relevância dentro da historiografia 
para o estudo das questões de gênero que 
atravessam os crimes da ditadura? A 
historiadora argentina Elizabeth Jelin, em artigo 
que trata de gênero e memória no contexto de 
ditaduras na América Latina, indaga sobre quais 
efeitos da repressão sobre o ‘sistema de gênero’. 
Para ela, a repressão rendeu à sociedade um 
reforço de um tipo específico de “moralidade 
familiar” e completa: “em coincidência não 
casual, os períodos de transição tendem a ser 
períodos de liberação sexual [...] que inclui uma 
liberação das mulheres e de minorias sexuais que 
estiveram sujeitas a práticas repressivas de 
longuíssima duração” (JELIN, 2002, p. 13). É, 
nesse período atual, em que ainda estamos 
tentando romper com esse passado que reincide 
insistentemente no presente, que percebe-se a 
possibilidade de analisar o processo histórico em 
perspectiva, fazendo reverberar, entre as linhas 
de análise, os temas caros ao presente que 

outrora foram relegados a segunda ordem. 
Segundo nos alerta Maria Amélia de Almeida 
Teles “É necessário que a sociedade e o Estado 
brasileiro precisam escutar e falar sobre a 
violência contra as mulheres praticadas pelos 
agentes públicos durante a vigência da ditadura 
militar. [...]”. E completa: “...[Os poderes do 
Estado] deveriam mostrar de forma cabal e 
concreta que o país não suporta, a prática de 
torturas. O país deve repudiar também as 
práticas de torturas sexuais levadas a cabo por 
agentes do Estado, respaldadas por estratégias e 
políticas de extermínio dos grupos opositores” 
(TELES, 2015, p. 519).                                                                 

É necessário ponderar, ainda, que este processo 
de liberação não se dá sem o acúmulo da 
atuação de mulheres protagonistas políticas que 
se envolveram com a esquerda e com tentativas 
amplas de liberação sexual e de gênero tanto na 
ditadura como em contexto posterior. Por isso, 
a inclusão da pauta gênero entre as produções 
sobre memória e verdade à luz da História do 
Tempo Presente possui terreno tão fértil na 
atualidade. Entretanto, o fato de a questão de 
gênero ganhar força – dentro e fora dos 
documentos comprometidos com memória e 
verdade – não resume seu alinhamento com a 
História do Tempo Presente, mas é indiciário da 
necessidade que se faz estudar com mais 
detenção o tema. Nas palavras de Hobsbawn “o 
elenco das questões históricas nunca está 
encerrado: a história terá de ser continuamente 
reescrita” e, assim, debruçar-se sobre esse tema 
em voga é também articular novas linhas de 
análise antes impensadas frente ao abrangente 
tema da ditadura militar.   
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Guerra, inimigo e ordem: conceitos contra uma democracia plural* 

Pedro Benetti e Amanda Reis 

 

 

Resumo: Ao longo de 2014 uma série de publicações, dentre as quais o relatório final da Comissão 

Nacional da Verdade (CNV), rememorou os cinquenta anos do golpe de 1964. A maioria destas 

iniciativas tinha como preocupação a compreensão de quais características do regime autoritário 

persistem na ordem democrática que se forjou a partir da década de 1980. Nesse contexto, fala-se em 

permanências, restos ou mesmo continuidades em diversos aspectos da vida política, social e cultural 

do país. O objetivo deste trabalho é compreender as linhas de continuidade e os elementos de ruptura 

entre os discursos de legitimação do uso da violência pelo Estado no período autoritário (1964-

1985). Tal esforço não se relaciona de maneira direta com a permanência de determinadas estruturas 

institucionais, mas sim com as narrativas construídas com vistas a justificar certa concepção de 

Estado – e, porque não, de democracia – que tem a violência como um de seus elementos centrais. 

Para atingir este objetivo, o trabalho se dedicará a analisar a fala de militares envolvidos com a 

repressão política no período autoritário, tomando como fonte os depoimentos prestados à CNV. Tal 

esforço permitirá compreender quais são as estratégias discursivas empregadas até hoje para 

legitimar o uso de violência por parte do Estado. Com isso, pretende-se identificar quais são os 

elementos fundamentais da construção de uma “ideologia da violência”, pensando também na 

formação de uma cultura política que a sustenta e difunde. 
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1. Introdução 

Em 21 de dezembro de 2009, o então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva assinou o Decreto nº 
7.037, instituindo o terceiro Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH-3). Em seu eixo 
orientador VI – Direito à memória e à verdade -
, o programa estabelece três diretrizes para o 
esclarecimento do passado histórico brasileiro, 
particularmente no que se refere ao período 
autoritário inaugurado pelo golpe de 1964. Essas 
diretrizes são: reconhecimento da memória e da 
verdade como direito humano da cidadania e 
dever do Estado; preservação da memória 
histórica e a construção pública da verdade; e 
modernização da legislação relacionada com a 
promoção do direito à memória e à verdade, 
fortalecendo a democracia. 

O eixo orientador VI, assim como suas 
diretrizes, está inserido no contexto da discussão 
acerca das condições adequadas para a 
realização completa do que se convencionou 
chamar justiça de transição. A justiça de 
transição, como projeto político e acadêmico, 
pretende identificar e intervir nos pontos em 
que o processo de democratização se mostrou 
incompleto, especialmente no que se refere às 
instituições do Estado. 

“A Justiça Transicional é um ramo altamente 
complexo de estudo, que reúne profissionais das 
mais variadas áreas, passando pelo Direito, 
Ciência Política, Sociologia e História, entre 
outras, com vistas a verificar quais processos de 
Justiça foram levados a cabo pelo conjunto dos 
poderes dos Estados nacionais, pela sociedade 
civil e por organismos internacionais para que, 
após o Estado de Exceção, a normalidade 
democrática pudesse se consolidar. Mais 
importante, porém, é a dimensão prospectiva 
desses estudos, cuja aplicação em políticas 
públicas de educação e justiça serve para 
trabalhar socialmente os valores democráticos, 
com vistas à incorporação pedagógica da 
experiência de rompimento da ordem 
constitucional legítima de forma positiva na 
cultura nacional, transformando o sofrimento do 
período autoritário em um aprendizado para a 
não-repetição.” (Revista Anistia, v. 1, p. 12) 

Como se nota, o elemento fundamental da 
justiça de transição é a articulação inescapável 
entre passado, presente e futuro. Nesse sentido, 

a dor dos familiares e vítimas diretas da 
violência de Estado adquire um novo estatuto, 
na medida em que sua disputa é investida de 
atualidade e necessidade histórica no tempo 
presente. Não se trata de identificar exatamente 
quando começou ou quem foi o primeiro a 
praticar algum ato arbitrário, tal como a tortura 
ou o desaparecimento forçado, mas sim de 
avaliar as condições que permitiram e mesmo 
encorajaram a persistência destes atos no 
decorrer de muitos anos. A pergunta que subjaz 
a arquitetura conceitual do direito à não-
repetição é simples: se passamos de um regime 
autoritário para um democrático, por que 
determinadas práticas persistem? 

Este texto se dedica a investigar parte dessa 
problemática, na forma do desenvolvimento de 
uma cultura política voltada para a legitimação 
da violência por parte do Estado.  

1. Revisitando a ditadura no passado e no 
presente 

O longo processo de transição política que 
marcou o Brasil entre as décadas de 1970 e 1990 
ensejou um conjunto de pesquisas e análises que 
buscavam compreender quais eram os 
condicionantes da abertura e, principalmente, 
que tipo de regime nasceria do desenrolar das 
opções que ali se faziam. A partir da 
promulgação da Carta de 1988, muitos analistas 
passam a se concentrar na identificação dos 
elementos de continuidade em relação ao 
período autoritário. Nesse esforço, muitas 
pesquisas dedicaram sua atenção às estruturas 
institucionais criadas durante os anos de 
autoritarismo que permaneceram vigentes na 
nova democracia. Carlos Fico (2004) registra, no 
quadragésimo aniversário do golpe, que o 
interesse sobre o esclarecimento dos fatos e a 
produção de narrativas históricas que dessem 
conta desse período permaneceram restritos 
durante muito tempo. 

Muitas podem ser as razões para o crescimento 
recente desse interesse na produção de 
pesquisas sobre a ditadura militar brasileira. A 
abertura de alguns arquivos, como o fundo do 
Serviço Nacional de Informação (SNI), 
recentemente incorporado ao acervo do 
Arquivo Nacional, certamente funciona como 
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impulso para que novos pesquisadores 
desenvolvam linhas de investigação que 
permitam um conhecimento mais preciso sobre 
a maneira como funcionou o regime. Não 
obstante, é possível falar em outra razão pela 

qual os estudos sobre o período autoritário 
continuam na ordem do dia em muitas das 
disciplinas de humanidades: a permanência de 
diversos traços característicos daquele regime no 
ordenamento social e político brasileiros. 

Recentemente, um conjunto de estudos tem se 
dedicado a investigar não apenas as estruturas, 
eventos e desenvolvimentos do regime 
autoritário em seu próprio tempo histórico, mas 
também compreender em que medida muitas 
das estruturas, eventos e desenvolvimentos do 
período democrático se relacionam com o 
passado imediato. É o caso de coletâneas como 
“O que resta da ditadura” (Safatle & Teles, 
2010) e “Ecos do golpe” (Iasi & Coutinho, 
2014) e da pesquisa “Continuidade autoritária e 
construção da democracia” (Núcleo de Estudos 
da Violência da USP, 1999 e reedição em 2002). 
Tais publicações enfatizam, sobretudo, aspectos 
institucionais de continuidade entre o regime 
autoritário e a democracia que o sucedeu a partir 
da década de 1980. A maioria dos artigos e 
contribuições presentes nestas coletâneas busca 
determinar em que medida a organização de 
certas estruturas do Estado – especialmente no 
campo da segurança e da justiça – preservam 
modelos criados para garantir o sucesso do 
projeto político da ditadura militar brasileira.  

Ainda assim, pouca ou nenhuma atenção é 
dedicada à maneira como determinados atores 
políticos moldaram sua forma de intervir no 
debate público a partir da preservação de 
aspectos bastante característicos do discurso dos 
militares à época da ditadura. Embora se reflita 
sobre a persistência da violência, sob diversas 
formas, na sociedade brasileira, pouco se 
pensou, até o momento, na maneira como se 
construíram culturas políticas que operam 
representações políticas a partir de uma lógica 
de legitimação da violência. Em outras palavras, 
falta investigar a maneira como alguns atores 
organizaram culturas políticas que se apoiam na 
ideia de uma guerra permanente, própria à 
Doutrina de Segurança Nacional, amplamente 
difundida nos círculos militares americanos ao 
longo da segunda metade do século XX.  

As culturas políticas, de acordo com Berstein, 
funcionariam como traduções “práticas”, no 
campo da representação política, de sistemas de 

pensamento formalizados em algum ambiente 
intelectual, acadêmico ou institucional. Posto de 
outra forma, as culturas políticas seriam 
maneiras de vulgarizar e tornar operativos um 
conjunto de conceitos estruturados em outro 
espaço que não o propriamente político. Nesse 
sentido, para compreender a formação de uma 
cultura política que tem como eixo norteador a 
legitimação da violência por parte do Estado em 
tempos democráticos, propomos retroceder ao 
período autoritário e buscar na fala dos militares 
o seu embrião.  

2. Cultura Política 

Ao defender uma história conceitual do político, 
Pierre Rosanvallon (1995) reconstrói 
brevemente o processo de retomada, na França, 
da História Política, em convergência com a 
Filosofia Política e com a Ciência Política. Este 
processo, que se intensificou na década de 1980, 
teve como uma de suas conseqüências a 
recuperação de um estatuto particular ao 
fenômeno político, que na tradição 
historiográfica dos Annales não ocupava lugar 
de destaque.  

 
O objeto da história conceitual do político é a 
compreensão da formação e evolução das 
racionalidades políticas, ou seja, dos sistemas de 
representações que comandam a maneira pela 
qual uma época, um país ou grupos sociais 
conduzem sua ação encaram seu futuro. Partindo 
da idéia de que estas representações não são uma 
globalização exterior à consciência dos atores – 
como o são por exemplo as mentalidades – mas 
que elas resultam, ao contrário, do trabalho 
permanente de reflexão da sociedade sobre ela 
mesma, tem por objetivo: 1) fazer a história da 
maneira pela qual uma época, um país ou grupos 
sociais procuram construir as respostas àquilo 
que percebem mais ou menos confusamente 
como um problema e, 2) fazer a história do 
trabalho realizado pela interação permanente 
entre a realidade e sua representação definindo os 
campos histórico-problemáticos. Seu objeto é 
assim a identificação do “nós históricos” em 
volta dos quais as novas racionalidades políticas e 
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sociais se organizam; as representações do 
político se modificam em relação às 
transformações nas instituições; às técnicas de 
gestão e às formas de relação social. Ela é história 
política na medida em que a esfera do político é o 
lugar da articulação do social e de sua 
representação. Ela é história conceitual porque é 
ao redor de conceitos – a igualdade, a soberania, 
a democracia, etc. – que se amarram e se 
comprovam a inteligibilidade das situações e o 
princípio de suas ativações. (Rosanvallon, 1995, 
p. 16) 

 
O projeto teórico de uma história conceitual do 
político é, portanto, interdisciplinar em sua 
natureza. Ele recorre aos estudos sobre as 
gerações intelectuais, sobre a cultura política e 
sobre os partidos como elementos de um 
quadro mais amplo que apresenta o político 
como representação do social. Tais estudos 
seriam chaves de análise que permitiriam 
entender em que medida existe uma 
particularidade do fenômeno político, ainda que 
em relação constante com os temas da cultura, 
da linguagem e outros, entendidos em sentido 
mais amplo. 
 
O objetivo desta reflexão se aproxima dos 
postulados de uma história conceitual do 
político na medida em que pretende alcançar a 
formalização de um modo particular de 
representação política através da investigação de 
um conjunto de enunciados que articulam uma 
narrativa sobre o passado e, consequentemente, 
sobre o presente e o futuro. A partir dos 
discursos selecionados para análise, pretende-se 
encontrar os conceitos recorrentes que 
costuram uma “racionalidade” política que, 
embora formulada no período autoritário, 
encontra caminhos para sua permanência após a 
transição institucional.  
 
Serge Berstein (1992) considera que os estudos 
sobre a cultura política se centram nas 
representações do social no plano político, o 
que as aproxima da idéia de uma história 
conceitual do político, defendida por 
Rosanvallon.  

 
...a cultura política ocupa pois um lugar 
particular. Ela é apenas um dos elementos da 
cultura de uma dada sociedade, o que diz respeito 
aos fenômenos políticos. Mas, ao mesmo 

tempo,revela um dos interesses mais importantes 
da história cultural, o de compreender as 
motivações dos actos dos homens num 
momento da sua história, por referência ao 
sistema de valores, de normas, de crenças que 
partilham, em função da sua leitura do passado, 
das suas aspirações para o futuro, das suas 
representações da sociedade, do lugar que nele 
têm e da imagem que têm da felicidade. (Berstein, 
1998, p. 362-3) 

 
O que a passagem destacada acima denota é que 
a noção de cultura política, como as outras 
discutidas anteriormente neste texto, se constrói 
a partir da investigação sobre formas de 
conectar a experiência e a expectativa, 
compreendendo a ação política numa dada 
conjuntura a partir destes elementos. A cultura 
política, como a geração, não trata diretamente 
de uma ideologia política ou de um sistema de 
pensamento, mas sim de um fenômeno mais 
difuso socialmente, que organiza de maneira 
mais flexível a relação que os homens têm com 
o que é da ordem do político. É importante 
lembrar que uma cultura política, nos termos 
aqui discutidos, não se confunde diretamente 
com um partido ou com um grupo político bem 
delimitado, filiado diretamente a sua base 
filosófica, senão aborda um fenômeno mais 
difuso, que articula conceitos e promove uma 
adesão dos indivíduos a um modelo particular 
de representação e racionalização políticas.  
 
A “base filosófica ou doutrinal” do que se 
pretende investigar neste trabalho é a Doutrina 
de Segurança Nacional (DSN), formulada em 
meados do século XX. Seus postulados já foram 
exaustivamente analisados, tanto na academia 
brasileira quanto em outros países da América 
do Sul, que tiveram regimes ditatoriais 
inspirados nela.  

 
3. A Doutrina de Segurança Nacional 

 
O fim da Segunda Guerra Mundial implicou na 
redefinição da geopolítica mundial, que a partir 
de então ficou marcada pelas tensões entre 
Estados Unidos da América (EUA) e União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). A 
Guerra Fria foi, sem dúvidas, a principal marca 
da política mundial na segunda metade do 
século XX. As disputas ideológicas e 
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geopolíticas entre as duas superpotências 
rapidamente se traduziram em uma série de 
iniciativas estratégicas que buscavam consolidar 
a influência de uma ou de outra parte sobre 
determinada região do planeta. Embora a 
Europa e a Ásia tenham concentrado boa parte 
das iniciativas de formação de espaços de 
influência americanos e soviéticos, não faltaram 
esforços dos EUA para consolidar o continente 
americano como uma região livre da “ameaça 
comunista”. Para além dos acordos 
internacionais, os militares de diversos países 
americanos se articularam, quase sempre 
apoiados pelo governo estadunidense, para 
promover golpes de Estado contra os governos 
constitucionais vigentes. Os golpes na 
Guatemala e no Paraguay, em 1954, abriram 
uma série de intervenções militares na política, 
sempre baseadas na Doutrina de Segurança 
Nacional (DSN), que duraria até pelo menos 
meados dos anos 1980.  

A linguagem da segurança nacional seguiu sendo 
empregada no curso de todos os governos 
militares, consolidando junto aos agentes do 
Estado a percepção de que estavam envolvidos 
em uma guerra. Foi através dos americanos que 
os oficiais brasileiros se aprofundaram no 
desenvolvimento de suas concepções de 
segurança nacional – muito caras aos franceses 
envolvidos na repressão dos movimentos 
anticoloniais da década de 1950 (Bauer, 2011). 
Influenciados pelo contexto da Guerra Fria, 
produziram a teoria da guerra revolucionária, 
formulada por teóricos como Gabriel Bonnet, 
David Galula e Roger Trinquier. Estas reflexões 
embasaram boa parte dos esforços de repressão 
francesa na Argélia, difundindo práticas como o 
uso da tortura em interrogatórios e de 
desaparecimentos forçados de opositores ao 
governo. Com a doutrina de segurança nacional, 
o conceito de ameaça é resignificado, de 
maneira a compreender também movimentos 
internos, e a própria ideia de soberania ganha 
novo sentido, sendo imediatamente associada à 
preservação da ordem. A DSN muda a lógica 
tradicional da guerra, que visa a ocupação de 
espaços, e consolida a ideia do inimigo invisível, 
permeável e difuso.  

É de se reparar que o comunismo não é 
apresentado no plano do pensamento, mas sim 

como um “lado” de uma guerra. Ele é 
materializado como um inimigo, que tem uma 
organização central, um comando e atende a um 
propósito definido. Nesse sentido, aqueles que o 
defendem seriam agentes dessa arquitetura 
maior. Outro ponto fundamental é a afirmação 
que a doutrina da segurança nacional faz, por 
oposição, acerca da identidade brasileira. Ao 
afirmar o comunismo como “ideologia 
exógena”, delimita-se o espaço no qual se 
constrói a identidade nacional, sempre associada 
com os valores ocidentais e particularmente 
ligada ao cristianismo. Naturalmente, trata-se de 
uma concepção de identidade que exclui em 
grande parte a diversidade de narrativas e auto-
percepções que podem ser encontradas no 
Brasil.  

Mas o elemento de maior impacto trazido por 
essa virada política e teórica é a identificação de 
que o país se encontra em estado de guerra. E 
com um agravante. É uma guerra permanente e 
contra um inimigo não evidente, disfarçado e 
traiçoeiro. Dessa maneira, a doutrina de 
segurança nacional se acomoda ao treinamento 
militar, que investe no endurecimento dos 
homens dispostos ao sacrifício em tempos de 
guerra. Esse sacrifício deve se dar em todas as 
dimensões, desde a disposição para a morte em 
nome da pátria até à disposição para o sacrifício 
das convicções morais e dos sentimentos de 
humanidade em relação ao outro, o inimigo.  

 
5. O inimigo interno e a legitimidade da 
violência 

A Doutrina da Segurança Nacional (DSN), bem 
como os estudos sobre guerra revolucionária, 
foram sistematizados em diversos momentos, 
tanto na forma de publicações que pretendiam 
ter um perfil científico (como as obras de 
Golbery do Couto e Silva ou David Galula, além 
de outros estudos produzidos na ESG e em 
instituições militares) quanto na própria forma 
da Lei de Segurança Nacional de 1967, que 
traduziu em termos jurídicos os postulados da 
doutrina. Mas para além da compreensão da 
DSN como sistema organizado de pensamento, 
cabe compreendê-la como base “doutrinal ou 
filosófica” de uma cultura política. Nesse 
sentido, tão importante quanto entender as 
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premissas da DSN e da guerra revolucionária na 
palavra de seus formuladores, é verificar de que 
maneira seus conceitos chaves foram operados 
de maneira mais prática, adaptada à realidade 
conjuntural brasileira, no período em que o 
Estado brasileiro dedicou parte de sua estrutura 
para a repressão àqueles que eram considerados 
inimigos.  

Diante deste objetivo, a fala dos militares e 
demais indivíduos envolvidos no processo de 
repressão política é fundamental para mapear de 
que maneira os postulados teóricos da DSN 
foram traduzidos em uma visão de mundo, que 
estruturava um conjunto de práticas e uma 
representação da realidade social. 
Provavelmente os discursos produzidos pelos 
militares e agentes do Estado articulam 
conceitos e ideias que podem ser encontrados 
nos meios de comunicação, em trabalhos 
acadêmicos e outros tantos meios de 
formulação, expressão, reprodução e difusão de 
enunciados em nossa sociedade. Como fonte 
principal deste texto foram selecionados os 
depoimentos prestados por militares ou agentes 
do Estado à Comissão Nacional da Verdade 
(CNV).1 

Foram prestados à Comissão Nacional da 
Verdade e as comissões estaduais e setoriais de 
verdade e memória em parceria com a CNV 
aproximadamente 1177 depoimentos. Nesse 
total estão incluídos os depoimentos de vítimas 
e familiares de vítimas civis e militares da 
ditadura, especialistas, testemunhas, 
colaboradores institucionais, familiares de 
agentes institucionais civis e militares e agentes 
institucionais civis e militares. 
Aproximadamente metade dos depoimentos 
levantados é composto exclusivamente por 
testemunhos de vítimas diretas ou indiretas do 
regime, sejam elas civis ou militares, e pessoas 
que testemunharam algum tipo de violação aos 
direitos humanos no período.   

                                                           
1 Esses depoimentos devem complementados com outras 
fontes que permitem apreender a fala dos militares e 
demais envolvidos com a repressão política. Particular 
atenção deve ser dada às auto-biografias e entrevistas de 
figuras que estiveram no centro das ações do regime 
autoritário. 

Os depoimentos prestados por agentes do 
regime e por pessoas ligadas a eles, como 
familiares, compõem um total de 
aproximadamente 140 relatos. Mais de 80 deles 
são de agentes institucionais militares (agentes 
das Forças Armadas, policiais militares), pouco 
mais de 20 de agentes institucionais civis 
atuantes na repressão (delegados do DOPS, 
policiais federais, policiais civis) e 6 são de 
colaboradores institucionais do regime que não 
necessariamente ocupavam algum cargo dentro 
de qualquer órgão do Estado. O restante desses 
140 depoimentos é constituído de relatos de 
familiares de agentes, de testemunhas militares e 
agentes institucionais civis que não atuavam em 
órgãos ligados diretamente ao esquema 
repressivo (funcionários do MEC, diplomatas e 
outros). Mais de 90 desses depoimentos foram 
colhidos reservadamente.  

Em comparação ao número de testemunhos 
prestados por vítimas, familiares de vítimas, 
especialistas e testemunhas, o número de 
agentes ouvidos é bastante reduzido. Muito 
disso se deveu ao não comparecimento de 
grande parte desses agentes, apesar de terem 
sido convocados. A recusa em depor já é um 
dado em si, relevante para a compreensão da 
relação que muitos deles estabeleceram com o 
tema da violência política e do lugar que 
ocuparam nas estruturas repressivas. Enquanto 
alguns militares reivindicam seu papel na 
concretização dos esforços repressivos, 
construindo um discurso de legitimação do 
mesmo, outros preferem o silêncio, recusando o 
sentido de disputa pública sobre o tema. Uma 
parcela significativa dos agentes que após ter 
sido convocada a depor compareceu, mas não 
respondeu as perguntas elaboradas pela CNV ou 
deu qualquer tipo de informação voluntária. 
Muito dessa recusa pode ter relação com o 
temor de futuros processos de responsabilização 
judicial sobre as graves violações aos direitos 
humanos, mas algo pode ter relação com o tipo 
de leitura que desenvolveram do período. 

Nos depoimentos prestados pelos militares à 
CNV, bem como em outros espaços de fala 
destes atores, destacam-se três conceitos 
estruturantes: guerra, inimigo e ordem. Estes três 
elementos se articulam na fala de quase todos os 
militares ouvidos, funcionando como um canal 
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para que os postulados abstratos da DSN 
ganhem materialidade na análise do passado de 
repressão política em que estiveram diretamente 
envolvidos estes atores. Dos muitos conceitos 
que compõem o amplo léxico militar do período 
(subversivo, terrorista, pátria, soberania, entre 
tantos outros), estes três são que parecem ter 
maior centralidade, além de serem os que 
permanecem ativos como definidores de uma 
cultura política que legitima o uso da violência 
por parte do Estado e implica, de certa maneira, 
numa concepção restritiva de política. O 
trinômio guerra, inimigo e ordem é característico da 
visão de mundo “militar”, sempre baseada em 
uma lógica que constrói uma identidade por 
oposição ao “mundo civil” (Castro, 2009). 

Apesar de articularem uma visão de mundo que 
parte da dicotomia civil-militar, os militares 
brasileiros que arquitetaram e operaram o 
regime 1964-1985 procederam a uma 
“militarização” de setores civis da sociedade. A 
diferenciação entre militares e civis, que do 
ponto de vista dos primeiros os coloca em 
patamar superior aos últimos também opera no 
sentido de resguardar o mundo civil das noções 
de honra e sacrifício próprias a um combatente 
militar. A ideia de que o inimigo interno é 
apenas uma ponta de um sistema internacional 
complexo, destinado a promover a 
desestabilização da ordem, faz com que seus 
“agentes” sejam percebidos pelos militares 
como combatentes, dispostos, portanto, a 
aceitar o tipo particular de moral que prevalece 
em tempos de guerra.  

Guerra  

Dentre os três conceitos aqui abordados como 
estruturantes da cultura política que envolve os 
militares do período, guerra é certamente o mais 
central. Ele aparece na fala de quase todos os 
militares ouvidos pela CNV e é recorrentemente 
empregado em outros espaços onde os militares 
manifestam sua visão sobre o envolvimento 
com a repressão.  
 

Nós vivíamos numa época de enfrentamento, é 
sabido de todos, então, as notícias que saíam no 
jornal a respeito de qualquer coisa a respeito 
disso era objeto de análise de confronto 
(Brigadeiro Zilson Luis Pereira da Cunha, p.15) 

 
Como se nota, parte importante da produção de 
uma narrativa baseada na ideia de guerra contra 
os subversivos ou terroristas tem a ver com a 
construção de um inimigo poderoso, dotado de 
recursos financeiros e militares que justifiquem 
tamanho esforço por parte do Exército 
brasileiro. 
 
O discurso que sustenta a existência de uma 
guerra vem acompanhado da ideia de que há 
certa suspensão dos parâmetros éticos e morais 
que regem a vida considerada normal do país, 
passando a valer um código próprio aos tempos 
de guerra. Em depoimento à CNV, a esposa do 
médico militar Amilcar Lobo relata que seu 
companheiro sentia-se culpado pelas funções 
que exercia e ilustra esse dilema moral a partir 
de um diálogo que presenciou: 
 

“O Amílcar sai da sala e vai para o jardim, e o 
Sampaio vai atrás dele e diz: “Lobo, nós estamos 
em um período de guerra, e guerra é isso.” (Maria 
Helena Gomes de Souza, p. 26) 

 
A consolidação de um discurso sobre o que 
significa viver em “tempos de guerra” vem 
acompanhada de uma noção de sacrifício que se 
relaciona muito mais com o que se está disposto 
a fazer – ou até que ponto se está disposto a 
abrir mão de sua própria condição de sujeito 
moral – do que com o grau de abnegação em 
relação à própria vida. Em tempos de guerra, 
mais importante do que a disposição de morrer, 
é a disposição de matar. 

 
Agora uma coisa que é interessante, o soldado é 
o mesmo em qualquer lugar do mundo, essa que 
é a verdade. O soldado é aquele homem que está 
preparado não é para morrer pela pátria, morrer 
pela pátria quem morre é amador, matar pela 
pátria, você entendeu? E quando a gente vai para 
essas coisas aí fora, a gente vê isso claramente, 
nós não queremos que os nossos filhos sirvam o 
Exército para morrer pela pátria, é ou não é? 
Agora se eles gostam daquilo, nós queremos que 
eles sejam exímios matadores, é ou não é 
verdade? (General Álvaro de Souza Pinheiro, p.6) 

 
A guerra é apresentada como o espaço por 
excelência da exceção, como se a defesa da 
ordem exigisse a suspensão da mesma, ainda 
que de maneira seletiva, em determinados 



Pedro Benetti e Amanda Reis  
  

33 
 

espaços e com referência a determinados 
cidadãos. 

 
será que tem nexo você pegar um sujeito que é 
um terrorista, um camarada caçado, um camarada 
que não tem o que perder, que tem uma vida 
clandestina, que se afastou de sua família, tem 
cabimento enterrar ele em um cemitério? Eu não 
vejo. (General Álvaro de Souza Pinheiro, p.15) 

 
As afirmações sobre o “combate interno” ou 
sobre a “guerra” empreendida pelos militares 
contra o “terrorismo” ou a “subversão” ganham 
ênfase particular quando o tema é a repressão à 
Guerrilha do Araguaia. Esse episódio concentra 
o maior número de desaparecidos políticos do 
Brasil (68 dos pelo menos 73 cidadãos mortos 
pelo Estado brasileiro na guerrilha seguem 
desaparecidos) e rendeu ao país uma 
condenação na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos2. Ao enfrentarem a guerrilha, os 
militares procederam, em 1972, com operações 
de guerra tradicional, ocupando territórios de 
maneira ostensiva com uso de praças, cabos, 
sargentos e policiais militares de diversas 
patentes. Diante das dificuldades em encontrar 
os guerrilheiros passam a trabalhar com 
operações de inteligência e agentes infiltrados, 
localizando um a um os guerrilheiros e 
assassinando-os. A Guerrilha do Araguaia, em 
certo sentido, é tomada como prova, pelo 
militares, do acerto no diagnóstico de superação 
das formas tradicionais de se fazer guerra e da 
necessidade de atualização das Forças Armadas 
segundo os postulados das teorias da guerra 
revolucionária e de seu desdobramento na 
Doutrina de Segurança Nacional.  

 
Nós estamos falando de guerra, nós estamos 
falando de guerra de curta distância, nós estamos 
falando de combate na selva, com fuzis, nós 
estamos falando de calibre 762 milímetros, ponto 
trinta, já ouviu falar nisso? Você imagina o 
buraco que faz um projétil a dez metros de 
distância, você já imaginou como é? (General 
Álvaro de Souza Pinheiro, pp. 17-18) 

“O meu interesse nesse episódio é que a 
população brasileira compreenda que o Exército 
resolveu um problema grave, que traria um 
prejuízo muito sério ao Estado nacional 

                                                           
2 Caso Gomes Lund e outros vs Brasil, 2010. 

brasileiro. Você tem um foco dessa natureza, um 
foco terrorista num ambiente de selva, no bico 
do papagaio do Brasil, você reparou o local que 
eles escolheram ali? Isso não foi nada 
coincidência, isso é estudado. É porque vocês são 
leigos, e se esse foco permanece por lá, o Brasil ia 
sofrer inclusive nos organismos internacionais. 
Está entendendo o que eu estou falando? Hoje 
você encontra organismos internacionais que à 
luz dos direitos humanos se julgam prepotentes 
para agredir a soberania dos Estados nacionais e 
começar a cobrar medidas. Felizmente aqui isso 
nunca, e se Deus quiser, isso jamais acontecerá. 
Graças à competência e à capacitação operacional 
das nossas Forças Armadas” (General Álvaro de 
Souza Pinheiro, P. 26) 

 
A fala do general Álvaro de Souza Pinheiro 
sintetiza o espírito da DSN: embora se tratasse 
de uma guerra, era uma guerra diferente. Se por 
um lado valia a adoção de um código moral 
próprio aos esforços de guerra, por outro era 
importante entender que tratava-se de uma 
guerra mais difusa, que podia contar, inclusive, 
com campanhas de difamação em organismos 
internacionais e estratégias de propaganda e 
desestabilização. A mudança no caráter da guerra 
se dá devido às mudanças na natureza do inimigo. 

 
Inimigo 
 
Em complemento ao conceito de guerra, o 
conceito de inimigo, particularmente de inimigo 
interno, desempenha papel fundamental para 
compreender como os militares produziram 
uma racionalização do mundo que resultou 
numa representação do social e, logo, na 
formação de uma cultura política que depois 
seguiria organizando parcelas da sociedade 
brasileira. É preciso ressaltar, seguindo a 
argumentação de Piero Leirner, que a chave 
amigo/inimigo é fundamental para a 
compreensão do espírito militar, para além do 
papel desempenhado por esta dicotomia na 
guerra travada pelos militares durante o regime 
autoritário. A narrativa de que o país 
encontrava-se em estado de guerra exigia a 
definição de um inimigo. Partindo dos 
postulados da DSN, o inimigo a ser combatido 
pelos militares naquele momento era o inimigo 
interno comunista, considerado a ponta-de-
lança de uma organização internacional que 
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buscava agregar novas zonas de influência ao 
seu domínio. Para compreender de que maneira 
esse inimigo era construído, vale a pena 
observar os discursos de não-oficiais do 
Exército, que receberam treinamento militar no 
período da ditadura. Sua fala revela a 
preocupação obsessiva como o enfrentamento 
ao inimigo comunista.  

 
Nós éramos ensinados que eles eram contra o 
patriotismo, isto é, tirar do homem o que era ser 
patriota, amar a sua nação, eles queriam destruir, 
aquele negócio todo. Então como a gente era 
ensinado a ver o lado contrário do espelho, então 
ele era realmente um terrorista para nós, ele era 
um inimigo. Mas quando a gente parava e via 
como um ser humano, a gente não queria que ele 
morresse. (Manoel Messias Guido Ribeiro, p. 15) 

 
Se o conceito de guerra foi adjetivado de 
diferentes maneiras (guerra revolucionária, 
guerra contrarrevolucionária, guerrilha, guerra 
psicológica e adversa, guerra suja), o conceito de 
inimigo quase sempre aparece acompanhado de 
subversivo ou terrorista. Tais adjetivos funcionam 
como um marcador de intensidade da ameaça a 
ser enfrentada.  

 
Hoje eu posso dizer, para a glória do senhor 
nosso Deus, que hoje eu presto um serviço, antes 
eu prestava um desserviço e achava que era um 
serviço. Eu achava que eu estava fazendo o 
certo,limpando a sujeira da sociedade, lutando 
contra o inimigo comunista, não é? Que era o 
‘bicho papão’. (Cláudio Guerra, p. 58) 

 
É importante ressaltar que ao super-
dimensionar a ameaça a ser enfrentada, os 
militares justificam um complexo sistema de 
instituições e normativas repressivas que 
funcionava por todo o país. A construção de um 
inimigo muito poderoso é peça central do 
processo de legitimação da violência por parte 
do Estado: dado que se enfrentava uma guerra 
contra um inimigo poderoso, certos parâmetros 
morais eram suspensos e determinados excessos 
tolerados. 

 
As primeiras vezes foi aquele tratamento de 
cabeça, pra que a gente entendesse que a 
esquerda no Brasil, falava-se em terrorismo, 
falava-se em terrorista, falava-se em esquerdista, 
falava-se em comunista. Eu na época, com 

dezenove anos, a gente ouvia aquilo, e achava 
que existia de fato uma força contrária para 
depor o governo, essa história toda que todo 
mundo conhece e a gente não precisa ficar (...). E 
depois passado esse (...), sempre era dito dessa 
forma, que nós estávamos correndo risco, o 
Brasil estava correndo risco de ser derrubado do 
poder pelos comunistas, sempre isso aí, sempre, 
toda opinião dada era bastante efetiva contra as 
esquerdas no Brasil. (Valdemar Martins de 
Oliveira, p. 6) 

 

Na perspectiva dos militares, este inimigo teria 
sido o responsável por arrastá-los a uma guerra 
que não queriam lutar3. Entretanto, uma vez em 
estado de combate era importante trata-los com 
dureza e garantir sua derrota, mesmo que o 
custo pudesse ser a destituição de sua cidadania 
e das prerrogativas e direitos que pudessem lhes 
competir como brasileiros. A partir desse 
diagnóstico, a medida de quem é ou não um 
inimigo é dada pela sua relação com a ordem 
instituída, observada em espaços tão  variados 
como um grupo de debates acadêmico, uma 
associação de bairro ou um sindicato. 
 
Ordem 
 
Se a guerra é um meio, um estado de coisas, e o 
inimigo é um sujeito, a manutenção da ordem é um 
objetivo. A preservação da ordem foi o grande 
objetivo dos militares e agentes do Estado 
envolvidos com a repressão política. 

 
“Como gritar? Se gritar, você ouve depois? Não é 
assim, não. A gente estava preocupado com 
trabalhar. Eu trabalhava e muito lá, para poder 
fazer o quê? A gente ouvia as pessoas que 
queriam subverter a ordem, queriam prejudicar o 
país, queriam trabalhar do outro lado e todo esse 
pessoal. Nós éramos os defensores da lei, que 
defendíamos essas pessoas que queriam a 
liberdade e não tinham por causa desses 
terroristas que estavam por aí solto.” (Alcides 
Singillo, delegado do DOPS de São Paulo, p. 28) 

 

                                                           
3Apenas para registro vale lembrar que o relatório final da 
Comissão Nacional da Verdade, além de trabalhos 
acadêmicos, demonstraram que a repressão política e as 
práticas de tortura, sequestro e assassinato seletivo são 
anteriores à formação de grupos armados de 
enfrentamento à ditadura. 
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A confusão entre ordem, pátria, soberania, 
governo e Estado prevalece na narrativa dos 
militares, mas não no sentido de equívoco ou de 
erro inconsciente e desinformado e sim no de 
alinhamento, convergência ou confluência entre 
estes elementos. Novamente a partir da 
Doutrina de Segurança Nacional, o discurso dos 
militares trata o Brasil como naturalmente 
alinhado ao bloco ocidental no contexto da 
Guerra Fria, o que implica na reafirmação do 
país como cristão e também democrático. 

 
Então, nós estávamos cientes que nós estávamos 
lutando para preservar a democracia. Nós 
estávamos lutando contra o comunismo. Nós 
estávamos lutando, como disse Elio Gaspari, 
para que isso aqui não se transformasse um 
enorme “Cubão”. Se não fosse a nossa luta, se 
nós não tivéssemos derrotado, hoje eu não estaria 
aqui, porque eu já teria ido para o paredão. Hoje 
não existiria democracia neste país. Os senhores 
estariam sob um regime comunista tipo Fidel 
Castro. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, 
nós lutamos pela democracia. E os nossos 
inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto 
dentro da democracia que nós preservamos e por 
isso dentro da democracia eu estou aqui nesse 
momento. (Carlos Alberto Brilhante Ustra, p. 5) 

 
O tema da ordem aparece sempre associado a 
uma concepção de democracia que prescinde do 
conflito como dinâmica constitutiva da política.  

 
Nós não fizemos a revolução que nós queríamos 
fazer, nós fomos levados a fazer. Por quê? O 
ambiente estava conturbado. Uma ideologia 
Comunista, e uma ideologia de democracia. O 
Comunismo liderado pela Rússia, pela China, e 
por Cuba, aqui na América. Então, eles queriam 
implantar na América Latina outro país 
Comunista, e o Brasil foi escolhido. Olha o 
tamanho do Brasil. Depois dos Estados Unidos, 
o Brasil é o maior país da América. Então, os 
jornais publicam isso. Em cinquenta anos atrás. 
Não precisa nem comprar, o país estava 
conturbado. E aí começou a aparecer o senhor 
Genuíno, Zé Dirceu, o próprio João Goulart. 
(Waldir José de Mello Barbosa, p. 23) 

 
A defesa da democracia associada à defesa da 
ordem implica numa visão de política que 
entende o dissenso como perturbação e ameaça, 
como se a sociedade fosse homogênea e sem 
interesses divergentes por parte dos distintos 

grupos sociais. A concepção estreita de 
democracia implicada nos discursos dos 
militares fica evidente na fala do comandante da 
marinha Uriburu Lobo da Cruz, quando ao 
comentar sua participação na repressão à 
guerrilha do Araguaia ele afirma que os militares 
foram lá para “manter a ordem daquela região e 
impedir desordens que perturbassem a 
democracia”. É curioso perceber que os 
militares envolvidos com a repressão seguem 
empregando as mesmas categorias em suas 
análises do período democrático que sucedeu a 
ditadura. 
 

Não havia liberdade, porque eles queriam um 
excesso de liberdade. Uma licenciosidade. O que, 
aliás, está havendo hoje. O que está se vendo 
nesse país é incrível. Não é liberdade: é ausência 
absoluta ou omissão do poder público. É o caos. 
(Carlos Alberto Fontoura apud Castro, D’Araújo 
& Soares, 1994, P.83) 
 
Olha, se você pesquisar, você vai ver que no país 
milhares de pessoas desaparecem. Naquela época, 
comparando, foi meia dúzia de desaparecidos. Se 
você pesquisar vai ver que é milhares. Se você 
chegar nas delegacias de polícia, você vai ver que 
a prática de tortura é mais ou igual do que a 
época de ditadura. O crime aumentou de uma 
maneira... Então, prevalece até hoje. Cada dia 
crescendo mais, o sistema. E o que precisa 
acontecer, não é? É ter um basta nisso aí. Hoje 
nós temos segurança? Ninguém tem hoje. 
(Claudio Guerra, p. 57) 

 
A ocupação de espaços institucionais ou sociais 
de relevância por parte de militares envolvidos 
com a repressão foi um ponto fundamental para 
que se processasse essa adaptação entre uma 
representação política do social que articulava 
guerra, inimigo e ordem no passado e no 
presente. A afirmação do oficial Silvio Giglioli, 
em depoimento prestado à CNV, de que 
permaneceu monitorando o Movimento Sem 
Terra até o fim da década de 1980, mesmo após 
a constituição de 1988, é sintomática da 
continuidade de uma concepção estreita de 
democracia como estruturante do pensamento e 
prática de alguns militares. Mas mais importante 
do que isso é entender como essa visão de 
mundo deixa os círculos militares e passa a 
organizar uma cultura política mais ampla. 
Contribui com isso o fato de que destacados 
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repressores como Aluísio Madruga de Moura e 
Souza tenham ocupado cargos como a chefia de 
gabinete da Secretaria Nacional Antidrogas 
(SENAD, até 1997). Não obstante, a construção 
e reprodução desta cultura política não depende 
apenas de posições institucionais, mas também 
da difusão de um discurso que alcança certo 
grau de legitimidade enquanto organizador de 
uma representação política do social, nos termos 
de Rosanvallon.  

 
Conclusão 
 
Este texto partiu dos debates existentes sobre as 
continuidades, ecos ou restos autoritários na 
sociedade brasileira contemporânea em relação 
ao período da última ditadura militar (1964-
1985). Sua preocupação foi em compreender 
como, para além de instituições e normas, o 
período autoritário nos legou uma cultura 
política que segue organizando e representando 
parcelas expressivas de nossa sociedade. Esta 
cultura política - entendida como uma forma de 
racionalização da política ou representação 
social - se constrói a partir da legitimação da 
violência empregada pelo Estado contra seus 
próprios cidadãos. Sua construção é obra de 
diversos atores políticos e sociais, dentre os 
quais foram destacados para a presente análise 
os militares envolvidos diretamente com a 
repressão política no período da ditadura. Ainda 
assim, a teia de conceitos que conforma esta 
cultura política certamente se reproduz em 
diversos espaços, como na imprensa ou na 
representação parlamentar da época, ainda que 
em sua forma restrita de existir no período. A 
base filosófica ou doutrinal desta cultura 
política, para fazer referência aos termos de 
Berstein, foi a Doutrina de Segurança Nacional, 
concebida a partir das teorias francesas sobre 
guerra revolucionária. Com base nos postulados 
da DSN foi articulada uma visão de mundo que 
se apoiava em três elementos centrais – guerra, 
inimigo e ordem -, que contavam com uma série 
de adjetivos e conceitos correlatos – como 
subversivo, terrorista, comunista, pátria, 
democracia etc. – concorrendo na formação de 
um léxico dominado e difundido pelos militares 
envolvidos com a repressão política. O que 
interessa, tomando este texto como ponto de 
partida, é prosseguir uma pesquisa que permita 

entender como este léxico e a representação do 
social que corresponde ou deriva dele 
transcendem os limites dos quartéis e, mais 
importante, do tempo histórico em que foi 
concebido e operado inicialmente. É este o 
desafio que está colocado se queremos pensar 
em processos mais amplos que interpelam de 
maneira direta nossa atual democracia. 
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