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RESUMO 
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 Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural  
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O PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DA DITADURA MILITAR 
BRASILEIRA: O PAPEL DAS ASSESSORIAS DE SEGURANÇA E 

INFORMAÇÕES NO CONTEXTO DAS UNIVERSIDADES 
AUTOR: CESAR AUGUSTO FREITAS JACQUES 
ORIENTADOR: JOSÉ LUIZ DE MOURA FILHO  

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 03 de novembro de 2014. 
 
 

As Ditaduras de Segurança Nacional implantadas nos países do Cone Sul 

determinaram incontáveis episódios de violações de direitos humanos. No Brasil, por 

mais de vinte anos, os militares e alguns setores da sociedade civil foram 

responsáveis por inúmeras atrocidades cometidas contra a população, 

particularmente aos que resistiam ao golpe. Dentro das universidades a realidade 

não foi diferente, pois a Academia, na percepção dos golpistas, era tida como uma 

das instituições mais importantes na resistência à repressão e precisava ser 

controlada de forma eficaz. A partir disso, foram criadas, no início dos anos 1970, as 

Assessorias de Segurança e Informações (ASIs/AESIs), com o propósito de 

monitorar e controlar as ações da comunidade acadêmica e dos contrários às ações 

do governo ditatorial. O impacto dessa medida pôde ser sentido na totalidade das 

instituições de ensino superior, públicas, já que todas tiveram suas ASI/AESI que, 

por mais de uma década produziram uma quantidade substancial de documentos 

que diziam respeito à atuação de seus agentes, assim como registravam os passos 

dos “subversivos”. Considerando a fase posterior à ditadura e a proposição da 

política de Justiça de Transição, (incompleta no caso brasileiro), propõe-se a 

reativação de um órgão institucional da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), como alternativa para o alcance em nível acadêmico, dos princípios da 

justiça transicional ainda não atingidos, entre eles a reforma institucional e o resgate 

da memória da instituição, propondo para tanto a reconstituição e o acesso ao 

acervo da ASI/UFSM. 

 
Palavras-chave: Doutrina de Segurança Nacional. Assessorias de Segurança e 
Informações. Direitos Humanos. Repressão. UFSM. 
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DOCUMENTARY HERITAGE FROM BRAZILIAN MILITARY 
DICTATORSHIP: THE ROLE OF SAFETY AND INFORMATION 

ADVISORS IN UNIVERSITIES CONTEXT 
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 ADVISOR: JOSÉ LUIZ DE MOURA FILHO  
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National Security Dictatorships deployed in Southern Cone countries set innumerable 

episodes concerning the violation of human rights. In Brazil, for over twenty-one 

years military personal and some sectors from civil society were responsible for 

countless atrocities carried out against citizens, especially regarding the ones who 

were against the military coup. Inside Brazilian universities, reality was not different 

because the Academies were known as the most important institutions able to work 

against repression and as a consequence, they had to be effectively controlled. In 

the beginning of the 1970’s, Safety and Information Advisors Agencies were created 

in order to monitor and control all actions of academic communities and also the 

actions of the ones who positioned themselves against the government. The impact 

of such measure could be felt by all Brazilian universities, and for more than a 

decade the Safety and Information Advisors Agencies (ASIs) produced a substantial 

quantity of documents about the work of its agents as well as registers about the 

“subversives”. Taking into consideration the period after the dictatorship and the 

proposal of a Transitional Justice, considered incomplete in Brazil, it is suggested the 

reactivation of an institutional body from the Federal University of Santa Maria 

(UFSM) as an alternative to reach, at least in academic level, the principles of 

transitional justice whose were still not reached. These principles are: the institutional 

reform and the rescuing of the institution’s memory; for such, it is proposed the 

granting of free access to the ASI/UFSM files. 

 

Keywords: National Security Doctrine. Safety and Information Advisors Agencies. 

Human Rights. Repression. UFSM. 
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INTRODUÇÃO 

 

O golpe civil-militar de 1964 iniciou no Estado brasileiro um período de 21 

anos de desrespeito à pessoa humana, em especial no que tange às violações dos 

direitos civis de toda sociedade. A partir da deposição do presidente João Goulart, o 

novo “regime2” apropriou-se do Estado, reproduzindo durante todo período de 

duração da ditadura, o abuso do poder estatal - em especial por meio do 

autoritarismo - indiscriminadamente contra os cidadãos, particularmente contra 

aqueles que ousaram se colocar contra os golpistas. 

É durante esse período de controle ideológico, censura, perseguição e 

violações que se insere o objeto de estudo dessa dissertação, já que se pretende 

analisar a atuação das Assessorias de Segurança e Informações (ASIs/AESIs) nas 

universidades brasileiras, dentro do contexto das Ditaduras de Segurança Nacional 

que foram implantadas nos países do Cone Sul durante a segunda metade do 

século passado, estabelecendo a relação existente com a incompleta justiça 

transicional brasileira. 

Dessa forma, o Capítulo I irá tratar das Ditaduras de Segurança Nacional 

(DSN) implantadas nos países do Cone Sul, abordando mais especificamente o 

caso brasileiro, onde a Doutrina de Segurança Nacional (DSN) de inspiração norte-

americana com apoio interno da Escola Superior de Guerra (ESG) brasileira foi 

responsável por criar as condições para a implantação do golpe civil-militar, que 

afastou do poder o presidente eleito democraticamente e inviabilizou o projeto de 

reformas3 defendidas pelo governo e esperadas pela maioria da população. Dentro 

                                                      

2
 Segundo os historiadores Yuri Rosa de Carvalho e Diorge Konrad, o uso da expressão “regime” 

para definir o período dos governos militares guarda em si a naturalização do autoritarismo, 
pretensamente natural do Estado brasileiro, tornando o termo inadequado para melhor definir o 
período em questão.  “Por esse viés, “Regime Militar” será o conceito chave amplamente 
favorecido, pois oculta práticas ditatoriais, pulverizando o golpismo em padrões deste 
“autoritarismo” naturalizado. Desta forma, Tavares referencia o período do pós-1964 como 
“Autoritarismo Burocrático-Militar”.” CARVALHO, Yuri Rosa de e KONRAD, Diorge Alceno. Entre 
Civis e Militares: Conceitos e Versões do Golpe e da Ditadura Pós-1964 no Brasil. p. 208-215. II 
Jornada de estudos sobre ditaduras e direitos humanos - há 40 anos dos golpes no Chile e no 
Uruguai - ( 2 : 2013 : 24 a 27 abr.: Porto Alegre, RS ). Anais [recurso eletrônico]. (CORAG), 2013. 
Disponível em: <http://www.apers.rs.gov.br/arquivos/1388085964.Ebook_II_Jornada_Ditaduras_e_ 
DH.pdf.> Acesso em: 10 Jul. 2014. p. 212. 

3
 Segundo DREIFUSS, entre as medidas que distinguiam o governo de Goulart dos governos 

populistas que o antecederam estão: a lei que restringiu a remessa de lucros para o exterior; a 
tentativa de reajuste do salário mínimo, revigorando com isso o poder aquisitivo dos trabalhadores 
e empregados; o primeiro estágio (tímido) da Reforma Agrária; a tentativa de combate à 

http://www.apers.rs.gov.br/arquivos/1388085964.Ebook_II_Jornada_Ditaduras_e_%20DH.pdf
http://www.apers.rs.gov.br/arquivos/1388085964.Ebook_II_Jornada_Ditaduras_e_%20DH.pdf
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da perspectiva da DSN, houve uma redefinição do conceito de inimigo do Estado, já 

que para os idealizadores da doutrina, o “inimigo” que precisava ser combatido não 

era o externo, mas sim o “interno”. Dessa forma, depois de adotada e preparada 

pela ESG, a DSN foi aperfeiçoada na experiência prática da ditadura, ou seja, 

instalaram-se diversos aparatos repressivos durante o período, os quais foram 

capazes de potencializar substancialmente o poder dos agentes de Estado perante a 

população (KANTORSKI, 2011, p. 26). 

Cabe ressaltar que, no momento do golpe, o nível de politização da sociedade 

brasileira havia atingido seu ápice, e para que houvesse uma contenção do avanço 

desse processo de organicidade política e social, foi “necessário” (segundo a visão 

dos golpistas) se impor a “ordem” e a “democracia” (dos militares) pela via 

institucional, de maneira que se conseguisse desmobilizar os movimentos populares. 

Isso significava dizer que os movimentos precisavam ser reprimidos, daí a 

justificativa para a instauração dos aparatos repressivos “legais” (e paralegais) 

aliados à violência indiscriminada. 

Além disso, com a subida dos militares ao poder, houve uma completa 

transformação dos modelos, econômico e político do Estado brasileiro, colocando 

toda sociedade à mercê das ações repressivas dos golpistas por mais de duas 

décadas. Nesse contexto, o desenvolvimento urbano-industrial passou a basear-se 

no arrocho salarial das classes trabalhadoras - para controle da inflação - e na 

concentração de renda. Não por acaso a má distribuição de renda aumentou 

significativamente durante esse período4. 

Nos primeiros anos do golpe nada foi poupado pela repressão: houve 

intervenção nos sindicatos, Universidades, entidades culturais, movimentos 

populares, órgãos de classe e no próprio Parlamento.  Concomitante a isso, a 

repressão sufocou as lideranças estudantis, políticas e sindicais, sobretudo aquelas 

ligadas aos partidos trabalhista e socialista/comunista, os quais eram as bases de 
                                                                                                                                                                      

especulação financeira; a fixação de uma política independente para o Brasil dentro da 
Organização dos Estados Americanos e Nações Unidas; a reestruturação do sistema tributário, 
baseada na taxação de renda; a reforma eleitoral, dando direito ao voto aos analfabetos e 
soldados, assim como a elegibilidade para o legislativo aos sargentos e, por fim, uma reforma no 
sistema educacional, estendendo seus benefícios às classes menos favorecidas. Em apertada 
síntese, essas são as premissas que fundamentam as Reformas de Base e que definem o 
governo de João Goulart, sem sombra de dúvidas, como reformista. DREIFUSS, René Armand. 
1964: A Conquista do Estado – Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Editora Vozes, 1981.  p. 
132. 

4
 NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Ed. Contexto, 

2014. p. 148. 
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sustentação do governo Goulart. Houve um brutal atraso nas organizações políticas 

e sociais do país (entre elas as entidades estudantis), com reflexos, então, nas 

condições de luta popular. 

Nesse contexto, imperou por parte dos agentes da repressão o completo 

desrespeito pelos direitos civis da população, uma vez que, todo aquele que não 

concordasse com os termos do que estava sendo imposto passava, 

automaticamente, à condição de subversivo5, “inimigo” do Estado e da democracia 

(capitalista). Com base nessas premissas, perseguições, prisões arbitrárias, 

sequestros, torturas e assassinatos foram cometidos contra a população brasileira, 

em especial contra aqueles que se insurgiram contra o sistema repressivo, seja na 

prática (partindo para a luta armada), seja no plano das ideias (opiniões), como 

aconteceu com muitos dos estudantes e professores.  

Uma das características marcantes da DSN foi a criação de órgãos de 

repressão capazes de amplificar o alcance das ações dos militares e seus 

apoiadores. Nesse sentido, o Sistema Nacional de Informações (SNI) teve papel 

fundamental, já que, a partir de sua criação (1964), os órgãos de informações 

existentes no governo federal até aquele momento (tidos como ineficazes) passam a 

ser militarizados, adotando, portanto, as diretrizes das forças armadas no que diz 

respeito à coleta e obtenção de informações durante a repressão.  

Dessa forma, a comunidade setorial dos Ministérios civis passa a integrar o 

Sistema Nacional de Informação e Contrainformação (SISNI), mudando o caráter do 

órgão, de Seção de Segurança para o de Divisão de Informações. Em 1967, são 

criadas as Divisões de Segurança e Informações (DSIs), as quais passarão a tratar 

das questões de Informações e Segurança Nacional. Já nos primeiros anos depois 

de instaurada a ditadura, fica claro que a comunidade de informações teria papel 

importantíssimo dentro do aparato repressivo dos governos militares. Esta 

subsidiaria informações para ações ostensivas e também agiria de forma velada 

para obter informações junto aos “subversivos”.  

Com o aumento da importância do SNI dentro da comunidade de 

informações, em 1970 as DSIs passam a ser subordinadas diretamente àquele 

                                                      

5
 Todo e qualquer ato contra a ditadura, genericamente definido pelos agentes repressores; termo 

pejorativo, usado pelos apoiadores da ditadura para definir a população que exerceu o direito de 
resistência contra o Estado brasileiro, pela via da luta armada ou pela divergência de ideias 
(subversivos). 
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órgão, momento em que se determina a criação das Divisões em cada um dos 

Ministérios, inclusive no Ministério da Educação (DSI/MEC), sendo esta uma das 

DSIs mais atuantes durante todo período da ditadura. A partir de então, são criadas 

as ASI/AESI, Assessorias de Segurança e Informações ou Assessorias Especiais de 

Segurança e Informações em todos os Ministérios civis, como forma de monitorar os 

quadros de cada órgão, assim como controlar as relações destes com a população 

em geral. 

Cabe frisar que, apesar de ter havido ASI não universitárias, (como será 

tratado sucintamente no Capítulo II), o objeto do presente trabalho é somente 

discutir alguns aspectos importantes da atuação das ASI universitárias, sem, 

contudo, esgotar o assunto, até por que até o presente momento ainda não se sabe 

ao certo o número total dos referidos órgãos, tampouco suas atuações específicas 

junto às comunidades acadêmicas. 

Esse será o norte para o capítulo II: o papel das Assessorias de Segurança e 

Informações (em especial as universitárias) e quais suas implicações na 

comunidade de informações da repressão, o que torna ainda mais específica a 

pesquisa, pois além do controle que os militares exerceram sobre as instituições de 

ensino superior, esses órgãos também foram criados e tiveram atuação em outros 

Ministérios, além do Ministério da Educação (MEC). Com base nisso, pretende-se 

apontar, na medida das possibilidades da pesquisa, a atuação de algumas 

Assessorias, sua composição, a vinculação institucional aos outros órgãos da 

comunidade de informações das Forças Armadas, explicitando algumas das 

consequências para a vida da comunidade acadêmica durante o período da 

ditadura.  

As respectivas Assessorias tinham por finalidade investigar os funcionários 

das empresas públicas e privadas, assim como as pessoas que mantinham algum 

tipo de relação profissional com esses órgãos ou entidades, com o propósito de 

eliminar dos quadros das universidades (ou dificultar a ascensão na carreira), os 

militantes ou simpatizantes das ideologias de esquerda. 

As ASIs foram criadas nos órgãos vinculados e nas empresas públicas da 

Administração Pública Federal e tinham subordinação às Divisões de Segurança e 

Informações - DSIs - dos respectivos ministérios. Pesquisas realizadas nas 

repartições que continham os órgãos de informação identificaram 249 ASIs, sendo 
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que destas, pelo menos 34 eram subordinadas à DSI do MEC6 e as outras aos 

demais ministérios. Em que pese o levantamento dos acervos documentais das 

Assessorias, os quais são fontes importantes para o conhecimento histórico do 

período, sobretudo para o meio acadêmico, ainda há grande dificuldade em acessá-

los, uma vez que, ou as universidades entregam pouquíssimos documentos, ou 

simplesmente negam sua existência7. Por conta dessa realidade, fica limitado o 

alcance do eixo da memória dentro das universidades, juntamente com outro dos 

princípios dos mais importantes a informar a Justiça de Transição, e que ainda foram 

pouco concretizados, qual seja, o princípio das reformas institucionais8, dois dos 

pontos fundamentais que o Estado brasileiro precisa viabilizar de forma efetiva. 

Sobre o eixo da memória, cabe ressaltar os acontecimentos que precederam 

o golpe civil-militar de 1964, assim como os fatos durante os anos da ditadura, os 

quais foram - e são ainda hoje - respaldados por uma memória hegemônica de 

muitos “historiadores9 oficiais” da história recente do Brasil. Com base nisso, por 

muito tempo permaneceu no imaginário de boa parte da população brasileira, a 

versão dos vencedores, os golpistas, já que além de terem usado bastante 

eficazmente a máquina de propaganda do Estado para manter a ditadura, se 

encarregaram de preparar didaticamente, dentro das escolas e das Universidades, a 

versão do que teria sido a “revolução democrática de 1964” (ou contrarrevolução) e 

seus motivos, como uma espécie de “destino manifesto” dos defensores dos 

interesses nacionais. 

Entretanto, a “versão oficial” passou a ser contestada a partir do momento em 

que se afastou cronologicamente do fim do regime, quando a Academia pôde pensar 

                                                      

6
 ISHAQ, Vivien; FRANCO, E. Pablo. Os Acervos dos Órgãos Federais de Segurança e 

Informações do Regime Militar no Arquivo Nacional. Disponível em: 
<http://revistaacervo.an.gov.br/seer/ index.php/info/article/download/84/66.> Acesso em: 20 Fev. 
2014. p. 36.  

7
 Cf. Anexo A. 

8
 Os princípios da Justiça Transicional brasileira acima referidos serão tratados de forma adequada 

dentro do Capítulo III. 

9
 Autores como: THOMAS Skidmore, na obra: “Brasil: de Castelo a Tancredo”, e Élio Gaspari, nos 4 

volumes sobre o regime, corroboram com a versão oficial. As obras do jornalista Élio Gaspari são: 
A Ditadura Envergonhada, volume 1. Coleção As ilusões Armadas, São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002; A Ditadura Escancarada, volume 2. Coleção As ilusões Armadas, São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002; A Ditadura Derrotada, volume 3. Coleção O Sacerdote e o Feiticeiro, 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003 e A Ditadura Encurralada, volume 4. Coleção O 
Sacerdote e o Feiticeiro, São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

http://revistaacervo.an.gov.br/seer/%20index.php/info/article/download/84/66
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e produzir com alguma autonomia, assim como os protagonistas do período (os 

derrotados) puderam dar sua versão dos fatos. Nesse viés, em que pese parte da 

revisão da versão histórica desse período ainda estar em disputa, passa-se a 

considerar, também, a explicação do golpe civil-militar como um golpe de classe, 

onde o que estava em jogo não era o risco que o país corria de enveredar para um 

regime socialista, mas sim de implantar um projeto de reformas institucionais 

capazes de modificar a sociedade brasileira a partir de então. Entende-se ainda que 

o golpe dos militares e das elites serviu com extrema eficácia aos interesses 

estrangeiros, em especial aos norte-americanos, já que o Brasil mantendo-se sob a 

égide de um governo ditatorial e de direita, serviria de parâmetro para que boa parte 

dos países da América Latina se inspirassem e implementassem suas “revoluções 

democráticas”.  

No Capítulo III serão tratadas às questões que dizem respeito ao período de 

redemocratização, fase imediatamente posterior ao término da ditadura-civil militar 

brasileira, buscando estabelecer as relações entre esse período e a implantação (ou 

tentativa de) da Justiça de Transição brasileira. Nesse contexto, serão abordados os 

princípios da justiça transicional, assim como a definição do conceito ainda incipiente 

desse termo, seus objetivos e o patamar em que o Estado brasileiro encontra-se na 

promoção dessa política. 

Considerando a fase de incompletude da Justiça de Transição brasileira, 

serão apresentadas algumas causas que buscam explicar a referida incompletude, 

analisando, entre os princípios mais aceitos pelos autores que tratam a questão, 

aqueles em que o Brasil conseguiu, ainda que timidamente, avançar e em quais não 

avançou. Sob a perspectiva da incompletude, será apresentado o produto desta 

dissertação, o qual pretende abordar dois dos princípios pouco contemplados pela 

sociedade brasileira, são eles: as reformas institucionais e a memória dos 

acontecimentos do período da ditadura. Para tanto, o produto pretende se definir 

como uma alternativa à (necessária) reforma da universidade, particularmente na 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), propondo a reativação de um órgão 

já existente dentro da instituição, o Instituto de Preservação da Memória Cultural de 

Santa Maria e Região (IPREMEC), o qual se encontra sem atividades. Entre os 

possíveis desdobramentos que o referido órgão pode atender, encontra-se o resgate 

da memória da UFSM, em especial, o acervo arquivístico da ASI/UFSM, bem como 
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uma alternativa a mais para tratar das questões relacionadas às violações de 

direitos humanos, tanto à época da ditadura, quanto contemporânea e futuramente. 

 

 

 

 

   



 

 

CAP I 

 

Nesse capítulo será apresentado o contexto dos países nos quais foi 

instaurada a Doutrina de Segurança Nacional (DSN), entre as décadas de 1960 e 

1980 do século passado, com atenção especial para a DSN brasileira, atentando 

para diferenças e semelhanças quando da adoção da mesma nos países do Cone 

Sul, a partir da adoção da política institucional do terrorismo de Estado e da 

readequação do conceito de “inimigo interno”.  

Será tratado também o papel da Escola Superior de Guerra (ESG), sua 

importância para a adoção da DSN pelo Estado brasileiro e as implicações 

decorrentes de tal escolha.  Dentro do período ditatorial, far-se-á a análise da 

repressão imposta à população pelos órgãos de repressão do Estado, frisando a 

importância dos atos de resistência das entidades que se voltaram contra o período 

de exceção, assim como o exercício do direito de resistência dos cidadãos 

perseguidos pelos agentes de Estado. 

 

 

1 As Ditaduras de Segurança Nacional no Cone Sul 

 

As ditaduras de Segurança Nacional do Cone Sul10 ocorridas entre os anos 

de 1960 e 1980 tiveram suas estruturas pautadas por uma política que foi comum a 

todas elas: a Doutrina de Segurança Nacional (DSN), a qual implementou uma 

política estatal repressiva, com sequestros, detenções ilegais, torturas, assassinatos 

e desaparecimentos de muitos de seus opositores (RUBERT; GALLO, 2014, p. 14). 

Segundo Bauer (2013), as ditaduras de Segurança Nacional são definidas 

como: 

 

                                                      

10
 A historiadora Caroline Bauer usa o termo para definir as ditaduras do Cone Sul em sua tese de 

doutorado intitulada “Brasil e Argentina: ditaduras, desaparecimentos e políticas de memória”, de 
2012. Na obra, Bauer chama as ditaduras de Brasil e Argentina de “Ditaduras Civil-Militares de 
Segurança Nacional”, por considerar que nos dois casos as práticas repressivas são comuns. 
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[...] “o período de um passado traumático, distinto qualitativa e 
quantitativamente dos históricos autoritarismo e violência da América latina, 
onde o terrorismo de Estado encontra as suas origens estruturais11” [...]. 

A DSN deve ser entendida dentro do contexto da Guerra Fria vigente, já que 

os atos terroristas de desrespeito à soberania dos estados latino-americanos, eram 

fruto da política intervencionista dos Estados Unidos, uma vez que, cada uma das 

ditaduras que foram implementadas - na perspectiva dos americanos - guardava 

relação com as questões de sua própria segurança interna. A intervenção não se 

deu, exclusivamente, por questões militares e ideológicas (considerando a 

bipolaridade entre os EUA e a URSS que dividia o mundo desde a metade do século 

XX), uma vez que também atingia questões econômicas, relações de comércio e 

finanças, dentro da lógica de consolidação hegemônica do capital norte-americano. 

Segundo Cecília Maria Bouças Coimbra (2000): 

[...] O ponto de partida da Doutrina de Segurança Nacional foi a revisão do 
conceito de "defesa nacional". Concebido tradicionalmente como proteção 
de fronteiras contra eventuais ataques externos, este conceito, ao final dos 
anos 50, mudou para uma nova doutrina: a luta contra o inimigo principal, as 
"forças internas de agitação". Esta revisão apoiava-se na bipolarização do 
mundo advinda com a chamada "guerra fria". De um lado, os alinhados com 
a "democracia": os Estados Unidos e seus aliados; de outro, os 
comprometidos com o "comunismo internacional": a União Soviética, os 
países "satélites” e "os comunistas

12
" [...]. 

Desde o final dos anos 195013, os Estados Unidos, com o apoio das elites 

internas dos países em que foram implantadas as ditaduras, passaram a se opor às 

ideologias de esquerda surgidas nos países do Cone Sul. Dessa maneira, sob o 

manto da DSN, instalaram-se ditaduras militares as quais tinham como principais 

características o anticomunismo e a imposição política das Forças Armadas, 

juntamente com a definição de fronteiras ideológicas e a identificação do “inimigo 

interno” (todo e qualquer opositor aos regimes repressivos) sendo este “inimigo 

interno” o alvo principal da repressão. 

                                                      

11
 BAUER, Caroline Silveira. Brasil e Argentina: ditaduras, desaparecimentos e políticas de memória. 

– Porto Alegre: Medianiz; 2012. p. 29. 

12
 COIMBRA, Cecília Maria Bouças. Doutrina de Segurança Nacional: Banalizando a violência. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n2/v5n2a02.pdf.> Acesso em: 10 Mai. 2014. p. 10. 

13
 Até o final dos anos 1950 os EUA estavam voltados para a reconstrução da Europa, no pós 

Guerra, e preocupados em impedir o avanço do bloco comunista liderado pela URSS e China. No 
início dos anos 1960, chegou a vez dos países do Cone Sul. 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n2/v5n2a02.pdf
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Com base nas diretrizes da DSN, o combate ao “inimigo interno” determinou 

uma violência sistemática e clandestina disseminando o terror e toda sorte de 

atrocidades cometidas pelos agentes de repressão do Estado (RUBERT; GALLO, 

2014, p. 16). Dessa forma, as estruturas repressivas criadas dentro dos Estados do 

Cone Sul, os quais adotaram a DSN, vinham ao encontro dos interesses norte- 

americanos juntamente com as elites de cada um dos países que viviam sob a égide 

das Ditaduras de Segurança Nacional.  

Nesse viés, dois objetivos eram defendidos como fundamentais para a 

efetividade e convergência desses interesses: a extinção dos projetos de mudanças 

sociais existentes em cada país nos períodos pré-golpe e o controle rigoroso da 

força de trabalho das massas em caráter particular e, em sentido amplo, da 

sociedade em geral, como forma desses Estados tornarem-se atrativos para o 

capital internacional. Tal controle era o pressuposto para que houvesse larga 

exploração da mão-de-obra das classes trabalhadoras atendendo a política 

imperialista norte- americana14. 

Para o atingimento da cultura do medo como forma de dominação ideológico-

política, foram adotados métodos sofisticados de terror físico e psicológico, 

assimilados de experiências passadas15, dentro do desenvolvimento das 

particularidades regionais de cada país onde eram implantados. As peculiaridades 

das práticas violentas variavam de acordo com cada caso e conforme o momento 

repressivo de cada ditadura. No entanto, tinham como modus operandi corriqueiro 

os aparatos de produção de informações16, pelos quais todos podiam ser 

considerados suspeitos, a censura, torturas, detenção e interrogatórios, e também 

os desaparecimentos forçados. Estima-se que durante esse período, 

aproximadamente 90 mil pessoas desapareceram entre chilenos, brasileiros, 

argentinos e uruguaios, resultando não somente em traumas individuais, mas em 

                                                      

14
 PADRÓS, Enrique Serra. Terrorismo de Estado: reflexões a partir das experiências das Ditaduras 

de Segurança Nacional. In. GALLO, Carlos Artur; RUBERT, Silvania [Orgs.]. Entre a memória e o 
esquecimento: estudos sobre os 50 anos do Golpe Civil-Militar no Brasil – Porto Alegre: Editora 
Deriva, 2014. p. 16. 

15
 Segundo os historiadores Yuri Rosa de Carvalho e Diorge Konrad, a política da Doutrina de 

Segurança Nacional era oriunda da Escola das Américas estadunidense e da experiência francesa 
da Guerra da independência da Argélia, as quais elegeram para ser combatido e aniquilado o 
“inimigo interno”. CARVALHO, KONRAD, op. cit. p. 212. 

16
 No caso brasileiro, se vulgarizou a expressão “comunidade de informações” como órgão de 

produção de informações, com diversos desdobramentos dentro dos setores do Estado. 
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uma violência institucional e coletiva, pautada pelo medo permanente, e também 

pela inexistência de posições críticas, tanto na vida pública quanto privada (BAUER, 

2012, p. 31). 

 

1.1 A Doutrina de Segurança Nacional – o caso brasileiro 

 

A Doutrina de Segurança Nacional, de inspiração norte-americana, foi 

desenvolvida e implantada no Brasil pela Escola Superior de Guerra (ESG17) com 

apoio do complexo IPES18/IBAD19 por um período de 25 anos. O IPES - Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais - e o IBAD - Instituto Brasileiro de Ação Democrática - 

fortemente ligado à CIA - foram dois dos órgãos que tiveram papel fundamental na 

campanha difamatória das intenções do governo Goulart, embora já atuassem 

desde os anos 1950 com a finalidade de colaborar com os preceitos da DSN. Os 

dois institutos recebiam financiamento de empresas norte-americanas e da Central 

Intelligence Agency - CIA - com o propósito de angariar adeptos à oposição ao 

governo Goulart20. 

Segundo Henrique Padrós (2007, p. 43): 

Sob a égide da Doutrina de Segurança Nacional desenvolvida nos bancos 
escolares da Escola Superior de Guerra, os militares assumiram o poder e 
passaram a ditar as ordens. A ESG foi responsável pela criação e difusão 
da Doutrina de Segurança Nacional, que tinha como alguns dos seus 
principais fundamentos a ideia da ameaça constante por parte dos países 
comunistas e a ideia da internalização do conceito de Segurança Nacional. 

                                                      

17
 A Escola Superior de Guerra (ESG) foi criada com base nos modelos dos centros de treinamento 

dos militares norte-americanos, com o propósito de tomar o Exército Americano como modelo para 
as suas teorias e táticas. Dentro das Forças Armadas, a ESG foi um dos aparelhos ideológicos 
que tinham como missão formar as “elites civis e militares” apoiadores do golpe. GERMANO, José 
Willinton. Estado militar e educação no Brasil (1964-1985). São Paulo: Cortez, 1992. p. 54. 

18
 O IPES foi fundado no início de 1962, pelo General Golbery do Couto e Silva e concentrou-se 

inicialmente em produzir um discurso antigovernamental e antirreformista, com a intenção de 
formar (e influenciar) uma nova elite política ideologicamente orientada para uma modernização 
conservadora do capitalismo brasileiro. Foi importante na articulação entre os setores civis e 
militares, em especial quando a crise política agudizou-se, a partir do final de 1963. 
NAPOLITANO, op. Cit.. p. 48. 

19
 Segundo DREIFUSS, o IBAD tinha por objetivo estabelecer ligações com empresários, militares e 

detentores de altos cargos públicos e a sociedade civil em geral. Também foi responsável por 
apoiar as atividades de organizações paramilitares como o MAC – Movimento Anticomunista, com 
o propósito de insuflar a população e prepará-la para aceitar o golpe como necessário. 
DREIFUSS, op. cit. p. 101-3 passim. 

20
 BANDEIRA, Moniz. O governo João Goulart: As lutas sociais no Brasil (1961-1964). 6ª Ed. Rio de 

Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1983. p. 66.  
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A censura sobre meios de comunicação comprometidos com posições 
críticas, a intervenção no ensino, o controle dos programas de conteúdo 
reflexivo e a perseguição de docentes e de estudantes que se opunham a 
lógica dos novos regimes marcaram a expansão autoritária. 

A DSN tinha como princípio inicial de sua atuação a teoria da guerra. 

Segundo Maria Helena Moreira Alves (1984), os preceitos da ESG abrangiam 

diferentes tipos de guerra: guerra total; guerra subversiva ou revolucionária, guerra 

limitada e localizada e guerra indireta ou psicológica21. De acordo com o Manual 

Básico da ESG, a maior preocupação nos países do - à época - Terceiro Mundo 

deveria ser com a guerra revolucionária, e não com a possibilidade de guerra 

limitada ou total22. Dessa forma, a guerra revolucionária definia-se como um conflito, 

geralmente interno, com auxílio do exterior, visando à tomada do poder pelo controle 

ideológico e progressivo de uma determinada população. Segundo o manual da 

ESG, era essa a guerra a ser enfrentada pelo Estado, uma vez que esta tinha raízes 

nas ideologias comunistas, em especial, advindas da União Soviética. Segundo essa 

concepção, na guerra revolucionária, a guerra psicológica substitui a guerra 

convencional entre os Estados, e isto seria fundamental para a teoria do “inimigo 

interno” e da agressão indireta. Conforme cita em sua obra sobre a Doutrina de 

Segurança Nacional, Alves (1984) aponta um trecho do Manual da ESG: 

A guerra revolucionária comunista é do segundo tipo em nossa definição de 
guerra não-clássica. Os países comunistas, em sua ânsia de expansão e 
domínio do mundo, evitando engajar-se em um confronto direto, põem em 
curso os princípios de uma estratégia em que a arma psicológica é usada, 
explorando as vulnerabilidades das sociedades democráticas, sub-reptícia e 
clandestinamente, através da qual procuram enfraquecê-las e induzi-las a 
submeter-se a seu regime sociopolítico. 

Para Kantorski (2011, p. 25), a preocupação com o “inimigo interno” já existia 

desde a década de 193023, mas somente no período da ditadura ganhou realmente 

atenção do governo. Cabe ressaltar que no início dos anos 1960, realmente havia a 

                                                      

21
 ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). 5ª Edição. Rio de 

Janeiro: Editora Vozes Ltda, 1984. p. 37. 

22
 Segundo Alves (1984), guerra total era um conceito cunhado a partir da bilateralidade que a 

guerra fria estabeleceu, ampliando o conceito de guerra estritamente militar para o campo 
psicológico, econômico, financeiro, político e científico. Já a guerra limitada refere-se à forma que 
os EUA e a URSS encontraram para medir forças sem chegar a uma guerra nuclear, a qual 
aniquilaria não somente seus países, mas boa parte do mundo. NAPOLITANO op. cit. p. 38. 

23
 Como exemplo dessa atuação, pode-se citar o levante comunista de 1935, demonstrando que a 

população poderia ser cooptada por uma ideologia que vinha de encontro às classes dominantes. 
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“ameaça comunista” como elemento motivador das mudanças sociais, fazendo com 

que as elites se mobilizassem para conter as reivindicações dos movimentos sociais. 

Dentro dessa perspectiva, em 1935 é editada a Lei de Segurança Nacional 

(Lei nº 38, de 04 de abril de 1935), demonstrando que mesmo dentro do governo de 

Getúlio Vargas havia a preocupação em preservar a ordem política e social das 

“atividades subversivas”. Outra Lei de Segurança Nacional foi instituída em 1953 

(Lei nº 1802, de 05 de janeiro de 1953), mantendo as mesmas premissas com 

relação aos cuidados que o Estado brasileiro deveria ter com o “perigo vermelho”, 

vindo a confirmar que havia uma preocupação com as ideologias de esquerda muito 

antes do golpe civil-militar ser executado no Brasil.  

Entretanto, com o início do período repressivo de 1964, houve um 

redimensionamento da teoria do “inimigo interno”, criando uma lei que garantisse 

não somente a segurança interna do país, mas a própria Doutrina de Segurança 

Nacional, a qual foi criada pela ESG, e teve seus desdobramentos dentro do período 

da ditadura brasileira. A partir da realidade brasileira, seriam implantados nos 

demais países da América Latina os princípios da DSN, com seus órgãos de 

informações e sistemas repressivos (KANTORSKI, 2011, p. 25-6). 

O golpe civil-militar foi providencial para a criação das medidas que 

endureceriam o “regime”, pois o período pré-golpe era o momento de maior 

politização da sociedade brasileira, e por isso a Doutrina de Segurança Nacional, na 

perspectiva dos militares e das elites, tinha razão de ser, na medida em que seria a 

resposta para àqueles que “ameaçavam” a estabilidade do governo.  

Para Kantorski (2011, p. 27), o golpe civil-militar assim se definiu: 

O golpe de 1964 determinou-se como um marco decisivo na História da 
formação social brasileira. Esta hipótese tem sido aceita não somente pela 
forma como ficou conhecida a estrutura do Estado após a chegada das 
forças ditatoriais na cena política, mas também pela intensa atividade de 
oposição por parte da sociedade civil a partir da década de 1960. Um golpe 
de Estado impôs gradualmente às instituições civis inúmeras restrições 
políticas e, ao longo do processo dele decorrente, foi reduzindo as 
liberdades individuais por meio da edição de atos institucionais e da 
desorganização dos espaços sociais de representação. Nesse contexto, a 
política nacional estava sendo delineada via ações autoritárias, tendo no 
aparato repressivo uma de suas formas de manutenção

24
. 

                                                      

24
 KANTORSKI, Leonardo Prado. Expurgo de docentes na lógica da Doutrina de Segurança 

Nacional: o caso da FURG (1969-1977). Pelotas, 2011. Dissertação de Mestrado em Ciências 
Sociais – Instituto de Sociologia e Política. Universidade Federal de Pelotas. p. 27. 
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Dessa maneira, para os golpistas, o período que antecedeu ao golpe de 1964 

se definiu como de inflação descontrolada e recessão econômica, quebra da 

hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, caos administrativo e subversão da lei e 

da ordem. Por conta disso, a visão distorcida dos fatos no pré-golpe serviram às 

elites e às Forças Armadas como pretexto para que os militares (e os civis 

apoiadores) se colocassem como a única solução capaz de enfrentar tais mazelas 

(KANTORSKI, 2011, p. 27). 

 

 

1.2 Contexto político do golpe de Estado 

 

O Estado brasileiro passou na sua história recente, por diversas intervenções 

militares. Entretanto, antes da deposição do governo de João Goulart, em 1964, 

nenhuma das outras interferências das Forças Armadas haviam resultado num 

governo presidido por militares. O golpe de 1964 não foi apenas contra um governo, 

mas também contra um regime, contra um projeto de sociedade25, ainda que esta, 

naquele momento, não tivesse uma agenda muito clara sobre os rumos da nação.  

Tudo indica que tanto golpistas quando governistas acreditassem que a 

intervenção tratava-se, mais uma vez, de um procedimento “cirúrgico”, de curta 

duração, como já acontecera nos governos anteriores (Vargas - 1945 e 1954), no 

entanto, não foi assim que o Golpe se desenrolou26. 

Com o levante de março de 1964, a caserna destitui do poder o presidente 

eleito democraticamente, implantando um período ditatorial que alternaria por longos 

21 anos, governos militares, impondo à população, em especial àqueles que se 

insurgiram contra a ditadura, toda sorte de violações dos direitos humanos. 

Nesse sentido, Alves (1984, p. 40) define de que maneira atuava a doutrina 

durante os anos de repressão: 

É evidente que semelhante doutrina põe em sério risco a defesa dos direitos 
humanos. Quando é impossível determinar com exatidão quem deve ser 
tido como inimigo do Estado e que atividades serão consideradas 
permissíveis ou toleráveis, já não haverá garantias para o império da lei, o 
direito de defesa ou a liberdade de expressão e associação. Mesmo que 
sejam mantidos na Constituição, tais direitos formais só existem, na prática, 

                                                      

25
 NAPOLITANO, op. cit. p. 66. 

26
  Ibid., p. 67.  
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segundo o arbítrio do aparato repressivo do Estado de Segurança Nacional. 
Todos os cidadãos são suspeitos e considerados culpados até provarem 
sua inocência. 

Nesse sentido mostrou-se paradoxal o esforço dos governos 

autodenominados “Revolucionários”, os quais se colocaram no poder através de 

golpes de Estado, em destituir seus governantes eleitos democraticamente para, em 

nome da “democracia e liberdade dos povos”, imporem sistemas de governos em 

que a regra era toda sorte de violência e atrocidades contra suas populações, as 

quais foram massacradas e tiveram em todos os países do Cone Sul pelo menos 

duas décadas de atrasos e perdas sociais. No contexto da América Latina27, entre 

as décadas de 1960 a 1980, houve processos de exílio de boa parte da 

intelectualidade, pessoas envolvidas com movimentos sociais e das lideranças 

contrárias aos governos ditatoriais de cada país. Além disso, houve um sem-número 

de casos de prisões ilegais, torturas, perseguições, assassinatos, praticamente 

aniquilando toda uma geração em cada uma das nações que tiveram suas 

sociedades vitimadas pelas suas próprias elites econômicas, juntamente com os 

Estados Unidos e as empresas nacionais e multinacionais que tinham interesse em 

manter as massas trabalhadoras subjugadas aos velhos sistemas de exploração de 

mão-de-obra e matérias primas dos países da América do Sul28. 

Dentro de um contexto de “contenção” do perigo que representava para o 

mundo capitalista o exemplo da União Soviética, da República Popular da China e o 

Estado Cubano, no continente Americano, para os demais países latino-americanos 

e, sob a justificativa de que os Estados precisavam proteger suas democracias, viu-

se em quase toda a América do Sul, com a supervisão, apoio e intervenção, (por 

vezes velado, e às vezes aberto como no caso do Chile), dos Estados Unidos, 

emergir governos extremamente autoritários, repressivos e antidemocráticos, 

cometendo todo tipo de crimes contra suas populações, em nome do nacionalismo, 

da democracia e da liberdade (do capitalismo). 

                                                      

27
 Entre os anos 1960 e até a metade da década de 1980 a maioria dos países da América Latina 

viveu períodos de ditaduras militares (na Argentina, no período de 1976 a 1983; na Bolívia, no 
período de 1964 a 1982; no Brasil, no período de 1964 a 1985; no Chile, no período de 1973 a 
1988; no Paraguai, no período de 1954 a 1989 e no Uruguai, no período de 1973 a 1985).  

28
 ROSITO, João Baptista Alvares. Anistia política, reparação econômica e justiça de transição: um 

estudo etnográfico das medidas brasileiras compensatórias por violações de direitos humano à 
época da ditadura militar. Disponível em: <http://idejust.files.wordpress.com/2010/04/ii-idejust-
rosito.pdf.> Acesso em: 09 Mar. 2014. p. 02. 
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Pode-se entender a deposição do presidente João Goulart como um golpe 

contra as reformas sociais do Estado brasileiro, (em especial a Reforma Agrária), 

defendidas por boa parte da população brasileira29. Além disso, o golpe se mostrou 

um duro revés na incipiente democracia política iniciada em 1945, logo após a 

derrubada do Estado Novo do governo Vargas. 

Além disso, o golpe de 1964 também teve grande impacto sobre as 

instituições do Estado brasileiro, entre eles as universidades, já que estas eram um 

dos maiores redutos dos opositores ao “regime” (em verdade já existiam adeptos da 

esquerda nas universidades mesmo antes do golpe), tendo, inclusive, aumentado a 

adesão dos movimentos de contestação durante os anos do período de exceção 

(MOTTA, 2014, p. 25). Não por acaso, a capacidade de mobilização em torno da 

resistência ao governo dos militares fez com que a comunidade acadêmica 

passasse a ser um dos alvos preferenciais da comunidade de informações durante o 

período da repressão. 

 

 

1.3 O terrorismo de Estado: o “inimigo interno” 

 

A preocupação em combater o “inimigo interno” surgiu ainda na Era Vargas, 

mas somente durante a ditadura civil-militar foi colocada como prioridade para ser 

enfrentada pelo Estado brasileiro (naquele momento dirigido pelos golpistas). 

Dentro dessa lógica, seria natural que todos os que porventura simpatizassem 

com as ideologias de esquerda fossem considerados inimigos. Com base nisso, os 

estrategistas militares que criaram a Doutrina de Segurança Nacional procuraram 

aperfeiçoar as técnicas adotadas em guerras anteriores e o exemplo mais marcante 

é a da guerra de libertação da Argélia. Buscaram as mesmas táticas, como 

estratégia para uma “contrarrevolução”, como o que aconteceu no caso brasileiro e 

mais tarde nos outros países do Cone Sul. 

Para Padrós (2012, p. 504): 

Uma vez identificado o inimigo, este devia ser confrontado em todos os 
terrenos. O espírito cruzadista reforçou essa ação que, além de ser 
constante, profunda e abrangente, tinha que desempenhar uma dupla 

                                                      

29
 Cabe lembrar que no momento da deposição, João Goulart gozava de mais de setenta por cento 

de aprovação de seu governo pela sociedade brasileira. (BANDEIRA, 1983). 
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função: alinhar o país junto ao esforço mundial do Ocidente na luta universal 
contra o comunismo e destruir a subversão interna, para restaurar “a paz, a 
ordem e a tranquilidade”. Assim, a lógica da bipolaridade e da Guerra Fria 
emoldurou toda interpretação feita pelos arautos da DSN

30
.  

Por conta disso, as Leis de Segurança Nacional31 já tratavam de definir as 

condutas típicas como crimes contra a segurança do Estado. Considerando a 

conjuntura em nível mundial nos anos 1950, quando havia a polarização entre as 

duas grandes potencias no contexto da Guerra Fria (EUA x URSS), a ideia 

defendida pelos norte-americanos de que havia um perigo constante de 

comunização dos países periféricos, possivelmente colaborou para que, no caso 

brasileiro, a LSN de 1953 tenha vigorado até o ano de 1967.  

De acordo com Padrós (2007, p. 46):  

A DSN foi encampada como fundamento teórico e justificador da proteção 
da sociedade nacional por meio do aperfeiçoamento de um Estado que 
precisava esconder suas características e essência ditatoriais. Para sua 
legitimação, a DSN destacou a existência de um “estado de guerra 
permanente” contra um hipotético “inimigo interno”, que compreenderia todo 
sujeito ou organização política ou social de oposição aos interesses da 
ordem vigente. 

Nesse viés, é bastante significativa a mudança no conceito Segurança 

Nacional na Constituição de 1967, já que pela Constituição de 1946, a Segurança 

Nacional dizia respeito à defesa contra as agressões externas e a preservação das 

fronteiras territoriais. O texto constitucional de 1967 revisa esse conceito, passando 

a considerar como inimigo do regime: o “inimigo interno” (KANTORSKI, 2011, p. 31). 

Dessa forma, dentro da lógica da DSN, qualquer ato que viesse de encontro aos 

interesses do governo ditatorial era encarado como uma forma atentatória ao 

governo, portanto os agitadores mereciam ser tratados como “subversivos32”. 

Muito embora a preocupação com as posições incômodas que defendiam os 

simpatizantes do comunismo fosse anterior ao golpe de 1964, com a entrada dos 

golpistas no poder a tese do “inimigo interno” foi readequada dentro dos moldes da 

                                                      

30
 PADRÓS, Henrique Serra. A ditadura civil-militar uruguaia doutrina e segurança nacional. Varia 

História, Belo Horizonte, vol. 28, n. 48, p. 495-517: jul/dez. 2012. Disponível em: <http://www. 
corteidh.or.cr/tablas/r30658.pdf.> Acesso em: 10 Jul. 2014. 

31
 A Lei nº 38, de 04 de abril de 1935, denominada Lei de Segurança Nacional e a Lei no 1.802, de 

05 de janeiro de 1953. 

32
 RESENDE, Maria Efigênia Lage de NEVES, Lucilia de Almeida (Org.). Universidade Federal de 

Minas Gerais - memória de reitores (1961-1990). Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 181. 
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DSN. Tal readequação serviu como base para que outros regimes ditatoriais 

impostos na América Latina aproveitassem a experiência do governo brasileiro no 

combate aos inimigos do “regime” (KANTORSKI, 2011, p. 26). 

Para o Estado brasileiro, a DSN serviu de base teórica para que fosse 

desenvolvida uma série de medidas visando à manutenção dos interesses dos 

grupos de poder que apoiavam, foram protagonistas ou tiveram benefícios com o 

golpe civil-militar. A DSN continha as diretrizes para os órgãos de repressão que 

serviram de modelo para o caráter repressivo imposto pelos agentes de Estado 

contra aqueles que resistiam desde os primeiros momentos do golpe, assim como 

durante a manutenção do período de exceção. Nesse sentido, seriam reprimidos 

todos aqueles que fossem considerados suspeitos de atos contrários à repressão, e 

até mesmo aqueles cuja contrariedade ficava apenas no plano das ideias (CUNHA; 

GOES, 1985, p. 36). 

Dentro das medidas aperfeiçoadas pela repressão, estava o trabalho de 

inteligência capaz de identificar e localizar o “inimigo”, e isso deveria ser feito 

anterior ou paralelamente ao combate que se travava, de forma a transformar em 

alvo todos os simpatizantes e grupos favoráveis à causa revolucionária. De fato, isso 

ocorreu durante praticamente todo período ditatorial, de forma mais contundente a 

partir do AI-5 e do Dec. 477, o primeiro impondo a toda população uma maior 

vigilância e o segundo, colocando a comunidade acadêmica sob a monitoramento 

dos órgãos de informações (MOTTA, 2014, p. 25). 

As formas de esse controle acontecer eram as mais variadas possíveis e 

passavam pela presença permanente (de militares, espiões, policiais a paisana, 

simpatizantes) em toda parte33; nos locais de trabalho, nos meios de transporte, nos 

estabelecimentos de ensino (particularmente as universidades) até nas relações 

cotidianas. Nessa “guerra”, a arma decisiva era a informação sobre o “inimigo 

interno”. E não importavam por quais meios essa informação era obtida, o que 

implicava em certo sentido, uma espécie de aval para que fossem cometidas 

atrocidades, tudo em nome do objetivo maior: proteger os preceitos da “revolução”. 

Segundo Rômulo Pessoa (2014): 

                                                      

33
 PESSOA, Romualdo. Os militares, a ideologia de segurança nacional e a ação guerrilheira no 

Araguaia. Disponível em: <http://grabois.org.br/portal/revista.int.php?id_sessao=9&id_publicacao 
=3828&id_indice=416.> Acesso em: 15 Jul. 2014.  

http://grabois.org.br/portal/revista.int.php?id_sessao=9&id_publicacao=3828&id_indice=416
http://grabois.org.br/portal/revista.int.php?id_sessao=9&id_publicacao=3828&id_indice=416
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Tratava-se, ainda, de identificar como “inimigo interno” aqueles que se 
opunham ao regime vigente e procuravam “subverter” a ordem 
estabelecida, fundada nos valores “cristão-ocidentais”. Seguindo-se esses 
preceitos, tornava-se essencial separar os “subversivos” do meio do povo, e 
combatê-los implacavelmente, como representantes do “comunismo 
internacional”. Incluíam-se dentre esses, padres e missionários, que 
seguiam a linha da Teologia da Libertação e buscavam orientar-se, segundo 
essa doutrina, por uma “opção preferencial pelos pobres”, lema que eles 
adotavam, dando apoio aos camponeses e posseiros na luta pela terra. 

Sobre todos eles os rótulos de subversivos e terroristas eram usados com 

frequência, essa era a estratégia utilizada para afastá-los do povo ou para que estes 

perdessem a credibilidade perante a população. Dessa maneira, tanto nas ações 

específicas que visavam a combater as iniciativas consideradas subversivas, bem 

como nas ações mais amplas de combate aqueles que exerciam o direito de 

resistência, seja com manifestações e tentativas de combate ao governo golpista, 

seja pelas armas, toda a estratégia utilizada pelos governos militares obedeceu à 

Ideologia de Segurança Nacional34 (PESSOA, 2014). Em boa parte dos casos, as 

ações dos agentes da repressão transformaram-se em perseguições, prisões, 

torturas35 e assassinatos de lideranças camponesas, religiosos partidários da 

teologia da libertação e comunistas, perseguição de estudantes e professores 

universitários e de todos os que se colocavam contra (ou que os agentes assim 

imaginavam) a “revolução democrática”.  

 

 

1.4 A Escola de Segurança Nacional e o aparato repressivo 

 

Como foi dito anteriormente, um dos pontos que deram início a atuação mais 

contundente da DSN durante o período repressivo foi a revisão do conceito de 

“defesa nacional”, já que a definição anterior trazia a necessidade de proteção das 

                                                      

34
 COMBLIN, José. A ideologia da segurança nacional: O poder militar na América Latina. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.  

35
 Segundo o livro Brasil: Nunca Mais - compêndio dos arquivos que relatam as torturas realizadas e 

documentadas nos IPM do Superior Tribunal Militar - o aparato repressivo chegou a ministrar 
aulas de tortura com presos-cobaias, explicitando-a como método de obtenção de confissões e 
degradação dos presos. Conforme o estudante Ângelo Pezutti da Silva relatou em 1970, ele foi 
interrogado e usado como instrumento de demonstrações práticas em uma aula que participaram 
mais de 100 sargentos, cujo instrutor era o Tenente Ayton, o qual projetava slides sobre os 
métodos e mostrava na prática, para a qual servira o interrogado. Esse é um dos muitos relatos de 
presos que foram submetidos à tortura, chegando a servirem de instrumentos em aulas para a 
disseminação da prática. ARNS, Dom Paulo Evaristo. Brasil: Nunca Mais. 17ª Ed. Rio de Janeiro: 
Editora Vozes, 1985. p. 31. 
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fronteiras contra eventuais ataques do “inimigo externo”. A partir do final dos anos 

1950 a luta contra as “forças internas de agitação” começou a ser travada, ou seja, o 

“inimigo interno” começou a ser combatido (COIMBRA, 2000, p. 10). Considerando a 

bipolarização que definia o cenário político internacional no período, havia os aliados 

com os países democráticos (os EUA e seus aliados) e os países comprometidos 

com o comunismo internacional (a URSS e seus “satélites”). Com base nisso, o 

“inimigo interno” era assim caracterizado, nas palavras do General Breno Borges 

Fortes, Comandante do Estado Maior do Exército em 1973 (COIMBRA, 2000, p. 10): 

O inimigo [...] usa mimetismo, se adapta a qualquer ambiente e usa todos 
os meios, lícitos e ilícitos, para lograr seus objetivos. Ele se disfarça de 
sacerdote ou professor, de aluno ou de camponês, de vigilante defensor da 
democracia ou de intelectual avançado, [...]; vai ao campo e às escolas, às 
fábricas e às igrejas, à cátedra e à magistratura [...]; enfim, desempenhará 
qualquer papel que considerar conveniente para enganar, mentir e 
conquistar a boa fé dos povos ocidentais. Daí porque a preocupação dos 
Exércitos em termos de segurança do continente deve consistir na 
manutenção da segurança interna frente ao inimigo principal; este inimigo, 
para o Brasil, continua sendo a subversão provocada e alimentada pelo 
movimento comunista internacional (Jornal da Tarde, 1973, p. 10). 

Entre os intelectuais que defendiam a aplicação e redefinição da DSN a partir 

do golpe estava o General Golbery do Couto e Silva, um dos personagens mais 

emblemáticos do período da ditadura, o qual estabelecia um comparativo entre o 

bem-estar social e a segurança, defendendo que para se atingir a “segurança 

nacional” justificava-se o sacrifício daquele, ou seja, a supressão das liberdades 

(direitos individuais da pessoa humana) e todas as limitações à violência que o 

“regime” impunha (COIMBRA, 2000, p. 11). 

Dessa forma, foi sensivelmente modificado o sistema de segurança do Estado 

brasileiro. E para que essas mudanças ocorressem, foram necessárias duas 

mudanças significativas dentro da estrutura anterior do Estado: a primeira foi o 

hipertrofia dos órgãos repressivos pré-existentes ao golpe, para que, mais tarde, 

fossem criados novos organismos mais adaptados às questões pontuais da 

repressão. A segunda foi a autonomia operativa36 de que gozavam os organismos 

                                                      

36
 Não se está querendo dizer com isso que os comandantes dos órgãos repressivos e a cúpula do 

governo não soubessem o que acontecia nos porões da ditadura, pois mesmo com a autonomia 
dos órgãos repressores, as medidas repressivas eram do conhecimento dos dirigentes da 
repressão. 
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criados,  o que veio a dar a alguns deles, status de um “quarto poder37”. Assim, em 

13 de junho de 1964 foi criado o Serviço Nacional de Informações (SNI), como órgão 

central da repressão, para coordenar os trabalhos do Conselho de Segurança 

Nacional (CSN), o que formalmente deflagrava a “guerra revolucionária” do Estado 

brasileiro contra o “inimigo” que estava infiltrado por todo território do país 

(ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985 a, p. 67). 

O auge da atuação do SNI se deu a partir do governo do ditador Médici, tendo 

suas prerrogativas de atuação aumentadas significativamente, juntamente com sua 

militarização. Desse momento em diante, o SNI passou a ser considerado um 

“quarto poder”, não uniformizado. Foi o órgão de repressão mais importante durante 

a ditadura, tendo agências em todos os Ministérios, empresas privadas e estatais, 

inclusive nas esferas estaduais e municipais, assim como nas universidades. Cabe 

lembrar que no período de 1967 a 1972 foram criados diversos órgãos repressivos, 

como o Centro de Informações do Exército, (CIE), em 1967, o Centro de 

Informações da Aeronáutica (CISA), em 1970 e o Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR) foi reestruturado em 1971, existente desde 1964 (COIMBRA, 2000, 

p. 12). 

Com a reestruturação de alguns órgãos e criação de outros, o “regime” 

passou a integrar de forma mais efetiva o aparelho repressor da ditadura. Um dos 

exemplos dessa integração foi a criação da Operação Bandeirantes (OBAN) em 

1969, a qual foi financiada por entidades privadas e composta por integrantes das 

três forças (Exército, Marinha e Aeronáutica), pelas Delegacias de Ordem Política e 

Social (DOPS), e pelas polícias civis (estaduais e federal) e militares.  

Além de todo aparato repressivo oficial que o Estado possuía durante a 

ditadura, a “comunidade de informações” também teve colaboração de entidades 

paramilitares que se alinhavam ideologicamente aos golpistas como o Comando de 

Caça aos Comunistas (CCC), o Movimento Anticomunista (MAC38), a Facção 

Anticomunista (FAC), a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e 

                                                      

37
 O aparato repressivo a partir desse momento passa ter um poder quase ilimitado, pois na prática 

era dispensável obedecer às regras da Justiça. As prisões arbitrárias se multiplicaram, em muitos 
casos os presos eram capturados sem mandado de prisão e ficavam incomunicáveis por vários 
dias, sob tortura. Não raro, o registro dessas prisões se dada dias depois da captura, caso o 
prisioneiro resistisse às sessões intermináveis de violência física e psicológica. FICO, Carlos. O 
regime militar no Brasil (1964-1985). São Paulo. Editora Saraiva, 1988. – (Que história é esta?). p. 
28. 

38
 Uma das organizações paramilitares coordenadas pelo IBAD.  
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Propriedade (TFP), entre outros (DREIFUSS, 1981, p. 103). Muitas destas entidades 

haviam surgido mesmo antes de 1964 e se mantiveram muito atuantes após o golpe. 

Vale frisar que a atuação dos órgãos repressivos criados durante os governos 

militares no Brasil não se limitaram a atuar dentro das fronteiras geográficas 

brasileiras, pois nos golpes que vieram após o golpe civil-militar no Brasil, como 

Bolívia (1972), Chile, Uruguai (1973) e Argentina (1976), os agentes da repressão 

brasileira tiveram participação ativa. Seja nos treinamentos dos contingentes dos 

órgãos repressivos daqueles países, seja nas sessões de interrogatórios e torturas 

de presos políticos, agiam dentro da rede de cooperação mútua entre as nações do 

Cone Sul, denominada “Operação Condor39”. 

Padrós (2009, p. 702) resume bem o que foi esta rede de cooperação: 

A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas 
das ditaduras civil-militares de Segurança Nacional que se disseminaram 
pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80. Na prática, consistiu na 
extrapolação além-fronteiras dos mecanismos repressivos que já vinham 
sendo colocados em prática, com muita eficiência, no interior de cada um 
dos países. Através de um complexo processo de articulação e 
coordenação das forças de segurança, procurou-se combater a oposição 
exilada na região e, posteriormente, toda e qualquer forma de dissidência, 
manifestação e denúncia contra as ditaduras em qualquer parte do planeta, 
casos da Europa e dos Estados Unidos (EUA

40
). 

A Operação Condor foi o órgão capaz de organizar e coordenar as atividades 

repressivas dos diversos aparatos de segurança dos países do Cone Sul. Conforme 

Padrós, a cooperação mútua tinha a finalidade de trocar informações, coordenar 

operações conjuntas e, no caso dos agentes da repressão brasileiros, repassar a 

experiência para os Estados que ainda viriam a implantar ditaduras em seus 

territórios (PADRÓS, 2004, p. 52). 

                                                      

39
 A Operação Condor não foi o início da colaboração efetiva entre os sistemas repressivos do Cone 

Sul. Em realidade, foi um mecanismo de continuidade, embora num âmbito mais complexo, 
sofisticado e, certamente, mais letal. Na prática, foi montada sobre uma longa tradição de 
cooperação subterrânea entre polícias e militares da região. De fato, na experiência das ditaduras 
de Segurança Nacional, a aplicação da metodologia repressiva ilegal extrapolou fronteiras 
nacionais; o monitoramento, a espionagem, o seguimento e a perseguição implacável extra-
fronteira contou com o auxílio dos organismos de segurança dos países limítrofes. A colaboração 
e a reciprocidade de “favores” foi uma característica comum. PADRÓS, Enrique: Como el Uruguay 
no hay...Terror de Estado e segurança nacional no Uruguai. Tese de Doutorado. UFRGS. 2005. p. 
702. 

40
 PADRÓS, Enrique Serra, BARBOSA, Vânia M., LOPEZ, Vanessa Albertinence, Fernandes, 

Ananda Simões. Organizadores - Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul (1964-
1985): história e memória./ Porto Alegre: Corag, 2009.v.3; 290 p.:il. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/ditadura/pdf/ditadura_03.pdf.> Acesso em: 20 
Jul. 2014. p. 49. 

http://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/ditadura/pdf/ditadura_03.pdf
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1.5 Repressão e resistência 

 

Durante todo o período da ditadura brasileira, foi montada uma estrutura de 

vigilância e repressão capaz de monitorar e coletar informações daqueles que eram 

considerados pelo Estado, os “subversivos”, além de todo o aparato legal para 

facilitar o controle e monitoramento dos “inimigos” do “regime”. Entre as décadas de 

1960 e 1970, o país passou por incontáveis e intensos movimentos contra a ditadura 

civil-militar, em um contexto amplo, já que, em nível mundial, o final dos anos 1960 

foi de efervescência para a cultura, política, economia, assim como para os 

costumes e modo de vida; principalmente da juventude (RUBERT; GALLO, 2014, 

p. 115). 

Um dos contingentes que mais contestou os militares por todo o período de 

vigência do Estado de exceção foi o dos estudantes universitários, com entidades 

como a UNE, juntamente com o apoio de parte dos estudantes secundaristas, tendo 

inclusive, ultrapassado os muros das universidades, já que os estudantes passaram, 

nesse período, a ter ingerência dentro do cenário político, cultural, artístico e, em 

alguns casos, participação nos grupos de luta armada41. Entre as pautas dos 

estudantes, estavam a Reforma Universitária, cujas manifestações contra a ditadura 

civil-militar tiveram como ápice o ano de 196842, quando aconteceram muitos 

confrontos entre estudantes e forças do governo, culminando com o aumento 

exponencial da repressão, juntamente com a edição do AI-5 e posteriormente, do 

Decreto 477, causando forte impacto dentro da comunidade acadêmica 

(NAPOLITANO, 2014, p. 164). 

Em abril de 1968, temendo que a Frente Ampla43 ganhasse credibilidade com 

as massas já que esta trabalhava para fazer frente ao governo junto com o 

movimento estudantil, o ditador Costa e Silva proíbe as atividades do grupo.  

                                                      

41
 Boa parte dos militantes de esquerda que foram para a luta armada eram estudantes.  

42
 Dentro desse contexto, é importante ressaltar que houve alterações de intensidade na repressão 

durante a ditadura civil-militar, e pode-se considerar um crescente do caráter repressivo do início 
do golpe até o ano de 1968, momento a partir do qual o aparato repressor se aperfeiçoa, 
aumentando exponencialmente o terror de Estado, até o período considerado o fim do “Milagre 
Econômico”, em 1974. 

43
 Em outubro de 1966 foi lançada a Frente Ampla, conciliando os interesses e relativizando (para 

que fosse viável o acordo) as diferenças ideológicas de Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e 
João Goulart. O Manifesto era uma crítica severa ao golpe e a exigência do retorno ao processo 
democrático que fora interrompido em 1964. Embora o documento fizesse pesadas críticas ao 
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O movimento estudantil efervescia nesse momento fazendo duras críticas ao 

regime e exigindo mudanças sociais. Em contrapartida, o governo atacava as 

organizações estudantis propondo as reformas nas estruturas administrativas das 

Universidades, pois as considerava um foco revolucionário e um modelo arcaico de 

ensino superior. 

Com a morte do estudante Edson Luiz, baleado pela polícia durante uma 

manifestação no Rio de Janeiro, os conflitos entre estudantes e as forças 

repressivas passam a ocorrer com mais constância. A missa de sétimo dia do 

estudante reuniu mais de 60 mil pessoas e transformou-se em enfrentamento entre 

a tropa de choque da polícia carioca e os estudantes (NAPOLITANO, 2014, p. 89). 

Culminando as manifestações ocorreu a passeata dos Cem Mil, em junho de 

1968, com participação da sociedade, juntamente com artistas e intelectuais. Em 

todas estas oportunidades, a polícia reprimia duramente os manifestantes, 

transformando as ruas em verdadeiros cenários de guerra44. 

Dentro desse contexto, o governo do ditador Costa e Silva seria marcado pelo 

que alguns historiadores costumam definir como “o golpe dentro do golpe45”. 

Contudo, é ingênua a conclusão de que o “regime” endureceu tão somente a partir 

da instituição do AI-546, já que no período de 1964 a 1968, embora a repressão 

tenha agido com alguma seletividade, já o fazia com extrema violência47. Pode-se 

dizer que o AI-5 foi o amadurecimento de um processo que havia iniciado muito 

antes, portanto os acontecimentos do ano de 1968 até colaboraram, mas não foram 

determinantes para o endurecimento do regime. Assim, com o AI-5, a possibilidade 

de restauração da democracia ou de oposição "consentida" ao “regime” foi 

                                                                                                                                                                      
governo, se pautava pelo diálogo, na tentativa de que houvesse uma saída política para o caminho 
que os golpistas pareciam enveredar. NAPOLITANO op. cit. p. 84-85 passim. 

44
 Ibid. p. 88-90 passim.  

45
 ARAÚJO, Maria Paula; DA SILVA, Izabel Pimentel; SANTOS, Desirree dos Reis/ organização. 

Ditadura militar e democracia no Brasil: história, imagem e testemunho. - 1. ed. - Rio de Janeiro : 
Ponteio, 2013. p.20.   

46
 De acordo com Carlos Fico (2001, p. 65), o movimento para a implantação do AI-5 foi considerado 

como uma espécie de “golpe dentro do golpe”, e teve como pressuposto duas ordens de fatores: 
os anseios punitivos do grupo radical e a decisão do ditador Costa e Silva de completar a 
“operação limpeza”, já iniciada em 1964. (KANTORSKI, 2001, p. 41). 

47
 FICO, Carlos. Além do golpe: Versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Rio de 

Janeiro: Ed. Record, 2012. 
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eliminada48. O que ocorreu, de fato, foi a adesão de centenas de jovens à 

clandestinidade, muitos inclusive abandonando suas universidades e se engajando 

na resistência à ditadura (FERNANDES, 2004, p. 195).  

Em agosto de 1968, a Universidade de Brasília (UnB) é ocupada militarmente, 

não deixando alternativa para os estudantes a não ser se reorganizarem em suas 

entidades estudantis, entre elas a UNE. Em outubro daquele ano, o XXX Congresso 

da UNE49, organizado clandestinamente (em um sítio em Ibiúna- SP), terminou com 

a prisão de 920 estudantes, entre eles lideranças estudantis da época, como Luiz 

Travassos e José Dirceu. Todos os episódios de enfrentamento dão ânimo às 

lideranças estudantis que defendiam a luta armada, uma vez que ficava evidente 

que não havia alternativa (pelo menos para parte dos que resistiam), para fazer 

frente ao governo a não ser pegar em armas50.  

Os grandes veículos da imprensa, sobretudo aqueles que haviam apoiado o 

golpe, defendiam a ideia de que a opção pela luta armada de parte da esquerda era 

a contrapartida para as ações repressivas do Estado, considerando em alguns casos 

justificável a violência dos agentes da repressão. É esse o mote que defendia a 

“teoria dos dois demônios51”, a qual será, reiteradas vezes, usada para justificar os 

crimes perpetrados pelos militares (e civis) do regime. 

Já na imprensa alternativa, havia espaço para que os movimentos de 

resistência se manifestassem, em especial durante a década de 1970. Essa era a 

forma encontrada pela resistência para denunciar a violência e as atrocidades que 

vinham sendo cometidas contra os “inimigos do regime”, as quais eram feitas 

principalmente contra os partidos de esquerda e movimentos sociais, além de 

                                                      

48
 FERNANDES, Ananda Simões. A reação da imprensa alternativa à censura durante os “anos de 

chumbo” (1969-1974): o caso do semanário O Pasquim In: WASSERMAN, Claudia; GUAZZELLI, 
Cesar Augusto Barcellos (Org.). Ditaduras militares na América Latina. Porto Alegre: UFRGS, 
2004. 

49
 NAPOLITANO, op. cit. 90-91 passim. 

50
 Ibid., p. 90. 

51
 Marcos Napolitano traz em sua obra a definição da versão local da “teoria dos dois demônios”: a 

defesa da tese de que a violência do regime e do aparelho repressivo do sistema era a contraface 
da violência da guerrilha. Por essa concepção, defendida por muitos dos agentes da repressão na 
tentativa de justificar seus crimes, os dois lados se equivaliam, vale dizer, as duas condutas, tanto 
dos agentes criminosos que agiam inclusive fora do que a própria norma do regime definia como 
legal, seriam tão reprováveis quanto aquelas condutas da população que combateu o sistema, 
exercendo o direito de resistência. Ibid., p. 142.  
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sempre haver o risco dos jornais e revistas sofrerem as represálias por enfrentar a 

repressão. 

Além disso, ainda havia outras formas de manifestação, entre elas as 

artísticas, como o teatro, cinema e a música52. Na maior parte da década de 1960 o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), monopolizou os referenciais dos artistas, sendo 

que estes tinham a concepção de chamar a atenção da plateia para os graves 

problemas sociais por que passava o país (RUBERT; GALLO, 2014, p. 119-20). 

Obviamente, o preço que os artistas que contestavam o governo ditador pagavam 

era a perseguição, os sequestros, torturas, além de atentados contra os teatros 

como forma de desencorajar a classe artística contestadora. Por conta disso, muitos 

artistas e intelectuais se viram obrigados a abandonar o país ao longo das décadas 

de 1960 e 1970, tanto para fugir de retaliações da repressão, quanto para poderem 

denunciar o que acontecia no Brasil sem correrem o risco de serem perseguidos 

pelos agentes53. 

Entretanto, segundo Denise Rollemberg (2007), o êxito da repressão não se 

deu pelo aperfeiçoamento dos órgãos de informações, mas sim pela prática 

institucionalizada da tortura, muito utilizada como forma de combater as 

organizações de resistência à ditadura. Embora a autora credite (em parte) o 

sucesso da repressão às práticas da tortura, a derrota da esquerda armada ocorreu 

mais pelo distanciamento existente entre a sociedade e os grupos de resistência 

armada. Seja por parte das organizações mais populares (que valorizavam o papel 

das massas urbanas e rurais como formas de ampliação da resistência), ou 

daquelas mais radicais (dos grupos que defendiam as formas de resistir pelas ações 

armadas), não houve a necessária aproximação com a sociedade e o custo do 

isolamento social da esquerda armada foi um dos fatores decisivos da sua derrota 

(RUBERT; GALLO, 2014, p. 130-131). 

Além disso, a desproporção do aparato bélico entre as ações dos 

guerrilheiros e as forças militares deixou bem claro que não havia a menor 

possibilidade da luta armada enfrentar os órgãos de repressão do governo. Dessa 

                                                      

52
 Nomes como Glauber Rocha, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Chico Buarque, Gilberto Gil, Cacá 

Diegues, José Celso Martinez Corrêa, Augusto Boal, Hélio Oiticica e Torquato Neto, foram alguns 
dos artistas que tiveram mais projeção entre aqueles que se contrapunham ao “regime”. 

53
 Como exemplo, podemos citar o Grupo de Cultura do Comitê Brasileiro pela Anistia, formado em 

Paris, pelos artistas brasileiros, Zé Celso, Augusto Boal e Carlos Zílio. RUBERT, GALLO, op. cit. 
p. 123. 
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forma, foram usados contra os guerrilheiros: a perseguição, a tortura, o assassinato 

e o banimento restando àqueles que foram submetidos aos porões da ditadura, ao 

exílio ou à clandestinidade, rever suas atitudes para compreenderem e resignarem-

se com a derrota (RUBERT; GALLO, 2014, p. 131). 

Um dos fatores determinantes para que a repressão tivesse efetividade 

durante o período da ditadura brasileira foi o fato de as elites ligadas ao capital 

nacional (e também ao internacional) terem um grande receio de que os ideais 

comunistas, de compartilhamento de bens e divisão de rendas ganhassem adeptos 

entre a população brasileira, a ponto de enfrentar as mazelas sociais que datavam 

(e ainda datam) do início da formação do Estado brasileiro. Assim, o temor que 

vinha da URSS e do exemplo de Cuba definiram os contornos do “perigo” que 

representava o “inimigo interno”. Em certa medida, essas justificativas ideológicas, 

com bases econômicas foram capazes de nortear a oposição a João Goulart, a 

ponto de tirá-lo do poder, impondo-lhe o golpe civil militar de 1964 (RUBERT; 

GALLO, 2014, p. 200). 

Assim, a “contrarrevolução” tornou-se um projeto social (e econômico), 

exigindo das elites que tomaram o poder, capacidade suficiente para manter o Brasil 

nos rumos da “democracia” capitalista. Contudo, o que menos se viu durante o 

período de exceção foi a manutenção de qualquer resquício de democracia e 

respeito ao estado de direito e a pessoa humana. A partir dessa realidade, tudo o 

que guardasse relação com as ideias comunistas passou a ser relacionado com o 

“inimigo interno” devendo, pois, ser combatido violentamente pelos agentes da 

repressão. Segundo Silvania Rubert (RUBERT; GALLO, 2014, p. 200) a figura do 

“inimigo interno” se definia como: 

[...] Um inimigo sem rosto específico, o que fazia de qualquer um possível 
suspeito: um “terrorista” em potencial. Essa ideologia, base da Doutrina de 
Segurança Nacional (DSN), teve o papel de legitimar muitas das atitudes 
criminosas. A tortura, forma mais utilizada para desmantelar esse inimigo, 
objetiva atacar quem a pessoa é, retirando-a de sua integridade, de seus 
vínculos, da sua própria vida. O Brasil muito torturou, chegou a exportar 
seus métodos a outras ditaduras do Cone Su. [...]. 

A ditadura ainda se prestou a um papel maniqueísta de colocar os 

“defensores da democracia” de um lado e os “terroristas e subversivos” do outro, 

como forma de desmobilizar e deslegitimar as ações da resistência dos grupos que 

se contrapunham ao governo diante da população. Assim, a propaganda 
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anticomunista teve um importante papel nesse cenário, pois incitava os cidadãos a 

colaborarem com o governo sempre que tivessem uma informação sobre as ações 

da luta armada, além de terem um caráter pedagógico pela imposição da cultura do 

medo, afinal ninguém queria ser o próximo a ser considerado terrorista (RUBERT; 

GALLO, 2014, p. 201). Para a DSN, o subversivo era todo aquele que estava contra 

os objetivos da nação, e estava intimamente ligado ao comunismo, devendo, 

portanto ser anulado, ou se preciso fosse, eliminado da sociedade (PADRÓS, 2008, 

p. 152). 

Entre as atuações do aparato repressivo estava a produção de informações, a 

qual era centralizada pelo SNI, e servia para que as ações de combate aos 

subversivos se embasassem. Entre outras medidas, estava a coleta de dados 

através dos agentes infiltrados, como o serviço público, as empresas privadas e o 

meio estudantil, já que, este era um dos principais focos de resistência à ditadura 

durante todo período de duração do “regime”.  

De acordo com Ishaq (2012, p. 18), os documentos produzidos pelos órgãos 

de informações explicam como a DSN era difundida dentro do Sistema Nacional de 

Informações (SIsNi). Além disso, a Escola Superior de Guerra (ESG) produziu as 

fontes para que os integrantes das Forças Armadas recebessem a formação 

necessária para o combate à guerra subversiva (ISHAQ, 2012, p. 19). 

Com a edição do AI-5 em 1968, o aparato repressivo a partir desse momento 

passa ter um poder quase ilimitado, pois na prática era dispensável obedecer às 

regras da Justiça54. As prisões arbitrárias se multiplicaram, em muitos casos os 

presos eram capturados sem mandado de prisão e ficavam incomunicáveis por 

vários dias sob tortura. Não raro, o registro dessas prisões se dava dias depois da 

captura caso o prisioneiro resistisse às sessões intermináveis de violência física e 

psicológica.  

O Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas foram fechados por 

tempo indeterminado. A censura passou a controlar toda imprensa, ficando esta 

proibida de publicar qualquer coisa que desagradasse o governo, criando com isso a 

censura prévia. Novamente cassaram-se mandatos de deputados, senadores, 

governadores e prefeitos. Foi suspenso o habeas corpus para crimes políticos. As 

reuniões de qualquer tipo foram proibidas. Definitivamente as medidas que 

                                                      

54
 FICO,1988, op cit. p. 28. 
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decorreram do AI-5 eram tão draconianas que ficou cristalino até para quem 

defendia o regime que se vivia sob uma ditadura. Era o início dos “anos de chumbo”. 

Mesmo que seja um equívoco concluir que as ações violentas de 

determinados grupos da repressão acontecessem sem a aquiescência do alto 

comando do governo, já que as ações violentas eram consentidas por estes, 

existiram grupos dentro da repressão que trabalhavam na clandestinidade, como as 

milícias e os esquadrões da morte, deixando evidentes as divergências que havia 

dentro das Forças Armadas. Até certo ponto, essas dissidências explicam por que 

não houve uma política de extermínio como aconteceu na Argentina e no Chile mais 

tarde, pois quase sempre ocorreram discordâncias entre os grupos mais radicais e 

alguns dos ditadores/presidentes no caso brasileiro (RUBERT; GALLO, 2014, 

p. 204). 

Entretanto, o uso desproporcional do aparato repressivo não foi utilizado de 

forma irracional, uma vez que, dentro da Doutrina de Segurança Nacional e da 

sanha que havia em combater o “inimigo interno”, se colocavam como objetivos das 

elites apoiadores da ditadura a preservação do capital nacional e a possibilidade de 

entrada em larga escala do capital internacional, fato que viria a colocar os governos 

militares em situação extremamente difícil do ponto de vista econômico logo no 

início da década de 1970. 

No final dos anos 1960 (1969), o Brasil vivia o auge da repressão às 

organizações armadas e a todo e qualquer cidadão que resolvesse se manifestar 

contrariamente ao sistema. Já no campo econômico o país conheceu uma fase de 

grande crescimento. Entre 1969 e 1973 a produção brasileira aumentou 

enormemente e a inflação diminuiu, (fato considerado raro em qualquer país do 

mundo). O fenômeno conseguido pelos militares foi classificado pelos jornalistas 

estrangeiros como o “Milagre Econômico”. Quando os resultados do milagre foram 

medidos objetivamente, não havia como negar, o Brasil havia dado um salto na 

economia jamais visto em sua história. Em 1964, o PIB brasileiro era o 64º e em 

menos de dez anos o país era a décima potência econômica mundial55. 

Com toda economia aquecida e a classe média podendo consumir bens que 

não eram acessíveis até então, o país vive um momento de euforia com o governo 
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 NAPOLITANO op. cit. 148. 
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militar. Cresce um pensamento ufanista de que o “Brasil potência56” seria, dentro de 

pouco tempo, um país de primeiro mundo. Com a conquista do tricampeonato pela 

seleção brasileira, o governo aproveita-se do momento e potencializa o efeito do 

clima de euforia. Naqueles anos, a frase: Brasil ame-o ou deixe-o57 era crença 

nacional. 

É inegável que durante os governos militares o Brasil teve um momento de 

afirmação do capital, potencializando um processo desencadeado antes mesmo do 

golpe, impulsionando a economia e por consequência lógica, parte da sociedade 

brasileira, para uma situação econômica melhor do que nos períodos anteriores. 

Contudo, tanto quanto é perceptível o crescimento econômico do país nesse 

período, também é notória a rapidez com que as maravilhas do “milagre” se diluíram 

rapidamente. O problema do desenvolvimento econômico brasileiro foi o alto custo 

social imposto à população para o seu atingimento. O salário mínimo teve entre os 

anos de 1964 e 1966 uma perda de 25%, logo que os militares assumem o poder. 

Entre os anos de 1967 e 1973, novamente acumulou uma perda real de 15%. 

Comparativamente ao período anterior ao golpe (1948-1963), quando o crescimento 

médio do PIB era de 6,3%, entre o período de 1964 e 1985 o crescimento médio foi 

de 6,7%58, ou seja, praticamente o mesmo crescimento do governo que, segundo os 

militares, era incompetente e estava desestabilizando a política econômica do país.  

A dívida externa59 cresceu absurdamente durante esse período, tendo em 

vista que todos os investimentos realizados pelo governo dependiam de capital 

estrangeiro. A economia brasileira se beneficiou das facilidades para acessar 

empréstimos nesse período, já que os países produtores de petróleo estavam 

acumulando bilhões de dólares desde 1971, o que facilitava a entrada de recursos a 

juros relativamente baixos para os países consumidores de petróleo, entre eles o 

Brasil.  

                                                      

56
 Essa expressão guardava relação com a ideia ufanista que o governo tentava criar entre a 

população. Para tanto, foram usadas propagandas de obras realizadas pelos militares, assim 
como as conquistas da seleção brasileira, a qual em 1970 havia conquistado o tri campeonato 
mundial. (FICO, 1988). 

57
 NAPOLITANO, op. cit.. p. 160.  

58
 Ibid p. 148. 

59
 Entre o período de 1968 até 1973 a divida externa passou de US$ 3,4 bilhões para 12,6 bilhões. 

Disponível em:< http://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/ditadura-militar.> Acesso em: 13 Fev. 
2014. 

http://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/ditadura-militar.
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Em outubro de 1973, com a primeira crise do petróleo, o “milagre” começaria 

a ruir. Como o Brasil era totalmente dependente de capital externo, com a elevação 

do barril de petróleo de US$ 3,37 para US$ 11,2560 a economia interna entrou em 

colapso. A inflação subiu de 15,5% em 1973, para 34,5% em 1974.  A balança 

comercial a partir de 1974 passou a apresentar déficits cada vez maiores, por conta 

da importação de petróleo, ocasionando no final da década uma inflação de 94,7% 

ao ano. Além disso, os efeitos seriam sentidos até o final dos governos militares, 

pois em 1983 a inflação no ano alcançou 200%61. 

Entre a população mais pobre, os efeitos seriam determinantes para a piora 

da qualidade de vida, concentração de renda, aumento da desigualdade social, 

êxodo rural62 desorganizado, violência nos grandes centros, quadro que se agrava 

desde a década de 1970 e que acompanha o país até os dias de hoje. 

Enquanto isso, a máquina de repressão continuava atuando sem controle. Em 

outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog63 se apresentou espontaneamente 

para depor na Sede do II Exército em São Paulo e foi torturado até a morte. A 

versão oficial do governo, como era praxe, foi dizer que ele havia se enforcado. Em 

janeiro de 1976, o operário e sindicalista Manoel Fiel Filho64, também preso pelos 

agentes da repressão, é morto sob tortura dois dias depois de ser capturado e 

novamente a versão oficial para sua morte foi o suicídio65. Com isso, o 

ditador/presidente Geisel resolve, de forma inédita, exonerar o Comandante do II 

                                                      

60
 NAPOLITANO, op. cit. p. 169. 

61
 Ibid., p. 171.  

62
 Até hoje as cidades pagam pelo êxodo rural sem precedentes na história brasileira. Pode-se dizer 

que as migrações campo/cidade começaram na década de 1950. No entanto, a não realização da 
Reforma Agrária proposta pelo governo Goulart e a politica econômica do governo na ditadura, 
dando atenção somente aos grandes produtores e deixando de lado os trabalhadores rurais 
desassistidos, agravaram profundamente o quadro. Ibid., p. 166. 

63
 Ibid., p. 250. 

64
 O episódio das mortes desagradou profundamente Geisel, embora este estivesse mais 

preocupado com a falta de comando de seu governo do que propriamente com as mortes, pois em 
nenhum dos casos os responsáveis foram identificados e punidos. Ibid., p. 251. 

65
 Não havia mais como o governo negar que tinha conhecimento das torturas a que eram 

submetidas às pessoas que eram interrogadas. Até hoje, sempre que um representante dos 
agentes da tortura é questionado, a resposta é a de que ou não havia tortura, ou de que esta, 
quando praticada, teria sido sem o conhecimento das autoridades. No entanto, mesmo naquele 
momento isso se mostrou inverossímil. 
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Exército, General Ednardo D’Ávila Mello66, como forma de coibir, mas não proibir, as 

torturas nos porões dos órgãos de repressão. Era um aviso para que os grupos mais 

violentos “diminuíssem o tom” dos interrogatórios.  

Em 1977, o governo lança o “pacote de abril67”, com vistas a garantir nas 

próximas eleições a maioria dos representantes da Arena. O pacote previa ampliar o 

mandato de presidente para 6 anos, suspensão de eleição direta para governadores, 

eleição indireta para 1/3 do Senado - o que na prática criava a figura do “Senador 

Biônico” - aumento das bancadas dos estados menores os quais em geral eram 

dominados  pela Aliança Renovadora Nacional - ARENA - e passar de 2/3 para 

maioria simples a votação mínima para mudanças na Constituição. Ao mesmo 

tempo em que o Congresso Nacional foi fechado, o sistema judiciário e a legislação 

também foram alterados. As mudanças propostas pelo “Pacote de Abril” tinham um 

objetivo político em curto prazo, que eram as eleições de 1978, mas também 

estabeleciam como pressuposto para a liberalização do regime o controle absoluto 

do processo institucional por parte do Executivo. Paradoxalmente, Geisel falava em 

distensão política para retomada da democracia endurecendo o sistema. Nas 

palavras de Geisel: “Nossa democracia não é igual às outras” [...]. “Democracia é 

relativa” 68. 

Apesar das medidas restritivas criadas por Geisel, seu governo não 

conseguia mais conter as massas: a situação econômica do país estava cada vez 

mais grave, a população não queria mais um governo ditador e a essa altura todas 

as entidades, mesmo aquelas que apoiaram abertamente o golpe, estavam do lado 

da resistência à ditadura.  

O movimento estudantil se reorganiza e voltou às ruas, fato que há mais de 

uma década não era visto nas grandes cidades, já que os estudantes restringiam-se 

a manifestar-se nos campi universitários, pois era o que lhes tinha restado. O 

movimento pela Anistia ganhava força, sobretudo, entre a população. No ano de 

                                                      

66
 A exoneração do General Ednardo, em certa medida, amenizou a repressão nos porões, pois pela 

primeira vez havia uma consequência para a violência institucionalizada pelos agentes. No 
entanto, as atividades do terror do Estado continuariam, a partir de agora, como atentados 
terroristas, para manter a “necessidade” da ditadura. NAPOLITANO, op. cit. p. 252. 

67
 Era um conjunto de medidas que visavam a reformas constitucionais e jurídicas e tinham um 

objetivo estratégico: preparar o caminho para a institucionalização do regime e impedir que a 
oposição ganhasse novamente maioria no Congresso nas eleições em 1978. Ibid., p. 256. 

68
 Ibid., p. 257. 
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1977, ocorreram passeatas por todo país com destaque para as principais cidades 

como São Paulo. Entre as entidades que lutavam pela Anistia destacava-se a 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB69, a qual fazia um trabalho 

com as Comunidades Eclesiais de Base - CEBs, politizando a campanha e o pleito 

de redemocratização nas comunidades nas quais estavam inseridas. Até mesmo o 

empresariado, que havia apoiado fortemente o golpe de 1964, descontente com os 

rumos da economia e com o controle excessivo por parte do governo, passou a 

apoiar o movimento pela Anistia. 

O governo do ditador Geisel caracterizou-se pela contradição entre a política 

de distensão e a manutenção das violações pelos órgãos da repressão. Com a 

politica econômica em crise, o governo adota a política de distensão com algumas 

liberdades aos movimentos de esquerda. As pressões por melhores condições de 

vida, fim da censura à imprensa e revogação da legislação repressiva deixaram 

alertas os defensores da DSN. Na mesma proporção que cresciam os movimentos 

em defesa da abertura política, aumentavam por parte do Estado de Segurança 

Nacional a defesa da “necessidade” de se manter a repressão (ALVES, 1989, 

p. 200).  

Nesse contexto, a Igreja Católica (inicialmente apoiadora do golpe) estava 

envolvida em proteger os presos políticos e denunciar os atos de violência 

cometidos pelo Estado contra a população. Segundo Maria Helena Moreira Alves 

(1989, p. 203): 

A hierarquia católica brasileira evoluiu de uma posição conservadora ou 
neutra, no passado, para a firme defesa dos direitos humanos e a oposição 
às diretrizes sociais, políticas e econômicas do Estado. Quando 
perguntaram ao Cardeal Paulo Evaristo Arns, de São Paulo, se existia um 
conflito entre a Igreja e o Estado no Brasil, ele respondeu simplesmente que 
havia no país uma Igreja próxima do povo e um Estado cada vez mais 
isolado e hostil ao povo. “A Igreja, frisou o Cardeal, não é poder, nem 
paralelo, nem superior. Ela é um instrumento para falar à consciência, para 
ser a voz dos que não têm voz. 

Por conta das pressões exercidas pelos grupos70 mais atuantes durante o 

período de distensão, o governo se vê obrigado a estabelecer o diálogo com as 

lideranças. Entre as conquistas desses encontros, houve a revogação do AI-5, 
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 Ibid., p. 262-263 passim. 

70
 Além da CNBB, a OAB e a ABI eram alguns dos grupos que pressionavam o governo para que o 

“regime” tivesse fim. (ALVES, 1989, p. 217). 
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ficando assim restaurados os direitos mais fundamentais, entre eles o habeas 

corpus para crimes políticos e o direito de não ser preso sem acusação ou mandado 

de prisão. Também foram reestabelecidas três garantias fundamentais para a 

independência do judiciário: as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e 

estabilidade (ALVES, 1989, p. 218). 

O governo do ditador Figueiredo sinalizava com a conciliação, pressuposto 

para a abertura política, mas sem se descuidar do controle repressivo da população. 

No entanto, a Ditadura civil-Militar, naquele momento, já não era mais a mesma: o 

regime estava enfraquecido, sendo pressionado por todos, abrindo o caminho para a 

transição democrática. Apesar da mudança de tom do governo, não havia data 

prevista para o fim da Ditadura, pois mesmo que os militares já houvessem decidido 

por entregar o poder ainda demoraria até a metade da década de 1980 para que 

isso efetivamente acontecesse. 

Contudo, por todo desgaste e a pressão das ruas que o governo militar 

sofrera até aquele momento, era inevitável que a abertura começasse. Pelo menos 

dois aspectos são relevantes na transição negociada71: primeiramente, o governo 

mostrava despreparo para tutelar o sistema político o que acarretou um caráter 

conservador aos que sucederiam os militares, ou seja, os interesses das elites 

seriam mantidos na transição, fator que de certa forma, fez com que os setores 

dirigentes da economia brasileira colaborassem para a abertura. Em segundo lugar, 

até os empresários se mostravam – oportunamente – favoráveis à transição, pois já 

vislumbravam uma perspectiva neoliberal para a economia, a qual, não admitiria um 

Estado interventor como o militar. 

Os militares, por sua vez, tinham suas pautas para que a transição 

acontecesse com a devida segurança. Queriam evitar que no processo de 

devolução do poder aos civis fosse cogitada a possibilidade de responsabilização 

dos agentes da repressão pelos crimes cometidos em nome do regime. De certa 

forma, parte do sucesso nesse intento dos militares e civis que cometeram crimes 

deveu-se à falta de mobilização da oposição, que se ocupou muito mais em garantir 

as questões políticas e lutar pela campanha da Constituinte do que enfrentar o 

“regime” em nome da justiça e verdade para os criminosos da repressão72. 
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 NAPOLITANO, op. cit. p. 282. 
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 Ibid., p. 299. 
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Além disso, os militares também queriam evitar que as esquerdas mais 

radicais emergissem ao poder, o que respaldava a extinção do bipartidarismo para 

dividir a oposição73. Estavam definidos todos os pontos que antecediam a Anistia.  

Não bastassem todas as questões sociais que estavam implicadas nesse 

período, na economia novamente o país sofreria com a segunda crise do petróleo 

(1979) ocasionando o aumento exponencial de seu valor. Por conta dos arranjos 

políticos do final da ditadura, o período de distensão ocorreu dentro dos limites da 

Doutrina de Segurança Nacional, inviabilizando um período efetivo de transição para 

a democracia como ocorreu nos processos de redemocratização da Argentina e 

Chile, por exemplo. 

No entanto, mesmo com a economia agonizando, o processo de 

redemocratização avançava, já que, cada vez mais, a sociedade fazia pressão para 

que fosse reestabelecida a democracia. No começo de 1983, novamente ocorrem 

manifestações em diversas cidades brasileiras, entre elas São Paulo, onde 

aconteceram saques e motins. Considerando o quadro grave que se instalara 

naquele momento, o governo tratou de combater um dos maiores anseios da 

população: as eleições diretas para Presidente da República74. 

No início de 1984, as ruas estavam tomadas pela campanha das “Diretas 

Já75”, a qual era conduzida pelo PMDB, para que não houvesse o risco do 

movimento ser cooptado pelos partidos mais à esquerda. A campanha ganha ampla 

cobertura da imprensa, unindo até os setores mais conservadores da sociedade. De 

alguma forma, a campanha conseguia ligar, depois de muito tempo, lados opostos 

ideologicamente, todos com a expectativa de um futuro mais promissor para o país e 

para os problemas da economia. Apesar de todo esforço dos defensores da 

emenda, a campanha pelas “Diretas Já” foi derrotada por 22 votos apenas. Dessa 

forma, mais uma vez o Presidente seria escolhido por eleição indireta, entre Paulo 

Maluf, candidato do governo e Tancredo Neves, candidato da oposição.  
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 Ibid., p. 281-283 passim. 

74
 As mobilizações populares foram o sinal de alerta para o governo Figueiredo. Caso houvesse 

eleições diretas, o momento político-ideológico era desfavorável para que o governo fizesse 
sucessor à Presidência, o que para os militares seria uma catástrofe. Ibid., p. 307. 

75
 Em março de 1983, o Deputado Federal Dante de Oliveira, do PMDB, apresentou proposta de 

emenda constitucional para reestabelecer as eleições diretas para Presidente da República. Inicia-
se um movimento popular e em junho de 1983 o PMDB lança uma das maiores campanhas 
políticas no Brasil: “Diretas Já”. FICO, 1988. op. cit. p. 40. 
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Em 15 de janeiro de 1985, foi eleito pelo colégio eleitoral Tancredo Neves, o 

que, efetivamente deslocava o início da transição para 1989, ano da primeira eleição 

direta para Presidente após o fim da ditadura. Para poder concorrer à Presidência, 

Tancredo Neves havia se comprometido a não fazer valer o “revanchismo” contra os 

militares76, vale dizer, comprometendo-se a não apurar as violações cometidas pelo 

regime. Contudo, a enfermidade de Tancredo Neves o impossibilita de assumir a 

Presidência, colocando em cheque a tranquilidade que o governo tinha até então, de 

fazer a transição política sem traumas e sem alterações significativas nas estruturas 

de poder. Havia resistências contra o nome do vice, José Sarney, a quem os 

militares consideravam traidor, já que havia abandonado o partido do governo e se 

lançado como vice na chapa da oposição. Entretanto, o nome de Ulysses 

Guimarães, Presidente da Câmara dos Deputados, também recebeu veto militar, 

acabando por ratificar a posse de José Sarney para Presidente.  

Com isso, iniciou-se a Nova República com assunção de José Sarney, que 

embora tivesse alguma rejeição entre os militares, era um político por eles tutelado, 

já que havia sido um dos articuladores do golpe de 1964. Finalmente terminavam os 

21 anos da ditadura civil-militar brasileira. Entretanto, o processo de 

redemocratização andaria a passos lentos em um cenário de caos econômico pelo 

qual o país passava; e a Justiça de Transição, pressuposto dos períodos pós 

ditadura, permaneceria incompleta até os dias de hoje.  

Os governos que sucederam o período ditatorial não foram capazes de 

efetivar as premissas da Justiça Transicional, uma vez que as elites que deram e 

mantiveram o golpe por mais de duas décadas, permaneceram nos postos de poder. 

A transição negociada do Estado brasileiro impôs uma memória hegemônica sobre 

os acontecimentos do golpe paralisando as vozes que clamavam por justiça e 

verdade. 

Com isso, desde a Lei da Anistia, e durante o período de redemocratização 

(até a atualidade), desenvolveu-se no Brasil um discurso retórico de “esquecimento” 

para que os crimes do passado fossem perdoados pela sociedade77. Sendo assim, o 
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 NAPOLITANO, op. cit. p. 310. 
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 JUNIOR, Lauro Joppert Swensson. (Re)pensar o passado Breves reflexões sobre a justiça de 

transição no Brasil. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 02 Mar. 2009. Disponível em: 
<http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/filosofia-do-direito/2841.> Acesso em: 22 
Jan. 2014. 
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silêncio e a omissão por parte do Estado brasileiro nos anos que sucederam o fim do 

regime inviabilizaram as tentativas isoladas de reparação às vítimas.  

 



 

 

CAP II 

 

O presente trabalho pretende, a partir desse Capítulo, abordar o acervo 

arquivístico das Assessorias de Segurança e Informações78 - ASI ou AESI - 

universitárias o que torna ainda mais específica essa pesquisa, pois além do 

controle que os militares exerceram sobre as instituições de ensino superior esses 

órgãos também foram criados e tiveram atuação em outros ministérios além do 

Ministério da Educação (MEC). Com base nisso, pretende-se apontar, na medida 

das possibilidades da pesquisa, a atuação das Assessorias, sua composição, a 

vinculação institucional aos outros órgãos da comunidade de informações das 

Forças Armadas explicitando as principais consequências para a vida da 

comunidade acadêmica durante o período da ditadura.  

As respectivas Assessorias tinham por finalidade investigar os funcionários 

das empresas públicas e privadas, assim como as pessoas que mantinham algum 

tipo de relação profissional com esses órgãos ou entidades, com o propósito de 

eliminar (ou dificultar a ascensão na carreira) dos militantes ou simpatizantes das 

ideologias de esquerda. 

As ASI foram criadas nos órgãos vinculados e nas empresas públicas da 

Administração Pública Federal e tinham subordinação às Divisões de Segurança e 

Informações - DSI - dos respectivos ministérios. Pesquisas realizadas nas 

repartições que continham os órgãos de informação identificaram 249 ASI, sendo 

que destas, pelo menos 34 eram subordinadas à DSI do MEC e as outras aos 

demais ministérios79. Em que pesem o levantamento dos acervos documentais das 

Assessorias, os quais são, sobretudo para o meio acadêmico, fontes importantes 

para o conhecimento histórico do período. Ainda há grande dificuldade em acessar 

os documentos, pois ou os órgãos entregam pouquíssimos arquivos ou 

simplesmente negam sua existência. Esse será o norte para o capítulo II: o papel 

das Assessorias de Segurança e Informações (em especial às universitárias) e quais 

são suas implicações na comunidade de informações da repressão. 
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 Adotar-se-á, como sinônimo das Assessorias a sigla ASI, para facilitar a compreensão, uma vez 

que no período de sua existência, houve outras denominações, e só serão referidas as outras 
siglas se o texto assim o exigir. 
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 ISHAQ, FRANCO, op. cit. p. 08. 
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2 Os órgãos de segurança e informações no pré-1964 e nos primeiros anos 

pós-golpe 

 

Todas as ditaduras do Cone Sul tiveram, além de aproximações 

terminológicas, semelhanças ideológicas que podem ser entendidas em um contexto 

mais amplo: o conceito de Segurança Nacional. O referido conceito surge como uma 

das consequências da Guerra Fria80, quando militares da alta oficialidade brasileira 

tiveram convívio com colegas norte-americanos que fundaram a National War 

College, a qual teve por objetivo principal estudar e aprimorar a política externa 

dentro do contexto do pós-guerra, com o propósito de estabelecer a segurança 

interna de seu país e um campo de influência e dominação dos países latino-

americanos (PADRÓS, 2005, p. 206). 

Há que se ressaltar o fato de os Estados Unidos terem dispensado pouca 

atenção aos países latino-americanos no pós II Guerra Mundial, já que estavam 

empenhados em reconstruir a Europa devastava pela guerra, assim como conter o 

avanço das ideologias socialistas naquele continente81. Entretanto, o “perigo” que 

passou a representar a Revolução Cubana82, em 1959, fez com que os EUA 

voltassem as atenções para os países latino-americanos influenciando a criação de 

Escolas de Guerra83 todas com a mesma pretensa finalidade: “a segurança da 

nação”. Assim, com influência da Escola das Américas norte-americana, junto com a 

experiência francesa na Guerra de Independência da Argélia, são fundados os 

preceitos da Escola Superior de Guerra - ESG84- a qual irá eleger a partir do golpe 

civil-militar o “inimigo interno” para ser combatido e aniquilado.  
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 CARVALHO, KONRAD, op. cit. p. 217. 
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 Ibid., p. 217. 
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 MOTTA, op. cit. p. 112. 
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 No caso brasileiro, é fundada em 1949, tendo como um de seus objetivos principais os estudos 

voltados para a política, juntamente com a aproximação de civis e militares em torno do tema. 
Aquino, Maria Aparecida de Censura, Imprensa e Estado autoritário (1968-1978): o exercício 
cotidiano da domi- nação e da resistência: O Estado de São Paulo e Movimento/ Maria Aparecida 
de Aquino. -- Bauru: EDUSC, 1999. 270p. 23cm. Disponível em: <https://escrevivencia.files. 
wordpress.com/2014/04/aquino-m-a-censura-imprensa-estado- democrc3a1tico-1968-1978.pdf. > 
Acesso em: 05 Jul. 2014. p. 57. 

84
 Cabe frisar que os militares brasileiros que tiveram aproximação e influência dos oficiais norte-

americanos já tinham uma forte identificação ideológica voltada ao conservadorismo, fato que 
estabeleceu uma grande afinidade entre os militares que estiveram juntos durante a II Guerra 
Mundial.  
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Nesse contexto, após o golpe civil-militar de 1964, é criado pelo General 

Golbery do Couto e Silva, o Serviço Nacional de Informações - SNI - conforme a Lei 

Federal nº 4.341 de 13 de junho de 1964 com o objetivo de coordenar as atividades 

de informações e contrainformações dentro e fora do país. A partir de sua criação 

foram absorvidos o Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI-

195885) e a Junta Coordenadora de Informações (JCI-1959), as quais já existiam 

como políticas de Estado ainda nos governos civis. 

De acordo com Pedro Ernesto Fagundes (2013): 

“Inicialmente, as atividades do “serviço” estavam concentradas em levantar 
informações sobre indivíduos considerados “subversivos”. Entretanto, 
apesar do surgimento de inúmeros órgãos ligados e subordinados ao SNI 
ao longo dos anos, pode-se afirmar que a escalada repressiva que marcou 
esse período contava com os seguintes fundamentos básicos: espionagem, 
censura e propaganda

86
”. 

Com a criação do SNI, fez-se necessária sua integração ao Sistema Nacional 

de Informação e Contrainformação – SISNI da comunidade setorial dos Ministérios 

Civis, o que na prática, transformava as Seções de Segurança em Divisões de 

Informações. A partir de então são criadas as Divisões de Segurança e Informações 

- DSI - conforme o Decreto Federal nº 60.940 de 04 de julho de 1967, em 

substituição às Seções de Segurança Nacional - SSN87 - criadas ainda no governo 

de Eurico Gaspar Dutra. As SSN tinham subordinação direta aos Ministros de 

Estado e atuavam em atividades relacionadas com a Segurança Nacional em 

cooperação com a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

As DSI, por sua vez, eram órgãos complementares do Conselho de 

Segurança Nacional com subordinação direta aos Ministros de Estado - assim como 

ao SNI - e tinham como foco de atuação duas grandes frentes: a das informações 

nacionais e a de segurança nacional, da mesma forma vinculadas ao CSN e ao SNI. 

Pelo artigo 5º do Decreto Federal nº 62.803, que criou a primeira DSI, o diretor do 

                                                      

85
 O SFICI foi o primeiro serviço de inteligência do Brasil. Apesar de existir no papel desde o governo 

de Eurico Gaspar Dutra, este serviço só foi montado de fato em 1956, no governo do Presidente 
Juscelino Kubitschek, o qual havia sido pressionado pelos Estados Unidos e pelos militares 
brasileiros à época, já identificados com as ideologias da ESG e fiéis aos preceitos dos norte-
americanos de combate ao comunismo. 

86
 FAGUNDES, Pedro Ernesto. Universidade e repressão política: o acesso aos documentos da 

assessoria especial de segurança e informação da Universidade Federal do Espírito Santo 
(AESI/UFES). Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v.5, nº 10, jul./dez.2013. p. 295-316. 

87
 ISHAQ, FRANCO op. cit. p. 37. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.cyclopaedia.net/wiki/Brasil
http://pt.cyclopaedia.net/wiki/Eurico-Gaspar-Dutra
http://pt.cyclopaedia.net/wiki/1956
http://pt.cyclopaedia.net/wiki/Juscelino-Kubitschek
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órgão seria nomeado pelo Presidente da República, o que traduz a importância de 

que se revestia o cargo para o aparato repressor do Estado. Basicamente, esses 

órgãos eram responsáveis pela investigação de servidores públicos, entidades e 

quaisquer pessoas que mantinham ou viessem a manter algum tipo de ligação com 

os quadros do Governo, no intuito de afastar toda e qualquer tentativa de se 

estabelecer vínculos, relações de trabalho ou colaboração com simpatizantes dos 

movimentos de esquerda88. Muitas das ações contra entidades ou pessoas que 

eram tidas como simpatizantes de, ou mesmo subversivos, foram planejadas e 

executadas por estas estruturas. 

Pode-se concluir de forma bastante tranquila, que os militares a partir do 

golpe, apropriaram-se dos órgãos de segurança e informações já existentes nos 

governos que os antecederam, buscando aperfeiçoar a eficiência deles, tidos por 

muitos como ineficazes89. Além disso, era fundamental que a “comunidade de 

informações” se valesse desses órgãos para subsidiar as ações executadas pelos 

serviços secretos das Forças Armadas e das Forças Auxiliares (polícias militares) 

atuando, a partir dessa reestruturação dos antigos órgãos de informações, em todos 

os órgãos públicos (autarquias, sociedades de economia mista, fundações, etc.) 

infiltrando-se para monitorar, de forma muitas vezes velada, os “inimigos internos” e 

agir com base nessas informações.  

Em 1970, as DSI sofrem nova reformulação, passando agora a estar 

diretamente subordinadas e comandadas pelo SNI, perdendo, o vínculo com o 

Conselho de Segurança Nacional. Com a edição do Decreto Federal nº 75.640 de 22 

de abril de 1975, são criadas novas categorias de DSI, de acordo com a importância 

do órgão dentro de cada Ministério, ou seja, quanto maior a complexidade90 maior o 

número de funcionários. A partir dessa reformulação, são criadas as Assessorias 

Especiais de Segurança e Informações - AESI - e as Assessorias de Segurança e 

                                                      

88
 Ibid, p.37. 

89
 FICO, Carlos. Como eles agiam. Os subterrâneos da Ditadura Militar e a espionagem e polícia 

política. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2001. p. 92-3 passim. 

90
 De acordo com Carlos Fico, as DSI tinham um organograma mais complexo na medida de sua 

atuação. Entre as de maior importância, pelas universidades serem consideradas um ponto 
estratégico para o controle de “subversivos”, estava a DSI/MEC. Ibid., p. 84-6 passim. 



42 

Informações - ASI91 - que iriam atuar dentro dos órgãos vinculados aos Ministérios 

(autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e universidades, por 

exemplo) e teriam subordinação direta a estes e às DSI.  

O presente trabalho vai abordar especificamente as Assessorias (ASI ou 

AESI) vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura - MEC92 - limitando-se apenas 

a fazer algumas considerações a respeito da atuação daquelas (ASI) não 

universitárias que estavam vinculadas, portanto a outros Ministérios durante os 

governos militares pós-64. 

 

 

2.1 Os três sistemas repressivos: SISNI, SISSEGIN e o SISTEMA CGI 

 

Os três grandes sistemas repressivos durante o período da ditadura civil- 

militar foram o Sistema Nacional de Informações - SISNI - Sistema de Segurança e 

Informações – SISSEGIN - e a Comissão Geral de Investigações – CGI (ou Sistema 

CGI). Cada um atuando dentro de suas especificidades93. Será abordado 

primeiramente o sistema de espionagem (SISNI) da “comunidade de informações”, 

para depois tratar do sistema de segurança (SISSEGIN) e por fim, o sistema 

encarregado de combater a corrupção (CGI) (FICO, 2001, p. 28).  

 

 

2.1.1 O SISNI - A Comunidade de Informações 

 

O Sistema Nacional de Informações foi criado em 1970 e tinha como órgão 

central o SNI, sendo que seu chefe tinha status de ministro de Estado, assessorando 

                                                      

91
 As Assessorias eram definidas como um braço (um dos braços) do regime militar, ora dentro das 

instituições de ensino, assim como entre as outras instituições públicas e privadas que eram 
definidas pelos órgãos de controle e repressão do Estado como prioritárias para o monitoramento. 
Assessoria de Segurança e Informações da Universidade de Brasília. Disponível em: 
<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/UNB.pdf.> Acesso em: 07 jan. 2013. 

92
 De acordo com os relatos apontados no presente artigo, foram identificadas 34 ASI ou AESI 

subordinadas à DSI do MEC, de um total de 249 ASIs. (No entanto, há divergências sobre o 
número exato das assessorias universitárias, as quais serão abordadas em momento oportuno.) 
ISHAQ, FRANCO op. cit. p. 36.  

93
 O SISNI era o Sistema de Informações, o SISSEGIN era o Sistema de Segurança e o Sistema 

CGI era o órgão responsável por “acabar” com a corrupção no governo, a qual, segundo os 
militares, o governo do presidente deposto, João Goulart, estava repleto. FICO, op. cit. 2001, p. 
165. 

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/UNB.pdf
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o Presidente da República diretamente. Além do SNI, havia os Sistemas Setoriais de 

Informações dos Ministérios civis, os Sistemas de Informações dos Ministérios 

militares e o Subsistema de Informações Estratégicas Militares (SUSIEM). 

As DSI e as ASI faziam parte dos órgãos vinculados ao SISNI, estando 

alocados dentro dos respectivos Ministérios civis. Dentro das Forças Armadas, havia 

as segundas seções: F2 do Exército, M2 da Marinha e A2 da Aeronáutica. Além 

dessas seções, estavam também alocadas no Centro de Informações do Exército 

(CIE), no Centro de Informações da Aeronáutica (CIA), nos serviços secretos da 

Polícia Federal, nas Delegacias de Ordem Política e Social (DOPS), nos serviços 

secretos das Polícias Militares (P2) e nos Centros de Operações de Defesa Interna - 

Destacamentos de Operações Internas – (CODI-DOIs) – que completavam o 

sistema da “comunidade de informações” do Estado94.  

Como se pode depreender, havia em todos os níveis institucionais 

organismos encarregados de monitorar, vigiar e produzir “informações úteis” para os 

agentes da repressão, sendo que os diversos sistemas tinham suas diretrizes de 

trabalho baseadas em planos setoriais os quais eram aprovados pelo SNI.  

Para o SISNI importavam dois ramos de atividades de informações: a 

informação e a contrainformação, ou seja, a tentativa de neutralizar as atividades de 

informações dos “inimigos” do sistema. Além disso, o SISNI tinha como objetivo 

principal coordenar e recolher informações em todo território nacional, bem como 

buscá-las em países vizinhos - sobretudo na América Latina95 - com o propósito de 

manter os serviços locais cientes sobre o que acontecia na vizinhança. 

Com total autonomia, o SISNI atingiu sua expansão máxima por via 

institucional e (aparentemente) legal, dentro do aparelho de Estado, considerando o 

nível de prerrogativas que assumiu para si: a consolidação do SNI (órgão central) 

com uma autonomia burocrática sem paralelo nas demais nações democráticas ou 

autoritárias da América Latina e, em certo sentido, em nível mundial. A partir de 

1968, o grau de importância do SNI chegou ao patamar de uma quarta força 

armada, ainda que “desuniformizada”, tendo criado em 1971, a Escola Nacional de 

Informações (EsNI), frequentada não somente por militares, mas por civis também, 

                                                      

94
 FAJARDO, Sinara Porto. Espionagem política: Instituições e processo no Rio Grande do Sul. 

1993. 255 f. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1993. Porto 
Alegre. 

95
 FICO, op. cit. 2001 p. 81. 



44 

já que se vislumbrava transforma-la em uma agência de inteligência nos moldes da 

norte-americana Central Intelligence Agency - CIA.96 Até mesmo a Operação 

Bandeirantes – OBAN, criada em 1969, foi absorvida pelo SISNI, através do CODI-

DOI do II Exército, o qual serviu de inspiração a todos os congêneres das regiões 

militares do país97. A proximidade entre as entidades civis e os militares deu-se 

muito através da ligação entre o SNI e o Exército, mantendo-se sempre o controle 

das ações pelos militares, contando com apoio ideológico e muitas vezes material, 

dos entusiastas do golpe, como as empresas98 do Grupo Ultra, Ford e General 

Motors, as quais patrocinaram as atividades da OBAN99.  

Todo e qualquer dado que pudesse ser relevante para os órgãos de 

informações era objeto de análise: notícias e/ou esclarecimentos sobre o que se 

estava a investigar constituía o informe, ou seja, o “dado bruto”, para que 

posteriormente fosse confeccionada a “informação” (FICO, 2001, p. 95). De acordo 

com Carlos Fico informação é: 

[...] o conhecimento de um fato ou situação, resultando do processamento 
inteligente de todos os informes disponíveis, relacionados com o referido 
fato ou situação”. Uma informação deve sempre atender a uma necessidade 
de planejamento, execução e/ou de acompanhamento de atos decisórios. 
Cada informação recebia uma classificação que distinguia sua 
confiabilidade. A fonte de informação era classificada com letras que 
variavam de “A” a “F”, de acordo com sua fidedignidade. Do mesmo modo, 
a veracidade do conteúdo da informação era classificada com notas de 1 a 
6. Portanto, “uma informação tida como verdadeira e oriunda de fonte 
altamente confiável recebia a classificação “A1”. 

Informação era usada para incriminar um “suspeito”, um indício qualquer, 

muitas vezes insignificante, o qual poderia servir muito tempo depois, para que 

aquele passasse à condição de “subversivo”, não raro mesmo para aqueles que não 

tiveram qualquer envolvimento com movimentos de esquerda ou com militância no 

período da ditadura (FICO, 2001, p. 101). Até a orientação sexual poderia ser 

desabonadora na ficha do “suspeito”, já que não se pode desconsiderar que os 

militares, definidos por eles mesmos, tinham a imagem de moralmente corretos e 

                                                      

96
 Ibid., p. 82. 

97
 FAJARDO, op. cit. 

98
 Coimbra, Cecília Maria Bouças. Doutrina de Segurança Nacional: Banalizando a violência. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n2/v5n2a02.pdf.> Acesso em: 10 Mai. 2014. p. 12 

99
 FICO, op. cit. 2001 p. 116. 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v5n2/v5n2a02.pdf
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viris. Sendo assim, ter orientação sexual diversa da “convencional”, para a 

comunidade de informações, era ser considerado: “pederasta passivo” (FICO, 2001, 

p. 102). 

Outra questão importante a ser considerada é o fato de que, muitas das 

informações produzidas pelos agentes serviam, em última análise, para justificar o 

próprio sistema, pois quanto mais “subversivos” fossem investigados, tanto maior era 

a necessidade dos órgãos de informações existirem. Além disso, dentro da ideia de 

que se estava numa guerra100, necessário se fazia considerar o “inimigo” o mais 

perigoso possível capaz de “atos terroristas” dos mais abomináveis. 

 Ao mesmo tempo em que se demonizava o direito de resistência daqueles 

que se insurgiam contra os agentes da repressão, pelos mesmos motivos 

colocavam-se os militares na condição de vítimas, a ponto destes reclamarem, 

quando da criação da Comissão da Verdade, por exemplo, que somente aos 

“terroristas” eram relatados os maus tratos e sobre os militares mortos nada se dizia 

(FICO, 2004, p. 104). 

 

 

2.1.2 O SISSEGIN - A Comunidade de Segurança  

 

O Sistema de Segurança e Informações - SISSEGIN - foi criado em 1970101, 

com a finalidade de atender à pressão dos oficiais superiores que queriam mais 

efetividade e objetividade nos processos a que estavam sendo submetidos os 

“inimigos do regime”, além de haver a necessidade (na perspectiva dos militares) de 

uma estrutura de repressão em nível nacional, mais ampla que o SNI. Para estes, de 

nada adiantaria a repressão prender os “subversivos” se a Justiça os soltasse. 

 Dentro desse contexto, foram providenciais as medidas trazidas pelo Ato 

Institucional nº 5 - AI-5 (dezembro de 1968), entre elas a suspensão dos habeas 

                                                      

100
 Marcos Napolitano traz em sua obra a definição da versão local da “teoria dos dois demônios”: a 
defesa da tese de que a violência do regime e do aparelho repressivo do sistema era a contraface 
da violência da guerrilha. Por essa concepção, defendida por muitos dos agentes da repressão na 
tentativa de justificar seus crimes, os dois lados se equivaliam, vale dizer, as duas condutas, tanto 
dos agentes criminosos que agiam inclusive fora do que a própria norma do regime definia como 
legal, seriam tão reprováveis quanto às condutas da população que combateu o sistema, 
exercendo o direito de resistência. NAPOLITANO, op. cit. p. 42. 

101
 Com o AI-5 (13/12/1968), criaram-se as condições para a efetivação do sistema de segurança, já 
que, diferentemente dos outros Atos Institucionais, este não tinha prazo máximo de vigência. 
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corpus e o agravamento das penas para os crimes contra a Lei de Segurança 

Nacional, sem falar nos demais instrumentos jurídicos que serviam para criminalizar 

os movimentos contrários à ditadura102 bem como respaldar as ações do sistema de 

segurança. Com isso, estavam dadas as condições para a atuação da OBAN, 

subordinada ao II Exército (SP), a qual foi lançada em julho de 1969, e que apesar 

de contar com apoio oficial do governo, não tinha nenhum amparo legal para sua 

implementação. A OBAN tinha por finalidade centralizar o combate ao “terrorismo” e 

à “subversão”, tendo inspirado a criação do sistema CODI-DOI, que a substituiria, já 

que estes foram criados com “bases legais”.  

Dentro de sua área de atuação, o sistema de segurança criou diretrizes para 

os governadores estaduais e seus secretários de segurança pública determinando 

ainda a criação dos seguintes órgãos: Conselho de Defesa Interna (CONDI), o qual 

era responsável por coordenar as ações, os Centros de Operações de Defesa 

Interna (CODI), encarregados de planejar e executar medidas de defesa interna e 

articular toda a estrutura e os Destacamentos de Operações de Informação (DOI), 

estes formados por subdivisões, encarregados de obter as informações, 

contrainformações, realizar capturas, sequestros e torturas, enfim, todo “trabalho 

sujo” contra os “subversivos” (FICO, 2001, p. 116). 

Esses sistemas repressivos deram certo a ponto de o Brasil exportá-los para 

os países vizinhos, na medida em que as outras ditaduras na América Latina foram 

sendo implantadas. Segundo Fico (FICO, 2001, p. 135):  

O sistema CODI-DOI passou a ser valorizado pela comunidade de 
segurança como uma genuína criação brasileira, em função das operações 
“peculiares e perfeitamente adaptadas ao ambiente de contra-subversão no 
Brasil”. Assim, não surpreende que esse “produto nacional” fosse exportado 
para outros países, como se deu em relação ao Chile e ao Uruguai, causa 
de grande orgulho a repressão brasileira. 

Ao longo do período ditatorial foi-se criando, em certa medida, um consenso 

entre os agentes da repressão, o qual “legitimava” o trabalho da comunidade de 

segurança e, por decorrência lógica, o próprio trabalho de todo sistema SISSEGIN: 

[...] as ações no interior dos países são contra um inimigo interno, cada vez 
mais preparado, capaz de ganhar espaço para seus patrões alienígenas, 
evitando os engajamentos diretos [...]. A estratégia indireta, subversiva, 

                                                      

102
 CASSOL, Gissele. Estrutura e atuação do Sistema de Segurança Interna brasileira no pós-1964. 
Artigo apresentado pela acadêmica de História de UFSM, 2006. Disponível em: 
<http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Cassol.pdf.> Acesso em: 10 Mai. 2014. 

http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Cassol.pdf
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insidiosa, lenta e contínua, mas sempre violenta, faz-se cada vez mais 
presente no interior do Estado Moderno

103
. 

Entre os integrantes do SISSEGIN havia uma forte resistência a mudanças 

que implicassem na diminuição do poder do sistema de segurança, ou qualquer 

medida que afetasse o prestígio que o órgão gozava dentro da comunidade de 

informações. Dentro do viés de justificativa da comunidade de segurança, a noção 

de “guerra interna” servia de forma bastante apropriada para identificar o “inimigo 

interno”, assim como para superestimar sua capacidade de atacar a ditadura (FICO, 

2001, p. 136). 

Passado o período de maior intensidade no combate à guerrilha, o sistema 

precisou eleger os “novos inimigos” da comunidade de segurança. Com base nisso, 

o Movimento Democrático Brasileiro - MDB - partido de oposição (consentida) 

passou a ser investigado e se estabeleceram conexões com integrantes do Partido 

Comunista Brasileiro - PCB - cujos membros estariam dentro do MDB. Sempre que 

possível, os sistemas informações/segurança atuavam conjuntamente na repressão. 

Com todo aparato repressivo a serviço do governo, com o consentimento e a 

conivência deste, reprimia-se todos aqueles que os sistemas escolhessem como 

“inimigos”. Contrariamente ao que foi dito à época pelos agentes da repressão, e 

muitas vezes depois104, todas as atrocidades cometidas pelos agentes do Estado 

eram de conhecimento dos ditadores (presidentes) e sua cúpula de governo. 

 

 

2.1.3 O CGI – O sistema contra a corrupção 

 

Um dos motivos mais usados pelos golpistas em 1964, para “justificar o 

golpe”, foi o fato de que o Governo Goulart estava impregnado de corrupção, sendo 

necessário, portanto, que os militares fizessem uma “limpeza” no staff deposto. Não 

por acaso, as primeiras cassações, demissões sumárias e expurgos logo após o 
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 FICO, op. cit. 2001 p. 136. 

104
 A guisa de exemplo pode-se citar a biografia de Jarbas Passarinho, importante figura dos 
governos ditadores, o qual disse ter sido culpa dos “subalternos” os “desvios” dos sistemas 
repressivos. 
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golpe levaram o nome de “Operação Limpeza105”. Além das bandeiras contra o 

comunismo (talvez o principal pretexto), e do combate à subversão, o discurso 

moralista dos militares partia da premissa de que os civis eram incompetentes para a 

administração pública.  

Importante ressaltar que a Comissão Geral de Investigações – CGI (Sistema 

CGI) não deve ser confundida com a Comissão Geral de Investigação, criada em 

1964 pelo Comando Supremo da Revolução, com o fito de conduzir os Inquéritos 

Policiais Militares usados na “Operação Limpeza”. 

Uma das reivindicações da linha dura, além do endurecimento do regime 

alcançado com o AI-5 era o combate à corrupção106. Com base nisso, o CGI atuava 

em paralelo com os sistemas de segurança e informações no combate à corrupção, 

como se pode concluir do Art. 8º, do AI-5: 

o presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de 
bens de todos quantos tenham enriquecido, ilicitamente, no exercício de 
cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis

107
. 

O Sistema CGI foi criado praticamente junto com o AI-5, em 17 de dezembro 

de 1968, estando vinculado ao Ministério da Justiça tinha como encargo a promoção 

de investigações sumárias para confisco de bens. As denúncias poderiam ser 

apresentadas por qualquer pessoa, o que desencadeava a investigação na tentativa 

de se estabelecer a ilicitude da origem dos bens do denunciado.  

Após alguns anos de atuação da CGI, esta passou a interferir em questões 

que não eram diretamente afetas a casos de corrupção, como por exemplo, nas 

eleições de 1976, quando pediu às subcomissões estaduais a lista de candidatos 

envolvidos com corrupção. Cabe ressaltar que, após o processo que visava a 

                                                      

105
 Segundo o professor Rodrigo Patto: “A expressão “Operação Limpeza”, foi utilizada por agentes 
do Estado e seus apoiadores para expressar a determinação de afastar do cenário público os 
adversários recém-derrotados – comunistas, socialistas, trabalhistas e nacionalistas de esquerda, 
entre outros.” MOTTA, op. cit. p. 25. 

106
 Juntamente com o pretexto de combate à subversão e ao comunismo, os golpistas de 1964 
tinham como objetivo acabar com a corrupção, que, segundo eles impregnava todo o governo de 
Goulart. Dessa forma, concomitantemente à montagem do sistema de informações, o advento do 
AI-5 veio ao encontro do que a linha dura queria. Dentro desse contexto é que será criado o CGI. 
FICO 2001 op. cit. p. 150-152 passim. 

107
 Ato Institucional nº 5, de 13 de dez. 1968. 
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constatar o fato delituoso, o confisco era encaminhado ao Presidente da República 

para que este decidisse (FICO, 2001, p. 155). 

Como a ação da CGI encontrava limitações no pequeno número de processos 

de confisco, esta se valia não raras vezes de medidas de intimidação, quando os 

suspeitos eram chamados para prestar esclarecimentos e acabavam por sofrer 

ameaça de confisco. Nas palavras de Carlos Fico (2001) os militares ligados à CGI 

viviam uma espécie de “utopia autoritária”, por acharem que com medidas pontuais 

e muitas vezes insignificantes, pudessem dar conta de algumas das mazelas da 

sociedade, como a corrupção.  

No período de 1968 a 1973, de um total de mais de 1100 processos, somente 

em 41 foram decretados o confisco pelo Presidente da República, o que demonstra 

a pouca efetividade dos trabalhos do órgão. Ademais, em alguns casos os trabalhos 

foram inviabilizados tendo em vista os membros da CGI terem identificado aliados 

do “regime” envolvidos nos casos de corrupção. Não bastasse isso, o rito sumário 

dos processos permitia aos acusados recorrerem à Justiça, frustrando a 

condenação, assim como a dificuldade em caracterizar o “enriquecimento ilícito”. 

Levando-se em conta todas as incongruências apresentadas pelos trabalhos dos 

membros da CGI, no final do governo do ditador Geisel, a Comissão foi extinta. 

Em curta síntese, esses eram os principais sistemas dentro da comunidade 

de informações da repressão. Antes da criação de cada sistema, os órgãos atuavam 

de forma autônoma e muitas vezes o trabalho de um órgão vinha em prejuízo do 

outro. Dessa forma, os próprios militares concluíram que depois da centralização 

dos sistemas, houve mais organicidade nas ações, o que veio a evitar erros 

grosseiros e interferência de “forças amigas” dentro dos trabalhos da comunidade de 

informações. 

 

 

2.2 Os sistemas repressivos na lógica das Universidades brasileiras 

 

O período da ditadura civil-militar teve grande impacto para as universidades 

brasileiras atingindo toda a comunidade acadêmica. Assim como nos demais 

segmentos, o período de exceção trouxe consequências ao meio acadêmico que 

ainda podem ser vistas atualmente.  
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Para que os impactos do sistema repressivo sejam compreendidos de forma 

mais clara é preciso que se entenda de que forma os militares interferiram na 

educação brasileira, como se deu a reforma universitária (e dos ensinos de base), 

com os controvertidos acordos MEC-USAID, como a comunidade de informações 

entrou nos campi com suas estruturas (DSI/MEC e ASI/AESI universitárias) para 

monitorar a comunidade acadêmica e interferir nas decisões da academia. Além 

disso, é importante também compreender como ocorreram os expurgos dentro das 

universidades e sob quais argumentos/pretextos, foram implementadas as medidas 

de modernização autoritária e quais seus prós e contras, assim como de que 

maneira o Decreto-Lei nº 477 legitimou as arbitrariedades cometidas contra 

estudantes, professores e servidores. 

Cabe ainda frisar que, paralelo a tudo o que acontecia dentro das 

universidades, fundou-se nesse momento o Projeto Rondon, o qual serviu para levar 

os alunos até o interior do país, assim como para fazer propaganda da ditadura, 

tanto nas comunidades por onde passava, quanto com os estudantes que 

participavam do projeto. 

 

 

2.3 O golpe civil-militar e as reformas 

 

Primeiramente, é preciso dizer que o golpe de 1964 foi antes de tudo um 

golpe anticomunista e antirreformista, em contraponto às Reformas de Base que 

estavam sendo propostas no Governo de João Goulart. Nesse contexto, havia 

aceitação (em parte) às mudanças nas universidades tanto na direita quanto na 

esquerda108. Embora tenha havido incorporação, de direito, das medidas reformistas 

no meio acadêmico, estas não chegaram a ser colocadas em prática, uma vez que a 

deposição do Governo João Goulart tinha como um dos principais motivos seu 

projeto reformista (MOTTA, 2014, p. 09). 

No início de 1964, o projeto de modernização das universidades brasileiras 

estava na pauta do dia. Na verdade, os debates sobre a ideia de reestruturação da 

                                                      

108
 Para a direita, as reformas eram bem-vindas desde que afastadas de medidas radicais e das 
lideranças revolucionárias. Para a esquerda, a intenção era tornar o ensino superior mais eficiente 
e produtivo, na tentativa de atender às necessidades de desenvolvimento econômico e da 
administração pública. MOTTA, op. cit. p. 10. 
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educação no Brasil já faziam parte da agenda do governo no início dos anos 1960, 

com influências dos cientistas sociais norte-americanos, os quais tinham como 

objetivo “ajudar” os países periféricos a se modernizar, dentro da concepção da 

Guerra Fria, ou seja, antes que os países “vulneráveis” ao comunismo fossem 

atraídos por esses ideais, era preciso que os americanos os “ajudassem”. Para os 

norte-americanos, a educação era ponto fundamental para que fossem evitadas 

novas adesões aos ideais socialistas, pois se poderia atingir aos jovens desses 

países no momento de sua formação. Era o contraponto ao marxismo.  

Dentro dessa perspectiva, as agências109 do governo norte-americano 

passaram a atuar em diversos países, entre eles o Brasil, com a proposta de auxiliar 

na modernização da educação brasileira. Entre os anos de 1961 e 1974 foram 

disponibilizados grandes quantias em dinheiro (doado ou emprestado) para financiar 

esses projetos, com o propósito de aprimorar centros de treinamento de mão-de-

obra qualificada e “formar líderes”, nas universidades. Nesse contexto, são adotados 

os acordos MEC-USAID, os quais terão grande impacto no projeto de modernização 

ao mesmo tempo em que despertarão muita controvérsia e resistência por parte 

daqueles que não se coadunavam com a vertente autoritária e liberal-conservadora 

do projeto, o qual, de forma um tanto contraditória, irá se apropriar de parte das 

pautas sugeridas pelos derrotados no golpe de 1964 (MOTTA, 2014, p. 11). 

 

 

2.4 A reforma universitária (e educacional) e os acordos MEC–USAID 

 

Com o golpe civil-militar, as universidades passam a ser pontos sensíveis, da 

perspectiva da “segurança nacional”, uma vez, que no meio acadêmico, circulavam 

as ideias marxistas e radicais, bem como emanavam boa parte das críticas e 

contestações ao governo militar. Não bastasse isso, os militares viam as 

universidades como centros de desvio de comportamento (uso de drogas, e 

perversão sexual) além de ser o ambiente favorável para que os comunistas se 

“proliferassem” e contaminassem todo o meio acadêmico, o que para o parâmetro 

moralista castrense, era inaceitável (MOTTA, 2014, p. 182). Algo era preciso ser 

feito para mudar esse cenário.  
                                                      

109
 Como por exemplo, a United States Agency for International Development - USAID e as 
Fundações Ford e Rockefekker. (MOTTA, op. cit.). 
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Outro problema agravava esse quadro: os estudantes, pelo próprio ímpeto da 

juventude, mas, sobretudo por convicção ideológica, foram recrutados na fase mais 

radical da luta armada de dentro das universidades, assim como muitas das 

manifestações que ganharam as ruas partiram de dentro dos campi, organizadas por 

estudantes, o que demonstra o quanto era estratégica a ingerência militar nesse 

meio. Atenção especial era dada aos centros de formação de professores, já que 

seria crucial para a repressão conter o proselitismo comunista. Em última análise, os 

golpistas precisavam achar uma maneira de “combater o inimigo” dentro das 

universidades. 

A ideia de levar à frente a modernização da educação, em especial nas 

universidades, também passava pela necessidade do governo dar uma resposta à 

sociedade, buscando soluções para problemas como os alunos excedentes (os 

quais eram aprovados nos exames vestibulares, mas não conseguiam ingressar no 

ensino superior por falta de vagas) e ganhar o respaldo político da população. A 

possibilidade da reforma nesse momento era do interesse tanto dos militares quanto 

dos estudantes110, pois ambos, cada qual com seus interesses, viam como 

imprescindíveis e urgentes as mudanças que estavam por acontecer (MOTTA, 2014, 

p. 102). 

Sendo assim, a Lei 5.440/68111 atendia em parte os dois lados, pois a adoção 

do vestibular unificado, o tempo integral para os professores e o fim das cátedras 

são exemplos de medidas que agradaram a esquerda, as quais já constavam do 

antigo projeto de reforma universitária que estava em construção desde o início dos 

anos 1960.  

Nesses pontos os militares estavam atendendo os anseios da comunidade 

acadêmica. Contudo, uma das questões iniciais das críticas que pautaram as 

reformas estava na postura “economicista” e “tecnicista” que norteava as mudanças, 

bem como a risco de privatização a partir da possibilidade do regime jurídico das 

fundações. (MOTTA, 2014, p. 106). Esta última medida tinha um cunho estritamente 

                                                      

110
 Não deixava de ser um paradoxo, militares que reprimiram fortemente o movimento estudantil por 
todo o período da ditadura e estudantes estarem defendendo as mesmas pautas. A diferença 
fundamental é que os estudantes pressionavam para que as reformas fossem implantadas, já os 
militares as impuseram segundo os seus interesses. 

111
 Lei nº 5.540 de 28 de Novembro de 1968 - Fixa normas de organização e funcionamento do 
ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Instituiu a reforma 
universitária. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109783/lei-n-5-540-de-28-de-novembro-de-1968
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elitista para o ensino superior brasileiro, uma vez que a intenção era implantar a 

cobrança de mensalidades dos estudantes (inicialmente os de renda alta) com o 

intuito de desobrigar o governo de custear o ensino.  

Ademais, o projeto aprovado para a reforma não contemplou a cobrança das 

mensalidades, apenas deixou aberta a possibilidade para a organização das 

universidades em fundações, o que era encarado como um passo para a 

privatização. Nesse sentido colocou Márcio Moreira Alves (1986, p. 25), na obra: 

“Beabá dos MEC-USAID”: 

As grandes indústrias, sendo, sobretudo, estrangeiras, seriam a única fonte 
de financiamento para as fundações. Através do dinheiro dominariam o 
ensino superior brasileiro e o moldariam aos seus interêsses. É preciso que 
se tenha uma boa-fé beirando a idiotice para se imaginar que, estando os 
centros de decisão das grandes indústrias instaladas no Brasil fora do 
nosso País, pudessem ou quisessem elas determinar o desenvolvimento da 
Universidade brasileira no sentido de aquisição de conhecimentos 
científicos e tecnológicos independentes. A transformação das 
universidades brasileiras em fundações seria a condenação definitiva do 
Brasil ao subdesenvolvimento

112
. 

Levando-se em consideração o temor que os militares tinham do movimento 

estudantil, o veto à cobrança das mensalidades partiu dos próprios militares, já que 

se previam grandes mobilizações em torno do tema, o que desagradava o governo. 

Como se pode inferir, num misto de temor pela mobilização estudantil e ao mesmo 

tempo por que houve em certa medida “apropriação” das pautas que direcionavam 

os rumos das reformas, os militares acabaram por usar os simpatizantes ao governo 

que compunham os quadros das universidades para realiza-las113 (havia entre os 

que apoiavam os golpistas, muitos professores que eram defensores das reformas).  

Embora tenha havido, em parte, convergência de interesses entre o projeto 

de reforma do governo, os estudantes e os professores, a ideia de modernização 

dos militares e seus aliados era eminentemente autoritária, conservadora e 

repressora, já que o controle (das liberdades e ideológico) da comunidade 

acadêmica sempre esteve na linha de frente das prioridades em termos de 

intervenção dos golpistas na educação. Esta repressão pôde ser constatada nas 

“Operações Limpeza” nos campi, as quais aconteceram em dois momentos (1964 e 

                                                      

112
 ALVES, Márcio Moreira. O Beabá dos MEC-USAID. 1ª Ed., Editora Gernasa, Rio de Janeiro, 1986, 
p. 25. 

113
 Houve ainda entre os professores, os que apoiaram as reformas e o governo por conveniência, 
pensando nos interesses da universidade, e indiretamente do país. 
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1968), e se realizaram sob a forma de expurgos de discentes e docentes da maioria 

das universidades brasileiras. 

O primeiro expurgo114 teve um caráter preventivo, pois foi logo após o golpe e 

se pensou, naquele momento, em afastar os líderes estudantis e professores 

comprometidos com ideias marxistas e identificação com o comunismo. Já o 

expurgo de 1968 veio em outro momento da repressão, num período que fecharia 

um ciclo de amadurecimento do “regime”, juntamente com a ascensão de revoltas e 

manifestações contrárias à ditadura e à repressão, sendo muito mais efetivo e 

violento, já que se deu sob a égide do AI-5 e do Decreto-Lei 477/69. 

 Curiosamente, o AI-5 impôs algumas perdas para as universidades no que 

diz respeito aos envolvidos com as reformas, pois atingiu indistintamente, 

diferentemente da maneira um tanto seletiva com que foram tratados os expurgos 

em 1964, todo e qualquer professor ou servidor que os agentes dos sistemas de 

informações suspeitassem de serem contrários aos militares. Nessa perspectiva as 

reformas foram propostas, ou seja, ao mesmo tempo em que a modernização 

trazida pelas mudanças chegava às universidades, chegava a repressão, 

legitimando talvez a melhor definição para esse período: “a modernização 

autoritária”, destacando-se o papel decisivo nesse processo dos norte-americanos 

(MOTTA, 2014, p. 84). 

Antes de tudo, é importante referir que a interferência estrangeira na 

educação superior brasileira não é novidade trazida pelos acordos MEC-USAID, pois 

na década de 1930 os franceses já haviam sido contratados para a criação da 

Universidade de São Paulo – USP, assim como vários europeus foram trazidos ao 

Brasil para a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA, chegando-se ao 

ponto de se flexibilizar as regras do serviço público para que tais profissionais 

pudessem sem contratados pelo governo brasileiro. 

De per si isso não era ruim para os interesses do país, ao contrário, a 

universidade, não deve ter por limites de expansão do conhecimento as fronteiras 

geográficas do Estado em que se encontra, sob pena de se isolar, em detrimento do 

desenvolvimento, das outras academias. Essa inclusive, era a realidade das 

                                                      

114
 Os expurgos, tanto o primeiro, logo nos primeiros dias do golpe em 1964 quanto o segundo, no 
auge da repressão e da supressão das liberdades, serão tratados futuramente no texto, onde 
serão abordados seus aspectos mais relevantes e a importância dentro do viés de controle das 
universidades. 
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universidades americanas, as quais se serviram de profissionais estrangeiros por 

longo tempo para atingirem o bom nível de ensino de que gozavam na década de 

1960. Era o que o Brasil teria de fazer mais cedo ou mais tarde.  

Contudo, a questão era bem mais complexa do que somente a discussão 

sobre a transposição de barreiras geográficas do Estado brasileiro em nome de 

aprimorar o nível de ensino superior. Tratava-se, no caso da USAID, de ingerência 

direta de um governo alienígena na educação brasileira, o que dava o caráter desse 

acordo de colaboração: interesse dos americanos em interferir na educação 

brasileira para atender seus propósitos políticos (e econômicos). Somente para 

exemplificar, em 1969, o Departamento de Estado norte-americano definia em seus 

relatórios os objetivos dos EUA com o Brasil: (MOTTA, 2014, p. 113). 

Apoiar a estabilidade e o crescimento do Brasil e garantir a manutenção de 
uma disposição amigável do país em relação ais Estados Unidos; 
Proteger e expandir os investimentos privados e a posição comercial norte-
americana no Brasil; garantir a cooperação brasileira numa série de ações 
conjuntas de natureza militar e estratégica, importantes para a segurança 
dos Estados Unidos; assegurar, quando compatível, a cooperação brasileira 
no campo internacional. 

Os objetivos americanos, claramente buscavam manter o Brasil afastado dos 

interesses políticos (e econômicos) dos países comunistas, mantendo-o como 

aliado. Houve em contrapartida à influência que os americanos já exerciam no 

Brasil, uma aproximação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS - a 

ponto de se estabelecer intercâmbio de estudantes brasileiros com as instituições 

soviéticas, em especial a Universidade Amizade dos Povos Patrice Lumumba, que 

recebia estudantes de países subdesenvolvidos. Antes dos acordos MEC-USAID 

serem firmados não havia, por parte dos norte-americanos, interesse em interferir no 

ensino superior brasileiro, mas sim na educação fundamental e nos cursos técnicos, 

com o claro objetivo de a educação primária ter formação mais tecnicista, menos 

voltada para a formação humana115. 

Além disso, a USAID já tinha com o Brasil um programa de treinamento para 

policiais, visando preparar e aparelhar as polícias brasileiras no combate e à 

repressão às ideologias comunistas, além de combater a criminalidade em geral. 

                                                      

115
 A partir dos acordos firmados, haveria intervenção tanto no ensino superior quanto no ensino 
fundamental e técnico. 
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Dentro dessa perspectiva, em 1958, o General Amaury Kruel viaja ao EUA para 

solicitar apoio financeiro, doação de equipamentos e pedido de treinamento116. 

 Na mesma lógica de combate ao comunismo e estímulo à modernização 

deram-se os acordos de cooperação entre os agentes americanos e as polícias 

brasileiras, já que os americanos contavam com a possibilidade de haver no Brasil 

um golpe contra o governo reformista de João Goulart, seria conveniente investir no 

preparo de forças policiais as quais poderiam ser eficientes (e seriam) na repressão 

(MOTTA, 2010, p. 248). 

O programa de treinamento dos policiais brasileiros pela USAID encerrou-se 

em 1973, portanto começou antes do golpe e terminou quase uma década depois117. 

O número de policiais brasileiros que receberam treinamento – somados aqueles 

que foram enviados para os cursos no exterior (cerca de 800 entre os anos de 1960 

e 1972) com os que receberam algum tipo de treinamento – fica em torno de 100 

mil. Como resultado dessa política, há indícios de que houve interferência norte-

americana na constituição da OBAN e dos DOI-CODI, algo que não pode ser 

descartado, uma vez que esses órgãos de repressão foram criados enquanto os 

policiais brasileiros mantinham vínculo com o programa americano e dele recebiam 

treinamento.  

A abordagem para além da atuação da USAID na educação brasileira não 

tem o condão de tecer minúcias sobre o treinamento recebido pelos policiais, mas 

tão somente ampliar o espectro de atuação da agência, para que se possa 

compreender algumas das repercussões de sua atuação. Além disso, fazendo jus à 

expressão que tão bem explica a atuação da USAID na educação brasileira, este 

pode ser considerado outro exemplo de “modernização autoritária”, já que as 

autoridades brasileiras conseguiram a atualização do aparato repressivo das polícias 

mantendo afastado o “perigo do comunismo”, atendendo tanto o interesse dos 

governos ditatoriais quanto dos norte-americanos. 

Além do projeto de treinamento das polícias brasileiras, a USAID atuou antes 

dos acordos para o ensino superior, nas áreas de agricultura (em parceria com as 

                                                      

116
 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Modernizando a repressão: a USAID e a polícia brasileira. Revista 
Brasileira de História, São Paulo, v. 30, nº 59, p. 237-266, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n59/v30n59a12.pdf.> Acesso em: 10 Jan. 2014. 

117
 Em 1974, os EUA acabam com o programa de treinamento para policiais em todas as partes do 
mundo. Ibid., p. 256. 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n59/v30n59a12.pdf
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universidades, na área extensão rural), e do já referido ensino fundamental. Para o 

ensino superior, os próprios docentes brasileiros atraíram o interesse da agência, 

para que o governo norte-americano não mais investisse de maneira aleatória na 

educação brasileira, mas de forma sistemática, proporcionando a intervenção em 

todo sistema universitário: estavam criadas as condições para a implantação dos 

acordos MEC-USAID. 

Com o golpe de 1964, o governo brasileiro precisava “retribuir” todo apoio que 

havia recebido dos norte-americanos para o planejamento e execução (velados) da 

deposição de Goulart. No governo do ditador Castelo Branco houve um grande 

alinhamento com a política e os interesses econômicos dos EUA, (vale dizer que foi 

a maior adesão de todo período dos governos militares), deixando de existir as 

resistências que havia com a agência USAID no período pré-1964. Como 

contrapartida, Castelo Branco recebia grandes quantias de recursos dos norte-

americanos: entre os anos de 1965 e 1966 10% dos gastos brasileiros com a 

educação provieram dos acordos. Os convênios na área da educação entre Brasil e 

Estados Unidos, perfazendo um total de sete, ficaram conhecidos como os acordos 

MEC-USAID, estabelecendo parcerias diretamente entre o governo dos EUA e o 

Ministério da Educação – MEC.  

O acordo mais polêmico foi a nomeação de uma comissão de consultoria para 

estudar quais as mudanças seriam propostas no ensino superior pelos próximos 

cinco anos, sendo que dos dez membros, cinco eram brasileiros e cinco eram norte-

americanos. 

Outros dois acordos tratavam das questões de planejamento do ensino 

primário e secundário, também com equipes mistas. Havia também a proposta para 

mudança dos cursos de licenciatura, os quais tinham um viés voltado à formação 

humanista, já que eram representados pelos cursos de Filosofia e tinham a 

incumbência de formar professores para o ensino básico. Outro dos acordos tratava 

das questões afetas às áreas de formação técnica, com formação de mão-de-obra 

para a indústria, logicamente dentro de uma perspectiva bastante tecnicista. Ainda, 

outro dos projetos previa a tradução e publicação de livros a serem utilizados pelos 

universitários, obviamente considerando que os originais eram norte-americanos, o 

que denota o caráter dirigente da agência USAID na “modernização” proposta nos 

acordos.  
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De todos os acordos firmados, o mais bem-sucedido foi o projeto para 

modernização da administração das universidades, prevendo a capacitação de 

técnicos118 para colocar as reitorias e aos órgãos auxiliares das universidades em 

um patamar de eficiência de gestão afastado dos interesses da universidade, mas 

próximo dos interesses do mercado (ALVES, 1986, p. 41). Naturalmente, a 

assinatura dos acordos gerou muita controvérsia dentro do meio acadêmico e a 

discussão ganhou espaço entre a opinião pública acirrando o debate e aumentando 

o coro das críticas. Embora tenha havido alguns “exageros” nacionalistas entre os 

críticos dos acordos, já que em parte eles traziam vantagens para as universidades, 

às intenções do governo americano não eram despretensiosas, pois além de 

tentarem conduzir de acordo com suas diretrizes as reformas, ainda pretendiam 

influenciar na política brasileira, disseminando (tanto na formação dos estudantes 

secundaristas como nos universitários) os valores liberais-conservadores do 

capitalismo ocidental. Não por acaso, o pressuposto para a assinatura dos acordos e 

a consequente liberação dos recursos passava pela participação direta dos técnicos 

americanos na execução dos projetos (MOTTA, 2014, p. 218-223). 

Apesar de toda a repercussão dos acordos MEC-USAID, não foi nesta área 

que os norte-americanos repassaram mais recursos ao Brasil, pois nos projetos 

vinculados à agricultura (iniciados, inclusive, antes do golpe) houve um aporte bem 

maior de investimentos. Contudo, em que pese o menor montante de recursos 

repassados às universidades, os efeitos prioritários que os norte-americanos 

buscavam com a atuação de agência USAID no Brasil eram políticos, a ponto de as 

universidades com viés ideológico esquerdista, como a UFPE e a UnB119, não 

receberem os recursos, os quais eram, naturalmente, reservados para aquelas 

instituições em que os dirigentes eram favoráveis ao governo dos militares e aos 

ideais norte-americanos de modernização.  

Em relação à política de expurgos a que os governos militares submeteram os 

docentes nas universidades, os norte-americanos foram seletivos no apoio, ou seja, 

dependia de quem era atingido, chegando ao ponto de, em alguns casos, haver 

interferência dos EUA na tentativa de reversão da medida. Embora o crivo dos norte-

                                                      

118
 Segundo Márcio Moreira Alves: [...] “Belo e patriota gôverno é êste, que transfere a uma comissão 
de peritos estrangeiros os encargos de reformar a legislação do País.” [...]. ALVES, op. cit. p. 41. 

119
 A UnB tinha como reitor o professor Darcy Ribeiro, intelectual que não se alinhava aos interesses 
norte-americanos. (MOTTA, op. cit.) 
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americanos fosse ideológico, no que diz respeito ao apoio (ou não) aos professores, 

havia a preocupação de que o afastamento indiscriminado de intelectuais da 

academia poderia comprometer o projeto de modernização120.  

Outro aspecto peculiar à assinatura dos acordos entre a USAID e o MEC, foi 

o fato de não ter havido publicidade do governo brasileiro, pois, apesar de ser praxe 

dos norte-americanos a divulgação de sua atuação em outros países, o próprio 

Ministério da Educação foi contra, temendo que a divulgação dos ajustes fosse 

provocar uma onda de protestos por parte dos estudantes (MOTTA, 2014, p. 126). 

Embora a USAID tivesse projetos em várias áreas, além da educação - como 

agricultura, segurança pública e habitação - foram os acordos de modernização do 

ensino superior os que despertaram maiores críticas, em boa parte por que os 

maiores interessados tinham grande capacidade de mobilização e engajamento nas 

questões com viés ideológico-político que envolvesse as ações do governo. 

Para os americanos, três acordos tiveram êxito, outros três fracassaram e um 

teve desempenho mediano. Os fracassos foram: o acordo de planejamento e 

reestruturação das universidades (o mais importante e também o mais polêmico dos 

acordos), o treinamento de professores de segundo grau nas faculdades de filosofia 

e o acordo de planejamento e reformulação da educação fundamental. Os acordos 

que tiveram êxito foram: o acordo de assistência ao planejamento da educação 

secundária, o projeto de reforma administrativa e modernização das universidades e 

o acordo de publicação de livros técnicos. O acordo que teve desempenho mediano 

foi o de aperfeiçoar os cursos técnicos e industriais. 

Conduta típica tiveram os técnicos da USAID ao responsabilizar em grande 

parte o governo brasileiro e a opinião pública pelos insucessos dos acordos, pois na 

concepção imperialista que costumeiramente acompanha o governo norte-

americano e seus agentes, não se cogitava a possibilidade dos acordos estarem 

estabelecidos sob as premissas erradas. Os investimentos giraram em torno de 

US$ 183 milhões de dólares na educação entre os anos de 1961 e 1973 (MOTTA, 

2014, p. 139).  

Em síntese, os acordos MEC-USAID foram elaborados para apresentar à 

sociedade brasileira o “lado positivo” da intervenção norte-americana: no entanto, 

                                                      

120
 De fato, no segundo expurgo ocorrido nas universidades, em 1968, por ter sido bem mais efetivo 
e, por isso mesmo, menos seletivo, houve certo retrocesso na qualificação dos quadros das 
instituições de ensino superior. 
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não houve êxito na tentativa dos EUA de criar uma imagem positiva, considerando a 

grande rejeição causada, tanto na comunidade acadêmica (sobretudo dos 

intelectuais de esquerda e do movimento estudantil, que combatiam o governo), 

quanto na opinião pública.  

Outro dos objetivos era o de determinar a modernização das universidades, o 

qual foi atingido em parte, pois a “americanização” das universidades pode ser vista 

até hoje, na criação dos departamentos, programas de pesquisa e pós-graduação, 

os docentes com dedicação exclusiva e os créditos por disciplina. Apesar disso, o 

objetivo principal da intervenção norte-americana nas universidades brasileiras foi 

atingido, qual seja o de manter o país afastado das ideologias comunistas.  

Contudo, mesmo com toda influência norte-americana nas universidades, os 

valores de esquerda se mantiveram dentro da academia e até cresceram durante as 

décadas de 1970 e 1980, em especial a valorização dos conceitos marxistas entre 

os intelectuais, na mesma razão que se alimentou o ressentimento contra o apoio 

norte-americano à ditadura brasileira. 

O afastamento do governo brasileiro da ingerência dos norte-americanos, no 

final dos anos 1960, coincide com a diminuição da interferência da agência USAID, 

culminando com o fechamento de sua representação oficial no Brasil em 1973121. 

 

 

2.5 A “Operação Limpeza” e os expurgos nas universidades brasileiras 

 

Houve interferência e retaliações em diversos setores do governo por parte 

dos golpistas já nos primeiros dias após o golpe civil-militar de 1964. Um dos setores 

considerados fundamentais para aplacar as propostas revolucionárias que haviam 

ganhado força desde o final dos anos 1950 eram as universidades brasileiras, pois 

muitos dos quadros122 da academia eram altamente identificados com os ideais de 

                                                      

121
 No auge da atuação da USAID no Brasil, a agência chegou a ter quatrocentos funcionários 
trabalhando, tanto no projeto MEC-USAID quanto nos outros projetos nos quais os americanos 
procuravam se imiscuir. MOTTA, op. cit. p.147.  

122
 Pode-se dizer que havia identificação (minoritária) dos docentes com os ideais de esquerda antes 
de 1964. Contudo, essa identificação passará a ser maioria durante os anos da ditadura. Já entre 
os alunos a identificação com as aspirações reformistas era bastante significativa, pois muitos 
líderes estudantis participavam ativamente dos movimentos pró-reformas no pré-1964. Ibid., 
p. 147. 
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esquerda. Com base nisso, os golpistas não perderam tempo, pois iniciaram a 

primeira “Operação Limpeza” já nos primeiros momentos após o golpe. 

 

 

2.5.1 1964: O primeiro ciclo dos expurgos 

 

A expressão “Operação Limpeza” foi cunhada pelos agentes do Estado para 

definir as diretrizes para o afastamento sumário de todos os simpatizantes do projeto 

reformista do Governo Goulart. Assim, nacionalistas de esquerda, comunistas e 

socialistas estavam na linha de frente dos que primeiro iriam sentir a repressão 

imposta pelo novo governo. Embora houvesse nos afastamentos dos membros do 

governo deposto a intenção de se atingir os corruptos, o critério que irá prevalecer 

no caso da maior parte dos atingidos pelo expurgo de 1964 é a motivação político-

ideológica.  

A partir do golpe, centenas de estudantes e professores foram expulsos, 

aposentados ou suspensos das suas atividades por conta de suas posições 

ideológicas. Em muitos dos casos, já vinha acontecendo um monitoramento pelos 

órgãos de repressão que atuavam em 1964123. 

Logo nos primeiros dias, foram presas de vinte a trinta mil pessoas e cerca de 

três mil permaneceram encarcerados até maio de 1964. Não é possível estabelecer 

qual percentual desse contingente era de professores e estudantes universitários, 

mas o fato é que muitos foram detidos, inclusive a partir de tentativas de resistência 

em algumas universidades, como na faculdade de Medicina da USP, em São Paulo 

e na URGS, atual UFRGS, no Rio Grande do Sul. 

Comparativamente ao número de docentes atingidos inicialmente pela 

repressão, o número de estudantes foi muito superior, sobretudo por que não havia 

tantos intelectuais engajados com as ideias reformistas do governo e com ideologias 

de esquerda. Diferente dessa realidade foi o que aconteceu com os estudantes, pois 

para a repressão, o movimento estudantil representava um perigo muito maior aos 

ideais da “revolução”, e por isso precisavam ser frontalmente atacados. 

Nessa esteira, dezenas de estudantes foram expulsos de suas universidades, 

bem como muitos outros abandonaram os cursos para se dedicar à resistência aos 
                                                      

123
 Entre esses órgãos podem-se citar as Delegacias de Ordem Político Social - DOPS - as quais 
eram “herança” da Era Vargas e as polícias civis e militares. 
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golpistas, tanto nas atividades políticas quanto, mais tarde, na luta armada124. Entre 

as universidades que tinham um número considerável de militantes de esquerda 

pode-se citar a Faculdade Nacional de Filosofia - FNFi - da Universidade do Brasil - 

UB (Rio de Janeiro), assim como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA - onde 

concentrava-se uma quantidade significativa de membros do Partido Comunista 

Brasileiro - PCB. No caso da FNFi foram expulsos dezenove estudantes, enquanto 

que no ITA foram doze, alguns inclusive presos por vários meses. 

A UnB teve atenção especial da repressão, visto que no caso da Universidade 

de Brasília havia vários docentes ligados à esquerda, como os professores Darcy 

Ribeiro (reitor), além do comunista (ligado ao PCB) Oscar Niemeyer, Cláudio 

Santoro e Fritz Teixeira de Salles, para citar alguns intelectuais de renome. Havia 

um agravante para a UnB: como esta universidade recebia estudantes de todo país, 

estava servindo como base para a reforma universitária que o governo deposto 

pretendia implementar.  

Dentro da lógica intervencionista do governo golpista, algumas universidades 

passaram a ter tutores militares para o reestabelecimento das aulas, sendo que em 

algumas universidades UMG (atual UFMG) e FNFi havia presença de soldados do 

Exército para “garantir” à volta às aulas dentro da “normalidade”. O discurso do 

Ministro da Educação125 dava o tom dos próximos passos nas universidades: 

“sanear o comunismo das instituições responsáveis pela formação da juventude” 

(MOTTA, 2014, p. 33). 

À volta às aulas logo após os primeiros atos repressivos dentro dos campi 

não encerraria os expurgos de docentes e estudantes, ao contrário, estes estavam 

apenas começando e viriam a ser bem mais contundentes no período de maior 

repressão (a partir de 1968) com o advento do AI-5 e o Decreto 477/69. 

Embora os expurgos fossem motivados por questões de cunho político, houve 

casos de “colaboradores de ocasião” com o regime, já que muitos professores 

perceberam a oportunidade de se alinhar ao novo governo e tirar proveito nas suas 

carreiras dentro da academia. É preciso levar em conta que, com os expurgos dos 

                                                      

124
 É preciso lembrar que boa parte do contingente que entrou para a luta armada saiu de dentro das 
universidades, ou seja, em grande parte eram jovens e muitos universitários. MOTTA, op. cit. p. 
154-155 passim. 

125
 Foi nomeado pelos militares o reitor da UFPR, Flávio Suplicy de Lacerda, o qual permaneceria no 
cargo por dois anos. 
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intelectuais alinhados à esquerda, abririam vagas dentro nos quadros docentes das 

universidades e estas precisariam ser preenchidas, preferencialmente, por aqueles 

que se dispuseram a colaborar com o “regime” (MOTTA, 2014, p. 37). 

Também houve afastamento de vários reitores e diretores de escolas no 

período do primeiro expurgo, os já identificados com a esquerda ou aqueles que não 

se dispuseram a colaborar com os ideais da “revolução democrática”. Nesse 

momento havia vinte e cinco universidades públicas no Brasil, e considerando que 

os afastamentos se deram somente em algumas universidades, fica evidente que a 

maioria dos dirigentes universitários era favorável aos golpistas. 

Confirmando as diretrizes do MEC, os expurgos e retaliações aos intelectuais 

de esquerda continuaram a impedir que os docentes ficassem em suas 

universidades ou fossem contratados por outras. Em 1965, depois de incidente de 

afastamento de alguns professores na UnB, cerca de 80% dos docentes pediram 

demissão, totalizando 223 professores. Como não havia possibilidade dos 

intelectuais de esquerda permanecer nos quadros docentes, por várias gestões a 

direita permaneceu dirigindo a totalidade das universidades. Praticamente todas as 

universidades públicas sofreram com os expurgos: as que não foram atingidas no 

primeiro (1964) foram “contempladas” no mais intenso que foi o segundo (1968). 

Os militares, em muitas ocasiões buscaram “suavizar” o caráter ostensivo das 

intervenções. Nas substituições dos reitores não foi diferente, pois os golpistas 

preferiam usar os professores que eram simpatizantes à causa dos militares ou 

então usar os docentes “híbridos”, que eram militares e também professores 

universitários (MOTTA, 2014, p. 48). 

Houve centenas de Inquéritos Policiais Militares - IPMs - contra professores e 

estudantes, mas as demissões se deram efetivamente pelas sindicâncias. Entre as 

universidades mais atingidas pelos inquéritos estavam a UnB, a FNFi e o ISEB, 

(Instituto Superior de Ensino Brasileiro) ,alguns instaurados em 1964 ainda e, outros 

no segundo ciclo dos expurgos a partir de 1968. A USP também foi fortemente 

atingida pelas comissões de inquérito, uma vez que seu reitor era um grande 

colaborador dos militares126. 

                                                      

126
 O reitor Gama e Silva, um dos mais ferrenhos docentes apoiadores do golpe, era alinhado aos 
militares a tal ponto de se definir “como linha diamante”, fazendo alusão a ser mais duro do que a 
própria linha dura. MOTTA, op. cit. p. 52. 
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Apesar dos expurgos, os grupos mais radicais de direita ainda não estavam 

satisfeitos com os resultados, pois na sua avaliação a “Operação Limpeza” 

precisaria ser mais efetiva, o que ocorreria no segundo expurgo (MOTTA, 2014, 

p. 53). 

 

 

2.5.2 Os expurgos na UFSM: o caso do Dr. Paulo Lauda 

 

Embora a pesquisa dessa dissertação não esteja sendo realizada sob a 

perspectiva da história oral, foi possível ter acesso a um dos relatos de expurgo na 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM - o qual ocorreu no primeiro ciclo, logo 

nos dias seguintes ao golpe. O presente caso refere-se ao professor da Faculdade 

de Medicina da UFSM e também prefeito da cidade de Santa Maria na época - 

desde o final do ano de 1963 - Paulo Devanier Lauda, o qual pode ser considerado 

um dos grandes exemplos da implacável atuação dos órgãos de repressão já nos 

primeiros momentos após o golpe civil-militar.  

O expurgo do Prof. Paulo Lauda pode ser caracterizado dentro dos chamados 

“expurgos preventivos”, já que não houve tempo para que ele pudesse se contrapor 

aos golpistas, uma vez que a sua cassação como Prefeito127 deu-se em 08 de maio 

de 1964, mais precisamente na madrugada daquele dia, quando o mesmo aguardou 

até o último momento dentro da prefeitura para abandonar seu cargo de Prefeito 

antes que fosse preso pelos militares. O então Prefeito deposto, Prof. Paulo Lauda, 

jamais transmitiu o cargo para os que o depuseram: simplesmente deixou a 

Prefeitura a partir de sua cassação, a qual teve como consequência direta seu 

expurgo da UFSM128 e a demissão das escolas secundárias129 nas quais também 

lecionava. De acordo com a entrevista do Prof. Paulo Lauda para jornal da cidade 

em 1982: 

[...] Eu fiquei na Prefeitura até uma hora da manhã, depois me retirei para 
casa. Aí eles foram até a Prefeitura para tomar conta. Como eu tinha uma 
guarda boa da Brigada Militar, não permitiu que eles entrassem. [...]  

                                                      

127
 Cf. Anexo B. 

128
 Cf. Anexo C. 

129
 Cf. Anexo D. 
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[...] Então, eu me senti na obrigação de ir até a Prefeitura, estive um minuto 
na porta e dispensei a guarda. Vim embora, mandei eles entrarem, não dei 
posse

130
.[...]. 

Para que fossem trazidos os documentos anexos referentes à cassação e ao 

expurgo do Prof. Paulo Lauda, assim como obter informações inéditas a cerca da 

violência sofrida pelo referido professor, foi realizada entrevista131 com a filha do 

mesmo, a Sra. Lys Cecy Lauda, a qual prestou todas as informações de que tinha 

conhecimento sobre o processo de cassação de seu pai e gentilmente desfazendo-

se de quaisquer constrangimentos, abriu mão da intimidade de sua família para 

colaborar com o esclarecimento de um dos episódios mais cruéis e covardes a que 

seu pai, professor e prefeito da cidade de Santa Maria, foi submetido. 

Na referida entrevista, a Sra. Lys Cecy Lauda confirmou que o principal 

pretexto para a cassação e expurgo de seu pai fora a motivação político-ideológica, 

já que o Prof. Paulo Lauda fora eleito prefeito da cidade de Santa Maria pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro - PTB, partido de João Goulart, superando nas eleições de 

1963 outras sete siglas partidárias132. Documento do próprio João Goulart ao PTB 

de Santa Maria dá a dimensão da proximidade que os integrantes do partido tinham 

(entre eles o Prof. Paulo Lauda) com o Presidente da República e ao mesmo tempo 

explicam a sua cassação imediata133. 

A Sra. Lys mencionou ainda que o Prof. Paulo Lauda passou a lecionar na 

então Universidade de Santa Maria - USM a convite do antigo reitor da universidade, 

Prof. José Mariano da Rocha Filho, mesmo antes da universidade ter sido 

federalizada, já que transferiu residência, de Restinga Seca (RS), inicialmente para 

compor o corpo docente da (antiga) Faculdade de Medicina de Santa Maria no ano 

de 1960.  

No momento do golpe de 1964, o Prof. Paulo Lauda acumulava as funções de 

Prefeito da cidade de Santa Maria, professor da UFSM - no curso de Medicina – e 

professor da disciplina de Química nas escolas secundárias Instituto de Educação 

Olavo Bilac e Manoel Ribas, além de exercer o ofício de médico (dermatologista) na 

                                                      

130
 Entrevista concedida ao Jornal A Razão, em 31 de janeiro de 1982. Cf. Anexo E. 

131
 Cf. Anexo F. 

132
 Entrevista concedida ao Jornal A Razão, em 31 de janeiro de 1982. Cf. Anexo G. 

133
 Cf. Anexo H. 
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cidade. Santa Maria (RS), assim como várias outras cidades no pré-1964, vivia sob 

intensa agitação, com diversas manifestações do movimento estudantil e da 

população, tanto pelos que defendiam as reformas de base sinalizadas pelo governo 

quanto por aqueles que “temiam” que o governo realizasse a mais contundente das 

reformas: a agrária134.  

Segundo o relato da filha do professor Paulo Lauda, nos anos seguintes à sua 

cassação e ao expurgo, no momento do golpe nada era permitido fazer na cidade 

que fosse contrário aos interesses da “revolução135”. Segundo a entrevistada, seu 

pai foi considerado “subversivo” pelos militares e isso motivou sua cassação e a 

perda dos direitos políticos136 por dez anos.  

Obviamente que o relato emocionado da Sra. Lys remete a todo sofrimento 

passado por seu pai e a família nos meses que se seguiram ao golpe e também, nos 

anos seguintes, pois além dos prejuízos profissionais e pessoais daí decorrentes, 

este ainda esteve preso por cerca de oito meses em uma organização militar da 

cidade, depois de ter retornado de breve exílio com a família no Uruguai. Segundo a 

entrevistada, o sofrimento causado a seu pai o acompanharam até sua morte 

prematura, aos 57 anos, no ano de 1986.  

Embora o professor Paulo Lauda tenha sido convidado para voltar a lecionar, 

após a anistia na UFSM, preferiu não fazê-lo, pois não aceitava os termos em que 

se propunha seu retorno, uma vez que precisava passar por processo administrativo 

para avaliação da conveniência para a instituição de seu retorno, condicionado, 

ainda, à existência da vaga. Dessa vez o Dr. Paulo Lauda optou por não se 

submeter novamente ao constrangimento137. De acordo com seu depoimento ao 

jornal: 

[...] Por que o sr. não retornou a Universidade depois da Anistia? 
LAUDA: Eu não retornei para a Universidade – embora o Reitor tenha me 
convidado a voltar, a mim e ao Eduardo Rolim, pois não havia mais nada, 
que seríamos bem recebidos – eu não voltei porque era mais um 
julgamento. Não era anistia coisa nenhuma. Em primeiro lugar, não cabia 
anistia, por que eu não tinha para receber da anistia, nada para ser 

                                                      

134
 Segundo a Sra. Lys, esse era um temor que seu pai percebia que pautava as reações das elites 
locais, contrárias às reformas, o qual seu pai a relataria anos mais tarde. 

135
 É preciso lembrar que a cidade de Santa Maria já era uma das cidades com maior contingente 
militar mesmo no início dos anos 1960, se mantendo sob essa perspectiva até os dias atuais. 

136
 Cf. Anexo I. 

137
 Entrevista concedida ao Jornal A Razão, em de 31 de janeiro de 1982. Cf. Anexo J.  
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perdoado. Pelo contrário, eu é que tinha que perdoá-los. E voltar naquelas 
condições que eles queriam? Dizia ali: “vai ter uma comissão que vai 
analisar se o fulano deve ou não voltar”, “vamos ver se tem vaga ou não 
para voltar”. Em terceiro lugar, “volta para o cargo de origem”. Então, o que 
é isso? Não é anistia coisa nenhuma! Não me interessa, podem ficar com 
ela lá o tempo que eles quiserem! [...]. 

Nos meses que se seguiram à cassação do prefeito Paulo Lauda (e ao seu 

expurgo, na condição de professor da UFSM), este respondeu a cinco IPMs, todos 

com a intenção de incriminá-lo, acusando-o de “subversivo” e comunista, como 

registrado em seu depoimento: 

[...] Eu respondi cinco inquéritos; havia uma preocupação das pessoas 
comigo, me perguntando: tu não estás preocupado, estás dando risada, não 
liga para isso, estás debochando da justiça? Eu sempre dizia: Em absoluto, 
não. Deixem que façam injustiça à vontade. No momento em que estiverem 
fazendo justiça, daí muda de figura, muda a cara. [...]. 

O caso do Prof. Paulo Devanier Lauda serve para demonstrar que mesmo no 

primeiro ciclo dos expurgos, embora estes tenham sido menos efetivos que os que 

ocorreram depois de 1968, houve uma série de violações absolutamente sem 

justificativas aos direitos fundamentais dos profissionais que foram perseguidos, 

aposentados ou demitidos das universidades, as quais marcaram para sempre suas 

vidas e de suas famílias. 

O saldo do expurgo dos professores universitários em 1964 gira em torno de 

uma centena, entre expurgados e aposentados, sem contar no entanto, aqueles que 

abandonaram seus empregos para escapar à repressão. Obviamente que o número 

de investigados supera em muitas vezes o número de expurgados, pois somente 

nos primeiros meses após o golpe, centenas de inquéritos foram instaurados contra 

professores e estudantes universitários. 

Dois aspectos são relevantes dentro do primeiro expurgo: o fato de muitos 

terem acontecido “preventivamente”, já que alguns dos expurgados estavam sendo 

expulsos mais por suas posições ideológicas do que por atuarem contra os 

golpistas. Um segundo aspecto foi que, considerando que nem todos os intelectuais 

de esquerda foram afastados nesse primeiro momento, ficou implícito que a 

repressão estava usando de alguma seletividade nos afastamentos, tanto por não 

querer atingir os nomes de maior prestígio dentro dos meios acadêmicos, quanto 

para evitar críticas sobre os expurgos virem a custar a destruição das universidades 

brasileiras. 
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Após os primeiros meses dos militares no poder, houve um período de 

relativa “calma”, pois o Ato Institucional que previa a demissão do serviço público se 

encerrou em outubro de 1964, (AI-1138), diminuindo o ímpeto inicial dos órgãos de 

repressão. Nesse período, houve retorno de alguns professores que haviam saído 

do país reassumindo os cargos para os quais haviam se licenciado, ou então 

aqueles docentes que trocaram de instituição.  

Apesar disso, os militares mais à direita não ficaram satisfeitos com a primeira 

“Operação Limpeza”, pois achavam um absurdo que ainda permanecessem alguns 

“comunistas” dentro das universidades. E a direita mais radical seria comtemplada 

na segunda onda repressiva em 1968. 

 

 

2.5.3 Os expurgos de 1968: o segundo ciclo repressivo 

 

A edição do AI-5139 criou todas as condições necessárias para que se 

aprofundem a repressão e as medidas autoritárias contra toda população brasileira, 

inaugurando-se um novo ciclo repressivo, com a retomada da “limpeza” iniciada (e 

não concluída) em 1964 em diversos setores da máquina pública, em especial, nas 

universidades. Na avaliação dos militares, o critério “ameno” com que foi proposta a 

repressão nos primeiros anos era o principal responsável pela reorganização dos 

movimentos sociais, entre eles o movimento estudantil, o qual havia se rearticulado 

e estava com força, contrapondo-se aos militares no poder. 

Logo após o AI-5, o clima nas universidades mudou drasticamente, pois 

definitivamente não havia mais condições para a agitação crescente, a qual vinha 

preocupando os golpistas, a ponto de sentirem-se acuados pelas reivindicações dos 

grupos de esquerda. O recrudescimento do governo do ditador Costa e Silva, na 

avaliação dos técnicos norte-americanos que implantavam os acordos MEC-USAID 

foi recebido com entusiasmo, já que o “maior controle” (aumento da repressão), 

                                                      

138
 Ato Institucional nº1, de 09 de abril de 1964. A partir do AI-1, ficaram suspensos por dez anos os 
direitos políticos de todos os cidadãos vistos como opositores ao regime, dentre eles 
congressistas, militares e governadores e demais políticos. Neste período, surgia a ameaça de 
cassações, prisões, enquadramento como “subversivos” e eventual expulsão do país para muitos 
dos cassados. (MOTTA, 2014). 

139
 Como citado anteriormente, as razões pelas quais foi imposto o AI-5 ainda são motivo de 
controvérsia, o argumento aqui apontado reflete a “justificativa” encontrada pelos militares para 
impor à população aquele que seria o mais terrível ato institucional de todo o período ditatorial. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subversivo
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poderia servir para facilitar a implantação da modernização (autoritária) nas 

universidades. 

Dessa forma, um dos primeiros objetivos do AI-5 foi atingido: aterrorizar os 

intelectuais de esquerda que protestavam contra o governo. Em meados de 1969, 

inicia-se novamente a onda de expurgos, atingindo agora de maneira indiscriminada 

os docentes e estudantes universitários. Deixava de haver a “seletividade” que 

pautou o primeiro expurgo logo após o golpe passando a atingir a todos os 

opositores do governo.  

Até mesmo alguns dos professores alinhados com os militares passaram a 

criticar a intensidade da repressão, pois entendiam que os afastamentos 

enfraqueceriam os quadros das universidades, além de frustrar a Operação 

Retorno140, a qual visava repatriar alguns nomes importantes que haviam sido 

afastados no primeiro expurgo.  

Na mesma proporção em que o AI-5 conseguia atingir seus objetivos nas 

universidades, o apoio entre os docentes alinhados com o governo diminuía. 

Contudo, os militares não se deram por satisfeitos em somente retomar a onda de 

expurgos e implantar o AI-5 sem prazo para expirar: o momento era “oportuno” para 

dar uma resposta ao movimento estudantil que havia se rearticulado e pressionava o 

governo por liberdades, se contrapondo às arbitrariedades que vinham acontecendo.  

Dentro desse contexto foi editado em fevereiro de 1969, o Decreto nº 477, um 

dos instrumentos mais repressivos de toda a ditadura brasileira, o qual tinha 

capacidade de atingir professores, servidores e especialmente os estudantes 

universitários.  

Mesmo antes da vigência do Decreto nº 477, muitos Reitores alinhados com o 

governo já vinham expulsando os estudantes, alguns baseados nos regimentos 

internos de suas universidades. Como resposta, alguns estudantes ingressaram com 

ações judiciais questionando as medidas arbitrárias dos dirigentes de suas 

instituições de ensino, mas com relação ao Decreto, pouco poderia se fazer.  

Aconteceram casos peculiares de aplicação retroativa do Decreto nº 477, 

como foi o caso da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - o que denota a 

aparente legalidade de que se revestiam os atos da repressão. Na UFMG, durante 

                                                      

140
 A Operação Retorno, a qual havia sido pensada com o interesse de minimizar as perdas dos 
intelectuais de expressão das instituições de ensino superior praticamente teve seus resultados 
anulados com a nova onda de expurgos. MOTTA, op. cit. p. 153. 
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uma manifestação dos alunos por ocasião de uma assembleia geral, cerca de 200 

alunos foram presos, sendo instaurados de uma só vez 142 IPMs, com os alunos 

enquadrados ao final, no Decreto nº 477, independente do fato ter acontecido antes 

da própria existência da norma.  

De acordo com a dissertação de Isabel Cristina Leite (2010, p. 156): 

O arbítrio configura um poder ilimitado e absoluto, que na forma de 
simulacro, passa a ter força da lei. Expulsar tais alunos poderia se 
configurar em medidas exemplares, como forma de dizimar focos militantes 
dentro das instituições de ensino, evitando, assim, mais simpatizantes na 
luta contra o regime vigente

141
. 

Em outras instituições uma das formas nada sutis de controle dos estudantes 

e do que acontecia dentro dos campi foi colocar militares em sala de aula - alguns 

inclusive sem terem passado por nenhum processo seletivo (vestibular) - com a 

tarefa de “monitorar” as atividades dos estudantes. Só no ano de 1969 centenas de 

estudantes foram expulsos de seus cursos, número muito mais expressivo do que 

todo o período do primeiro expurgo. Era a resposta dos órgãos de repressão às 

manifestações que tomavam conta do país em 1968 que, em boa parte, eram 

organizadas e/ou conduzidas pelo movimento estudantil. 

Sob esta perspectiva, o expurgo funcionou muito bem num primeiro momento, 

pois com o AI-5 e o Decreto nº 477 praticamente deixou de existir qualquer 

possibilidade de manifestação estudantil e as poucas e corajosas tentativas de 

protesto foram duramente reprimidas. Apesar da dureza do Decreto nº 477, 

constatou-se que o número de estudantes expulsos com base nele foi inferior àquele 

baseado nos regimentos internos das universidades. Entre os anos de 1969 e 1979 

foram expulsos em torno de mil estudantes, sendo que uns 250, mais ou menos, 

estavam baseados no Decreto (MOTTA, 2014, p. 159-160). 

Um dos resultados mais significativos do “grande expurgo” mostrou-se na 

significativa perda da capacidade de trabalho de algumas universidades, já que 

alguns professores expurgados eram proeminentes pesquisadores inclusive alguns 

com projeção internacional em suas áreas de atuação. Entre as universidades mais 

                                                      

141
 LEITE, Isabel Cristina. “Apurando a subversão”: um estudo de caso sobre a repressão na 
Universidade pelos arquivos da AESI/UFMG.  O artigo é parte da dissertação intitulada: 
“Comandos de Libertação Nacional: Oposição Armada à Ditadura em Minas Gerais (1967-1969)”, 
Do Departamento de História da UFMG. Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/ 
temporalidades/pdfs/03p148.pdf.> Acesso em: 05 abr. 2014. 

http://www.fafich.ufmg.br/%20temporalidades/pdfs/03p148.pdf
http://www.fafich.ufmg.br/%20temporalidades/pdfs/03p148.pdf
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atingidas com as perdas estavam a UFRJ (curso de História), a USP (curso de 

Sociologia) e a UFRGS (curso de Filosofia).  

De maneira análoga ao caso relatado no primeiro expurgo (Prof. Paulo 

Lauda), houve tremendo impacto na vida pessoal e profissional dos docentes 

afastados142. Novamente, o critério ideológico foi determinante para os expurgos, 

embora tenha havido razões pessoais que acabaram pontuando alguns casos, em 

que docentes “oportunistas” resolveram aproveitar para delatar seus colegas de 

profissão na expectativa de poderem ocupar os cargos então vagos. Há que se 

colocar a incompletude dos expurgos ideológicos mesmo no segundo ciclo, pois 

tanto quanto no primeiro, houve pressões dos próprios aliados do governo, assim 

como o temor às críticas amenizavam os afastamentos, juntamente com os contatos 

pessoais a que, em alguns casos, os docentes ameaçados recorreram. 

 

 

2.6 O Projeto Rondon no contexto da ditadura 

 

Dentre as ações que os militares procuraram desenvolver para desmobilizar 

os opositores do golpe durante o período ditatorial, uma das que teve maior 

destaque foi o Projeto Rondon, o qual tinha como objetivo principal deslegitimar o 

ativismo dentro do movimento estudantil, incutindo entre os valores dos estudantes 

os preceitos do “regime militar”. Havia ainda, o interesse em interiorizar as atividades 

universitárias com os campi avançados, como foi o caso da extensão da UFSM, na 

cidade de Boa Vista (RR), da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF – na 

cidade de Tefé (AM) e da UEG na cidade de Parintins (AM). 

O projeto teve inspiração em alguns exemplos já existentes nos EUA, como o 

Peace Corps e o RITA143, mas os objetivos do Projeto Rondon não se confundiam, 

pois eram antes de tudo políticos, sendo estes tutelados pelos militares, o que 

                                                      

142
 De acordo com Leonardo Prado Kantorski, as intervenções contra os docentes aconteceram em 
diversas universidades brasileiras, entre elas a Universidade Federal de Rio Grande (FURG), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade de Brasília (UnB). KANTORSKI, op. 
cit. p. 71.  

143
 O Peace Corps foi criado pelo governo Kennedy e serviu de inspiração para a criação do Projeto 
Rondon, assim como o Rural Industrial Technical Assistance (RITA), sendo que um de seus 
idealizadores desenvolveu projeto no Nordeste brasileiro a partir de 1962, com o propósito de 
fomentar atividades econômicas entre populações carentes. MOTTA, op. cit. p. 88-89 passim.  
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acabava  por colocar os estudantes em contato direto com a instituição que eles 

tanto combatiam, podendo resultar (era essa a expectativa) em empatia pelos 

valores militares, pelo convívio. Também tinha o propósito de passar uma imagem 

contrária dos militares, não a da repressão, afinal o que poderia ajudar a minimizar a 

péssima reputação que os golpistas tinham entre os estudantes (MOTTA, 2014, 

p. 89). 

Com a notoriedade que o projeto ganhou, a partir de suas primeiras 

expedições, os militares faziam questão de reafirmar sua origem dentro das 

universidades, como forma de retirar o viés político que havia por trás de sua 

criação. Contudo, internamente, os mentores do projeto admitiam seu caráter 

político, colocando os resultados alcançados nas regiões assistidas (sobretudo 

Nordeste e Norte do Brasil), como objetivos secundários. Rapidamente, o projeto 

teve um incremento considerável passando de 29 alunos na experiência piloto, em 

1967, para cinco mil alunos em 1970. Durante a década de 1970 chegaram a ser 

mobilizados mais de 50 mil estudantes por ano, em especial aqueles dos cursos da 

área da saúde (MOTTA, 2014, p. 93). 

Obviamente que o caráter político do projeto passou a interferir nas seleções 

dos alunos que participariam das expedições, sendo escolhidos somente aqueles 

que não tinham orientação de esquerda, já que os órgãos de informação passaram a 

tratar o projeto como mais uma “questão de Segurança Nacional”, além de ser uma 

grande oportunidade para melhorar a imagem da “Revolução”, não se podendo 

permitir então, qualquer tipo de sabotagem (MOTTA, 2014, p. 94). 

 O mecanismo que as agências de informação encontraram para monitorar os 

alunos que seriam selecionados pelo Projeto Rondon foi recorrer às listas das 

Assessorias de Segurança e Informações, como foi o caso da AESI/USP, a qual 

enviou em outubro de 1974, um informe contendo os nomes dos estudantes que 

iriam para a cidade de Marabá no estado do Pará, para que fossem “checadas” suas 

fichas. Essa também foi a conduta da ASI/UFRPE, a qual em 1978, enviou 

informação sobre uma jovem selecionada para uma das operações do projeto do 

meio do ano da Universidade Federal Rural de Pernambuco (MOTTA, 2014, p. 94). 

Da mesma forma, a Universidade Estadual de Londrina, a qual no início dos 

anos 1980, quando muitas instituições já haviam encerrado as atividades de suas 

agências – ou pelo menos, as retirado fisicamente de dentro dos campi - ainda 

monitorava as atividades dos estudantes que participavam do projeto, já que 
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acreditava haver “infiltração” de membros da União Nacional dos Estudantes - UNE - 

a qual tinha sido reativada (MOTTA, 2014, p. 94). 

Com base nisso, a Assessoria passou a relação dos estudantes que iriam 

para o projeto em 1981, para se certificar de que não havia esquerdistas infiltrados 

na operação. O Projeto Rondon teve suas atividades mantidas até o ano de 1989144, 

tendo possivelmente participado de suas atividades algumas centenas de milhares 

de estudantes, atingindo um saldo positivo na questão de mobilização estudantil 

para o interior do país, além de ter rendido considerável propaganda positiva para o 

governo (MOTTA, 2014, p. 95). 

Embora os objetivos secundários do projeto tenham representado um 

sucesso na execução da operação, do ponto de vista do objetivo político não se 

pode dizer a mesma coisa. Da mesma forma, as iniciativas ufanistas de introduzir 

disciplinas nos currículos das universidades e também, nas escolas secundaristas, 

como Estudo dos Problemas Brasileiros – EPB e Educação Moral e Cívica – EMC, 

respectivamente, não foram capazes de conter o ímpeto e a mobilização145 

constante que pautou o movimento estudantil por todo período da ditadura.  

 

 

2.7 Os órgãos de informação e a invasão dos campi 

 

O principal objetivo desse trabalho é analisar a atuação das agências de 

informação dentro dos órgãos públicos e, em especial, dentro das universidades 

brasileiras, mais especificamente as Assessorias de Segurança e Informações ou 

Assessorias Especiais de Segurança e Informações (ASI/AESI), as quais foram 

criadas a partir do AI-5, com a intenção de aumentar o controle por parte dos órgãos 

de segurança e informações. Passados os expurgos de professores e estudantes 

contrários aos golpistas, era preciso exercer controle e vigilância destes para evitar 

                                                      

144
 Durante os anos de funcionamento do Projeto, estima-se que 350 mil estudantes tenham 
participado de suas atividades, até o encerramento do mesmo. O Projeto foi reativado no ano de 
2005 e continua em atividade atualmente. Disponível em:  
http://pucprnoprojetorondon.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-projeto-rondon.html. Acesso em: 20 Ago. 
2014. 

145
 Embora tenha havido uma forte repressão ao movimento estudantil, sobretudo após a edição do 
AI-5, na propositura do Projeto Rondon (1967) e no ano de 1968, houve grandes mobilizações 
estudantis por todo país, assim como a partir do final da década de 1970, quando os estudantes 
começaram a se rearticular em suas agremiações, com foco especial para pressionar o governo 
pelo fim da ditadura. 

http://pucprnoprojetorondon.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-projeto-rondon.html
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seu retorno. Da mesma forma, as autarquias, empresas públicas e sociedades de 

economia mista também tiveram suas agências de informação, as quais 

monitoravam e controlavam seus servidores para que não “contaminassem” o 

serviço público com ideologia “subversiva”. 

 

 

2.7.1 As ASI não universitárias 

 

Estima-se que foram criadas aproximadamente 250146 Assessorias de 

Segurança e Informações nos mais diversos órgãos do Estado brasileiro durante 

mais de dez anos (do início dos anos 1970 até a os anos de 1984/1986), as quais 

estavam vinculadas às DSIs de cada ministério, todas subordinadas a um órgão 

central: o SNI147. Embora não seja objeto de análise mais detalhada o 

funcionamento das Assessorias não universitárias, cabe referir alguns fatos que 

dizem respeito à atuação de algumas das mais importantes ASIs fora da DSI/MEC, 

para demonstrar que o sistema de informações não se limitou a controlar de perto 

somente a comunidade acadêmica, mas todo serviço público durante a maior parte 

da ditadura. 

Uma das mais importantes assessorias não universitárias foi a AESI-I148, 

vinculada à Usina de Itaipu, criada desde a assinatura do Tratado de Itaipu, em 

1973, entre os ditadores (presidentes) Emílio Garrastazu Médici, do Brasil e Alfredo 

Stroessner, do Paraguai, com a função de controlar a entrada e saída de pessoas 

nos postos de fronteira, assim como os trabalhadores que eram contratados pelas 

empresas construtoras da obra. Dessa forma, a AESI-I cumpria um duplo papel, ou 

                                                      

146
 Os números mais precisos apontam para 249 ASIs, de acordo com pesquisa realizada no acervo 
do Arquivo Nacional, sendo que destas, aproximadamente 34 eram vinculadas à DSI/MEC, ou 
seja, eram ASIs universitárias. As restantes, pouco mais de duzentas, eram as ASIs não 
universitárias, vinculadas respectivamente aos ministérios civis dos órgãos a que elas estavam 
vinculadas. ISHAQ, FRANCO, op. cit.. 

147
 Ao que tudo indica, havia ainda entre as DSI e o SNI outro órgão que controlava a atuação das 
Assessorias: o Sistema Nacional de Informações - SISNI - o qual era, dentro do aparato da 
comunidade de informações, o “sistema de informações” da repressão, tido como um dos três 
grandes sistemas da comunidade. 

148
 SILVA, Jussaramar da. A Assessoria Especial de Informações da Usina Binacional de Itaipu e 
suas relações no Brasil e no Paraguai. Disponível em: <http://www.ichs.ufop.br/memorial/ 
trab2/h414.pdf.> Acesso em: Fev. 2014. 

http://www.ichs.ufop.br/memorial/%20trab2/h414.pdf
http://www.ichs.ufop.br/memorial/%20trab2/h414.pdf
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seja, além de vigiar a vida dos trabalhadores da Usina também colaborava com a 

polícia local (SILVA, 2009, p. 02). 

Sob esta perspectiva há clara relação entre o papel desempenhado pela 

Operação Condor nos países do Cone Sul e a atuação da Assessoria de Itaipu. O 

controle dos operários da obra de Itaipu era tamanho que passou a fazer parte da 

rotina dos trabalhadores, pois se colocava a vigilância dos agentes de informação 

atrelados à segurança da construção da Usina, na tentativa de evitar que pessoas 

estranhas à obra tivessem acesso sem se identificar. 

A partir da atuação da AESI-I, era bastante comum que um operário que 

fosse “fichado” por “atitude suspeita” começasse a ter problemas no seu trabalho, o 

que ocasionava muitas vezes interpelações pelos agentes para interrogatórios ou 

demissão do trabalhador, além de seus dados serem repassados para as polícias 

civis e militares dos dois países. A articulação e cooperação entre os países que 

construíram a Usina de Itaipu chegava ultrapassar o acordo bilateral Brasil-Paraguai, 

pois a Argentina era um dos países que recebia os dados, já que, dentro da 

concepção de cooperação mútua da Operação Condor, outras nações passavam a 

dispor dos dados produzidos pela AESI-I. 

Entre os documentos encontrados da referida assessoria, constam nomes de 

argentinos procurados por “subversão”, o que vem a comprovar a ligação da agência 

com a Operação Condor. Segundo Aluízio Palmar149, além da múltipla cooperação 

entre os países da Operação, a AESI-I tinha um papel bastante peculiar dentro da 

repressão inclusive não muito comum de se ver nos trabalhos dessas agências: o 

papel de torturar, matar e desaparecer com os “suspeitos” (PALMAR, 2005).  

A atuação para além da mera vigilância da assessoria de Itaipu chegou a ter, 

dentro do canteiro de obras da Usina, um aparelho para realizar “entrevistas” dos 

trabalhadores, vale dizer, as sessões de tortura. A comunidade de informações 

conseguia depois de ter se apropriado dos órgãos de segurança e informações já 

existentes antes do golpe, militarizando-os, voltar-se para dentro dos órgãos civis e 

monitorar a população. Nesse contexto, independentemente de qualquer atitude, 

todos eram potencialmente “suspeitos”.  

Houve outros órgãos que também tiveram suas assessorias atuantes, como o 

Banco do Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobrás, os quais, ou não 
                                                      

149
 PALMAR, Aluízio. Onde foi que vocês enterraram nossos mortos? Curitiba, Travessa dos Editores, 
2005. 
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entregaram nenhuma documentação quando instados pelo Governo Federal ou 

entregaram apenas pequena parte de seus acervos150. Situação análoga pode ser 

vista no Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, pois os acervos das AESI do 

Instituto de Administração Financeira da Previdência Social - IAPAS, Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS e do Instituto 

Nacional de Previdência Social - INPS - não foram localizados, demonstrando que 

existe a possibilidade dos mesmos terem sido destruídos ou então, se negou acesso 

àqueles151. Essa realidade não é muito diferente quando se analisam as Assessorias 

universitárias da DSI/MEC, conforme se passa a demonstrar. 

 

 

2.7.2 As ASI Universitárias 

 

Com o advento do AI-5 e do Decreto nº 477, a partir de 1968, as 

universidades fizeram a segunda “Operação Limpeza” com muito mais 

contundência. No entanto, seria preciso dar continuidade ao controle interno das 

universidades, considerado estratégico pelos militares que sabiam ter no movimento 

estudantil um de seus maiores, se não o maior, opositor.  

Para tanto, o governo reformulou o sistema de informações, subdividindo as 

DSIs nas Assessorias de Segurança e Informações - ASI/AESI152 - com o propósito 

de estas vincularem-se aos respectivos ministérios, para que com a supervisão do 

SISNI, pudessem vigiar de perto a comunidade universitária e seus dirigentes, nem 

sempre dispostos a colaborar com o “regime”. O SNI, por sua vez, tinha o papel de 

vigiar todas as Assessorias. 

O controle efetivo das universidades e demais órgãos passou 

necessariamente pela reformulação do serviço de inteligência que, antes de 1964, 
                                                      

150
 ISHAQ, FRANCO, op. cit. p. 37. 

151
 Em que pese o Decreto nº 5.584, da Casa da Presidência Civil da República, o qual determinou 
em 2007 o recolhimento ao Arquivo Nacional de todo o acervo produzido pelos órgãos de 
segurança e informações, que estariam sob a guarda dos órgãos de qualquer ministério civil e que 
tenham sido produzidos durante a ditadura civil-militar. 

152
 Formalmente falando, tinham como definição e objetivo monitorar as informações sobre atividades 
subversivas dentro das Universidades, levantando dados sobre alunos, professores, servidores, 
seus movimentos políticos, como greve de estudantes, de funcionários e professores, invasões, 
manifestações, associações de turmas e adesão a partidos políticos. Assessoria de Segurança e 
Informações da Universidade de Brasília. Disponível em:  
<http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/UNB.pdf.> Acesso em: 07 jan. 2013. 

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/UNB.pdf
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não era considerado eficaz, já que não foi capaz de subsidiar de informações o 

Governo Goulart sobre a iminência do golpe. Com isso, os militares desativaram 

Serviço Federal de Informações e Contrainformações - SFICI – logo após o golpe e 

com o escopo de dispor de informações estratégicas úteis para o governo e 

monitorar os “inimigos” recém-depostos, militarizaram a antiga agência de 

inteligência, dentro da concepção de “Segurança Nacional”. Cabe ressaltar que no 

início, o SNI, criado em 1964, não tinha a atribuição de órgão de repressão, mas 

somente órgão de informações, já que esta tarefa caberia às DOPS e às polícias 

civis e militares.  

As DSI, até o governo do ditador Costa e Silva, eram subordinadas ao 

Conselho de Segurança Nacional, órgão criado nos anos 1930. A partir da gestão do 

General Médici (futuro ditador-presidente) no SNI, aquelas passaram a subordinar-

se diretamente a ele, ficando o CSN com outros assuntos na seara da segurança. 

As DSI respondiam duplamente: ao respectivo ministério ao qual estavam 

subordinadas e ao CSN (até 1970) e a partir de 1970 ao SNI. 

A DSI/MEC foi uma das mais importantes e maiores dentro de todo sistema 

de informações e no início (1970) já possuía um quadro de sessenta funcionários, 

divididos dentro da seguinte estrutura: Direção, Seção de Informações e 

Contrainformações (SICI/DSI), Seção de Segurança Nacional e Mobilização 

(SNM/DSI) e Subseção de Apoio Administrativo (SSAA/DSI).  

Com base na reformulação das agências de inteligência, foi criado em 1970, o 

Plano Nacional de Informações, o qual determinou a criação do SISNI. Somente 

depois dessa reestruturação é que houve a subdivisão das DSI, para que estas 

expandissem sua área de atuação em sistemas setoriais: as assessorias. 

Inicialmente, as assessorias foram denominadas AESIs, contendo o termo 

“Especiais” na sua definição.  

Em 1975, a denominação passou a ser ASI. As AESI universitárias foram 

criadas em janeiro de 1971, fruto da aprovação do Plano Setorial de Informações - 

PSI. Após a aprovação do plano, a DSI/MEC enviou ofício às universidades para 

que houvesse dentro do prazo de dez dias nomeação de chefes para as AESI, com 

algumas variações em termos de processo, como se pode ver a seguir: 

[...] Na UFMG a documentação indica que houve alguma indefinição no 
momento de criar a AESI. De início, a Reitoria nomeou um professor para o 
cargo (16/3/1971), porém, poucos meses depois (junho de 1971) foi 
indicado o Procurador Jurídico da Universidade como responsável, sob a 
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alegação de que o primeiro desistira para realizar pós-graduação no exterior 
[...]

153
. 

[...] Na UnB, o braço do regime militar foi sentido através da Assessoria de 
Segurança e Informações (ASI). Criada pelo Ato da Reitoria nº 102/71 de 19 
de fevereiro de 1971, com o nome de Assessoria para Assuntos Especiais 
(ApAE), estava diretamente subordinada ao Reitor. Posteriormente, recebeu 
os nomes de Assessoria Especial de Segurança (AESI), Assessoria de 
Assuntos Especiais (AAE) e, por fim, ASI, todas, contudo, com o mesmo 
objetivo: monitorar as formações sobre atividades subversivas dentro da 
Universidade. A Assessoria funcionou oficialmente até 1987 [...]

154
. 

[...] Contudo, as pesquisas já realizadas nos acervo do DOPS/ES (Apees) e 
do SNI (AN), somadas aos primeiros contatos com o conjunto documental 
da AESI/UFES, possibilitam algumas ponderações sobre a atuação dos 
órgãos de informação no interior do campus. No momento, sabe-se que a 
AESI/UFES iniciou seus trabalhos entre julho e agosto de 1971, haja vista 
que o documento mais antigo até agora encontrado, é o oficio nº 02/71, 
AESI/UFES, que data de 17 de agosto de 1971, portanto, durante a gestão 
do ex-reitor Máximo Borgo Filho (15 jul. 1971 a 16 jul. 1975) [...]

155
. 

[...] Na UFPB, a fundação oficial da Aesi se deu em março de 1971; na Ufal, 
em janeiro de 1972; na USP, a Aesi foi oficializada em outubro de 1972. 
[...]

156
  

 

 

2.7.3 O caso AESI/UFSM 

 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi a primeira universidade 

federal estabelecida no interior do Brasil, fora de uma capital brasileira. Segundo 

informações da própria instituição: 

Este fato significou o reconhecimento de um esforço de quase trinta anos 
em prol da interiorização do ensino universitário público no Brasil e 
contribuiu para que o Rio Grande do Sul passasse a ser o primeiro Estado 
da federação a contar com duas universidades federais. Foi criada pela Lei 
3834-c, de 14 de dezembro de 1960, cujo ato oficial se deu juntamente com 
a criação da Universidade Federal de Goiás, no dia 18 de março de 1961, 
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 LEITE, op. cit. p. 149. 

154
 Portal do Arquivo Nacional. Assessoria de Segurança e Informações na Universidade de Brasília. 
Disponível em:< http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/UNB.pdf > Acesso em: 10 Out. 
2013. 
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 FAGUNDES, Pedro Ernesto. Universidade e repressão política: o acesso aos documentos da 
assessoria especial de segurança e informação da Universidade Federal do Espírito Santo 
(AESI/UFES). Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 5, n.10, jul./dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180305102013295/2845.> Acesso 
em: 10 Mai. 2014. p. 306.   

156
 MOTTA, op. cit. p. 195. 

http://www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/UNB.pdf
http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/view/2175180305102013295/2845
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em cerimônia realizada na cidade de Goiânia, ocasião em que o Presidente 
Juscelino Kubitschek discorreu sobre a necessidade de interiorizar o ensino 
superior oficial no país. A Universidade está localizada na Cidade de Santa 
Maria, situada no Centro Geográfico do Rio Grande do Sul e distante 290 
km da capital, Porto Alegre. Tem sua sede localizada no Bairro Camobi, na 
Cidade Universitária “Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho”, onde são 
realizadas a maior parte de suas atividades acadêmicas e 
administrativas

157
. 

A UFSM, apesar de ter sido criada em uma cidade do interior do estado do 

Rio Grande do Sul, tinha uma importância estratégica: o fato de ser uma instituição 

de ensino superior em uma cidade que historicamente sempre foi militarizada (2º 

maior contingente militar do país). Por conta disso, era imprescindível que a 

repressão não permitisse que o movimento estudantil ficasse sem a vigilância e 

interferência dos órgãos de informação. Dentro dessa lógica, a UFSM teve sua 

AESI/UFSM criada em meados da década de 1970 e da mesma forma que as 

demais universidades, a UFSM exerceu controle repressivo diante da comunidade 

acadêmica, tanto no que tange à contratação de seus docentes quanto nas 

atividades acadêmicas158 e culturais de seus estudantes159. Cabe relatar algumas 

atividades da assessoria da UFSM durante seu funcionamento: 

Em 1972, a Aesi/UFSM enviou ao SNI um convite remetido pelo Icbus
160

, 
com informações sobre a seleção para pós-graduação. Os candidatos 
deveriam ter até 35 anos e, além dos documentos de praxe (diploma, etc.), 
precisavam enviar ensaio que contivesse proposta de pesquisa, ou cópias 
de trabalhos publicados. As inscrições poderiam ser feitas em até uma das 
três sedes do Icbus (Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre)”. (MOTTA, 
2014, p. 212). 

[...] No ano de 1978, publicaram-se textos jornalísticos mais consistentes 
sobre a existência dos serviços de segurança universitários. O de maior 
repercussão foi escrito pelo experiente jornalista Villas Boas Corrêa, 
publicado pela revista Isto É em julho de 1978. [...] 

[...] Comentando esse texto jornalístico, e outros de menor repercussão que 
apareceram à mesma época na imprensa gaúcha, a ASI da Universidade 
Federal de Santa Maria chegou à conclusão de que estava em andamento 
“campanha nacional contra as Assessorias de Segurança das 
Universidades”. Em informação disseminada para outros órgãos de 

                                                      

157
 Dados da formação da UFSM, segundo informação de sua página. Disponível em: 
http://coral.ufsm.br/profitecs/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=56. 
Acesso em: 09 Jun. 2014. 

158
 Cf. Anexo K.  

159
 Cf. anexo L.  

160
 Instituto Cultural Brasil-União Soviética, o qual mantinha intercâmbio com universidades 
brasileiras. 

http://coral.ufsm.br/profitecs/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=56.
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segurança, a ASI/UFSM, em tom de advertência, previa que tal investida 
era apenas a ponta de lança de ataque contra todo o Sistema Nacional de 
Informações, tanto mais perigoso por começar pelas universidades, locais 
onde se reuniam massas de jovens intelectualizados. Segundo a agência de 
informações da universidade gaúcha, havia outra razão para preocupações: 
no contexto da abertura, alguns reitores estavam começando a fraquejar em 
seu apoio às Assessorias de Segurança, com medo de atrair a atenção da 
imprensa e, consequentemente, má publicidade [...]” (MOTTA, 2008, p. 48). 

Com respeito aos casos de vazamento de documentos das assessorias, mais 

uma vez a UFSM deu mostras do quanto estava alinhada ao controle exercido pela 

comunidade de informações: 

[...] Outros casos de vazamento de documentos sigilosos das ASI 
universitárias ocorreram nos meses seguintes, como na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em julho de 1981, e na 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em agosto de 1982. Não é 
necessário entrar em detalhes, mas vale a pena mencionar as atitudes 
contrastantes dos respectivos reitores. No primeiro caso, na UFRPE, o reitor 
contribuiu para a publicidade do documento, ao dar conhecimento dele ao 
Conselho Universitário e permitir que representantes estudantis fizessem 
cópias; já na UFSM, bem ao contrário, o reitor ajudou a comunidade de 
informações a reduzir o impacto do vazamento [...] (MOTTA, 2008, p. 55). 

Outra ação que comprova a existência da ASI-UFSM foi a criação em 1979, 

do Diretório Livre do Direito (DLD) pelos estudantes do curso de Direito da 

Universidade Federal de Santa Maria, os quais elegeram como uma de suas metas, 

a extinção do órgão de segurança da universidade: 

Os estudantes de direito da UFSM, que em 1979 constituíram um Diretório 
Livre, também colocaram em sua pauta a extinção dos “órgãos de 
segurança das Universidades”, mas não parece que conseguiram maior 
repercussão

161
.  

Como se pode ver, a intenção dos estudantes de Direito em extinguir o órgão 

de segurança e informação ligado às Forças Armadas não obteve sucesso. 

Portanto, a ASI/UFSM continuou atuante até pelo menos metade da década de 

1980.  Somente após a eleição do professor Gilberto Aquino Benetti, para o cargo de 

Reitor da UFSM, é que a extinção da Assessoria de Segurança e Informações da 

UFSM passou efetivamente a ser cogitada. Então, durante a gestão do referido reitor 

(de 1985 a 1989), ASI/UFSM encerrou suas atividades não deixando nenhum 

documento disponível em seus arquivos. É o que se pode depreender da declaração 
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 Informe no 143/ASI/UFSM/79, 26 de outubro de 1979. ACE 845/79. Fundo SNI, AN-COREG. 
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do próprio professor Benetti, em entrevista à Seção Sindical dos Docentes da 

UFSM/ANDES: 

 

“Sempre elegi o diálogo e exercitei, como já disse, até o limite, a democracia no âmbito da 

Universidade. Só para lembrar que, coerente com minhas propostas de campanha, um dos primeiros 

atos na reitoria foi extinguir a ASI, Assessoria de Segurança e Informações
162

.” 

 

Estes são somente alguns dos relatos sobre a atuação da AESI/UFSM 

(ASI/UFSM) 163 durante o período de sua existência. Importante frisar, nesse caso, 

que não são referidos quaisquer documentos que façam menção ao funcionamento 

da assessoria, uma vez que, sempre que a UFSM foi questionada acerca do 

acervo164 dos documentos do órgão, limitou-se a responder que: “não há acervo de 

posse da instituição e que estes devem ter sido incinerados ou sumiram 

misteriosamente165”.  

 O caso da assessoria da UFSM comprova a resposta que muitas outras 

universidades apresentaram quando cobradas sobre a documentação de seus 

órgãos de informações, ou seja, “não há documentos”, quando o que se espera 

dessas instituições de ensino superior é, no mínimo, o compromisso de seus 

quadros com as políticas recentes de verdade e memória do Estado brasileiro, uma 

vez que seus servidores estão revestidos de capacidade e competência funcional 

para gerir a coisa pública, assim como responder166 em todas as esferas, pela ação 

ou omissão fora dos parâmetros legais.  

Com base na inviabilidade do acesso aos arquivos da assessoria, em maio de 

2013, o Comitê Santamariense pelo Direito à Memória e à Verdade167, do qual 

                                                      

162
 Publicação da Seção Sindical dos Docentes da UFSM/ANDES, Abril de 2005, p. 09. 

163
 Os artigos e obras que citam a assessoria da UFSM trazem as duas denominações, 
possivelmente tendo em vista o período ao qual estão referindo-se. 

164
 Através de contato com o professor Rodrigo Patto Sá Motta, este gentilmente se dispôs a repassar 
as cópias de alguns documentos produzidos pela ASI/UFSM, os quais demonstram algumas das 
ações daquela Assessoria. Cf Anexo M. 

165
 Cf. Anexo A. 

166
 O artigo 32 da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, prevê responsabilização do agente 
púbico que restrinja, ou não permita de alguma maneira, o acesso à informação pública. 

167
 Em setembro de 2011, no Plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria/RS, durante a 
realização da Aula Magna do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e 
da comemoração aos 10 anos da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, foi lançado o 
Comitê Santamariense de Direito à Memória e à Verdade. 
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fazem parte entidades como a Seção Sindical dos Docentes da UFSM (SEDUFSM), 

a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria (ASSUFSM), 

o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Subseção Santa Maria (OAB), requereu168 à UFSM:  

[...] o acesso integral aos documentos da extinta Assessoria de Segurança e 
Informações da Universidade Federal de Santa Maria (ASI-UFSM), órgão 
vinculado às Forças Armadas que atuou na Universidade Federal de Santa 
Maria durante o período da ditadura civil-militar brasileira

169
 [...]. 

Além da recuperação do acervo da ASI/UFSM poder colaborar para um dos 

princípios da justiça de transição (incompleta) no Brasil, é sabido que a referida 

assessoria foi uma das mais atuantes do país e esteve entre as últimas a serem 

extintas, tendo funcionado até os primeiros anos da segunda metade da década de 

1980 possivelmente entre os anos de 1985 e 1989. 

 

 

2.7.4 As ASIs nas outras instituições de ensino 

 

Como regra geral, as assessorias foram criadas entre os anos de 1971 e 

1972, com alguns casos de criação posterior, como foi o caso da Escola Técnica 

Federal de Minas Gerais, que a criou em 1975. Desde 1968, a DSI/MEC solicitava 

aos Reitores que nomeassem “elementos de ligação” para que houvesse um contato 

direto com as universidades, pois havia a preocupação de que os documentos 

sigilosos que já eram produzidos caíssem em mãos erradas. Daí a necessidade de 

designar um assessor de segurança e informações para dentro dos campi.  

Havia casos em que a universidade já produzia documentos de controle dos 

alunos, como aconteceu na UFRGS onde o Coronel Natalício da Cruz Corrêa já 

trabalhava informalmente desde 1968. Após sua nomeação como assessor em 

1971, ficou à frente da AESI/UFRGS até 1979. Esse também foi caso da UFPB, que 

tinha como reitor um professor “híbrido”, Guilardo Martins Alves, o qual também já 

colaborava com os órgãos de informação (1969) mesmo antes da instituição formal 

da assessoria (1971). Por conta da criação prematura, a AESI/UFPB, foi uma as 
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 Cf. Anexo N. 
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 Trecho do requerimento de solicitação dos documentos da extinta assessoria. (Ibid. Anexo N). 
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mais bem organizadas de todo o sistema DSI/MEC, servindo inclusive de modelo 

para a implantação das demais. 

Segundo o historiador Rodrigo Patto de Sá Motta, em um dos artigos que 

escreveu sobre o tema, foram criadas 40 ASI universitárias, desconsideradas dessa 

conta as agências vinculadas às delegacias regionais e outros departamentos de 

informações dos ministérios. Contudo, o número é controverso, já que em outro 

artigo dos historiadores Vivien Ishaq e Pablo Franco (ISHAQ; FRANCO, 2008, 

p. 36), o número de ASI subordinadas à DSI/MEC seria de 34. Rodrigo Patto Sá 

Motta ainda refere na sua mais recente obra170 sobre o tema, intitulada “As 

universidades e o regime militar”, a existência de 35 assessorias universitárias e 

aproximadamente, 15 ligadas a outros setores do MEC (MOTTA, 2008, p. 197).  

Havia ainda, no organograma da DSI/MEC, as assessorias regionais (ARSIs) 

criadas em 1971, com o papel de coordenar as atividades das AESIs na respectiva 

região onde estivessem localizadas171. O funcionamento das ARSIs não aconteceu 

como planejado, já que as assessorias acabavam se reportando diretamente a 

Brasília, o que ocasionou em 1975, uma nova reformulação, sendo substituídas 

pelas Delegacias Regionais do MEC (ASI/DEMEC). 

A despeito da controvérsia sobre o número exato de assessorias, importa 

mais seu funcionamento, objetivos e competências do que precisar a quantidade, 

até por que, certamente um dos fatores a colaborar para essa imprecisão é a 

dificuldade de acesso aos acervos arquivísticos da época, bem como não se sabe 

ao certo a quantidade de chefes civis e militares que as assessorias tiveram.  Isto 

porque, a partir da reformulação das assessorias em 1975, quando estas passaram 

a se chamar ASI - de acordo com o Decreto nº 75.640 – definia-se também que para 

chefiar a assessoria, era necessário ter feito o curso de Informação da Escola 

Superior de Guerra - ESG, o qual também poderia ser feito por civis, desde que 

indicados pelos militares.  

Pode-se, no entanto, citar algumas das universidades que tiveram chefes 

civis: UFMG, UPES, UnB, UFRJ, UFF, UFMT, UFAM, UFMA e USP e, ao que tudo 

indica, na chefia das DSI houve somente militares à frente. As assessorias 
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 MOTTA, op. cit. p. 197. 
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 Foram criadas cinco Arsis: Arsi/NE, Arsi/DE/MG/GO, Arsi/GB, Arsi/MT/SP, Arsi/RS.  
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normalmente funcionavam em salas das próprias reitorias, tendo-se conhecimento 

de que em alguns casos tiveram instalações próprias. 

Quanto à estrutura e funcionamento, as ASI previam um chefe que, além de 

representá-la, era responsável pelo contato da assessoria com a DSI/MEC e duas 

seções: de informações e administrativa. Pelo Decreto nº 75.524172, as ASI seriam 

de três tipos:  

a) com até três servidores; 

b) com até cinco servidores; e 

c) com até oito servidores. 

Contudo, esse quadro nem sempre funcionou conforme a previsão do 

decreto, já que uma das dificuldades das assessorias era quanto aos quadros de 

pessoal: a ASI/UnB, por exemplo, funcionou com duas pessoas na maior parte do 

tempo, assim como a ASI/UFMG, que teve somente uma pessoa nomeada para os 

trabalhos de sua assessoria.  

Para fazerem parte dos quadros das assessorias, os agentes recebiam 

alguma formação técnica, conforme as normas e padrões estabelecidos pela 

comunidade de informações. Para tanto, havia formulários de padronização e 

instruções com recomendações de procedimentos sobre quais os cuidados 

necessários na gestão dos documentos sigilosos produzidos. Como exemplo de 

normas de padronização de procedimentos, pode-se citar o manual “Como eles 

agem” o qual era enviado às assessorias173, assim como estágio de treinamento de 

pessoal, como formação de futuros agentes para trabalhar nas mesmas174. 

Alguns dos funcionários envolvidos com as assessorias recebiam cursos da 

Escola Nacional de Informações - EsNI, criada pelo SNI em 1971. Segundo Rodrigo 

Patto (2014, 200): 

[...] A EsNI tinha o papel de formar os quadros necessários ao bom 
funcionamento da “comunidade”, que crescia a  ritmo vertiginoso no início 
dos anos 1970.  
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 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75524-24-marco-
1975-424090-publicacaooriginal-1-pe.html.> Acesso em: 10 Ago. 2014. 
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 Documento anexo de remessa do manual “Como eles agem” da ASI/UnB, cedido do acervo 
pessoal da professora Caroline Silveira Bauer. Cf. Anexo O. 

174
 Documento anexo referente ao “Estágio do Pessoal dos Ministérios dos Transportes, Educação e 
Cultura e Comunicações, enviado à ASI/UnB, cedido do acervo pessoal da professora Caroline 
Silveira Bauer. Cf. anexo P. 
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[...] A Escola Nacional de Informações oferecia três cursos regulares de 
informações chamados A, B e C. Os chefes das assessorias foram 
incentivados a se matricular, a exemplo dos funcionários da ASI/UnB, que 
fizeram cursos na EsNI e guardavam em seus arquivos algumas apostilas 
usadas nas aulas. 

Entre as solicitações de informes e informações às assessorias, os pedidos 

de confecção de documentos mais comuns eram a “coleta de informações”, o 

“pedido de buscas175” e os “pedidos de informações176” recebidos dos órgãos 

superiores (DSIs, SNI). 

Por questões de “segurança”, os nomes dos funcionários das ASI não eram 

publicados no Diário Oficial da União – DOU. Embora como regra não tenha havido 

casos mais expressivos de repressão entre as assessorias universitárias 

(diferentemente, por exemplo, da atuação da AESI-I), a ASI/UFRN teve na figura do 

seu chefe um dos agentes que atuaram dentro dos campi com maior truculência, a 

ponto de este proibir a exibição de filmes, coagir de forma ostensiva as lideranças 

estudantis e tentar interferir no processo de escolha dos dirigentes do DCE daquela 

universidade (MOTTA, 2014, p. 202). 

Em muitas universidades, os agentes das assessorias trabalhavam tão 

discretamente - algumas vezes inclusive, se fazendo passar por alunos - que sequer 

eram identificados pelos outros estudantes. Contudo, na medida em que se 

identificava um “estudante infiltrado” este era publicamente exposto, para que não 

fosse mais possível obter informações relevantes para os órgãos de repressão. 

Também houve casos de estudantes que colaboraram com os trabalhos das 

assessorias por troca de favores, como bolsa de estudos ou para proteger parentes 

perseguidos pela repressão (MOTTA, 2014, p. 204). 

Uma das maiores motivações entre os agentes da comunidade de 

informações, se não a maior, era a defesa dos valores anticomunistas, os quais 

sempre foram tidos como “justificativa” para civis e militares golpistas. O discurso 

anticomunista reunia entre seus defensores, os sentimentos “nacionalistas e 

patrióticos”, sempre muito cultivados (muitas vezes de forma deturpada) no ambiente 

das Forças Armadas.  
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 Cf. anexo Q. 

176
 Cf. anexo R. 



86 

Esta lógica se aplicava nas questões de segurança nacional, nos expurgos, 

em todos os meios culturais e, de conseqüência, na educação. Daí os documentos 

que foram recuperados das assessorias fazerem referências aos valores 

anticomunistas em praticamente todas as atividades dos órgãos de informações. 

Sob essa perspectiva, qualquer manifestação contrária ao governo ou mesmo às 

regras impostas nas universidades era recebida como uma “manifestação 

subversiva daqueles que queriam desestabilizar o governo e a “Revolução”” 

(MOTTA, 2014, p. 207). 

Importante frisar que nesse momento, embora os partidos comunistas 

estivessem em declínio, como por exemplo, o PCB, o ímpeto anticomunista dos 

agentes da repressão não diminuiu, ao contrário, servia para justificar a existência e 

as ações de todo aparato repressivo, pois mantendo a chama anticomunista, 

manter-se-ia o “inimigo” a ser combatido (MOTTA, 2014, p. 207). 

Apesar da crise dos partidos de esquerda, os valores socialistas, 

curiosamente, haviam se fortalecido a partir do golpe de 1964, em especial entre os 

estudantes universitários. A juventude mais intelectualizada mantinha interesse, 

sobretudo pelos valores marxistas, o que incomodava profundamente os militares e, 

em certo sentido, “justificava” a atenção dispensada pelos órgãos de repressão às 

universidades e a criação das assessorias (MOTTA, 2014, p. 278). 

Embora a perseguição aos comunistas fosse uma das grandes bandeiras da 

comunidade de informações, o governo da ditadura não cortou totalmente os laços 

comerciais com os países do bloco socialista, em especial a URSS, para não abrir 

mão das relações superavitárias. Entretanto, como forma de coibir que os acordos e 

manifestações culturais fossem usados para a ideologização dos estudantes, alguns 

órgãos de inteligência, entre eles o CSN, determinaram que fossem evitados tais 

acordos com essas nações, até mesmo dificultando o intercâmbio de universitários 

entre esses países.  

Para corroborar tais práticas, as universidades que tinham autonomia para 

revalidar diplomas obtidos no exterior, deixaram de tê-la a partir de 1975, quando o 

MEC exigiu que os processos de revalidação fossem enviados para o Ministério, o 

qual as analisaria considerando questões de “Segurança Nacional”, vale dizer, 

motivação político-ideológica. 

A repressão às manifestações políticas e culturais se deu das formas mais 

diversas. Entre as atividades que eram controladas pelos agentes estavam as 
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cerimônias de colação de grau, já que poderiam ser usadas, literalmente, como 

palanque contra os atos repressivos dentro da universidade. Da mesma forma, 

apresentações teatrais, palestras, seminários e shows musicais eram controlados, a 

tal ponto de ser imposto pela DSI/MEC que, para a realização dos mesmos 

houvesse um pedido de autorização, com antecedência mínima de 90 dias. O 

monitoramento não se limitava ao que vinha de fora, pois nem em projetos de 

pesquisa os estudantes tinham liberdade de escolha, já que eram proibidos de 

abordar temas que colocassem em questão as arbitrariedades. Até mesmo os livros 

foram objeto de monitoramento, havendo lista de livros proibidos de circular dentro 

das universidades (MOTTA, 2014, p. 218-224). 

Mesmo que nem todos os professores identificados com os valores de 

esquerda tenham sido banidos das universidades, havia a triagem ideológica, a qual 

consistia em impedir que determinados docentes saíssem do país para estudar no 

exterior. A brutalidade da repressão ideológica era tamanha que mesmo o docente 

tendo condições de ir por seus próprios meios - ou com recursos do exterior - ou 

seja, sem bolsa do governo, havia o veto na emissão do passaporte ou do visto de 

saída do país. As “cassações brancas”, como eram chamadas, impediram que 

muitos profissionais pudessem se qualificar, sem que fosse dada qualquer 

explicação (MOTTA, 2014, p. 226). 

Ainda dentro da triagem ideológica, outra forma encontrada para exercer o 

controle de quais profissionais iriam ingressar nos quadros docentes das 

universidades consistia em se exigir que o professor apresentasse atestado de bons 

antecedentes expedidos pelos órgãos policiais177.  

Nos casos em que já eram contratados ou estáveis, assim que a comunidade 

de informações conseguisse qualquer informe que pudesse desabonar sua conduta 

(diga-se, qualquer ligação com atos ou manifestações contrárias ao governo) a 

recomendação era para que fossem demitidos, para aqueles que eram efetivos ou 

não se renovassem os contratos, para os que eram contratados. Esse foi o caso da 

USP em 1974, com base no parecer da ASP/SNI (Agência São Paulo): (MOTTA, 

2014, p. 230). 

                                                      

177
 A UFRGS foi uma das universidades que passou a exigir o atestado de bons antecedentes. Na 
prática, era a maneira de evitar que a universidade permitisse a entrada de esquerdistas para os 
seus quadros. (MOTTA, 2014). 
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[...] A presença do epigrafado no magistério superior é prejudicial,... e seus 
atos anteriores podem influir na orientação dos alunos que o procuram”. O 
candidato era Fernando Peixoto, que, assim teve a carreira acadêmica 
prejudicada por órgãos de informação [...]. 

Apesar de todas as modalidades repressivas que as assessorias dispuseram 

durante os anos de funcionamento, em alguns casos houve resistência dos reitores, 

não havendo veto às contratações ou expurgos dos que já eram docentes. Conclui-

se com isso que as agências dentro das universidades não dispunham de poder 

ilimitado, pois mesmo dentro da comunidade de informações eram vistas por muitos 

com desconfiança, já que parte desta entendia que careciam de eficiência, o que 

colocava em questão a capacidade de seu pessoal.  

Mesmo as DSIs não gozavam de unanimidade entre os órgãos de 

informações, sendo que as estruturas que realmente desfrutavam de prestígio 

dentro da comunidade eram o SNI, as agências de informação das Forças Armadas, 

(CIE, CENIMAR e CISA), além dos DOPS e da Polícia Federal. A explicação era 

simples: os quadros que compunham os órgãos “profissionais” de informações 

tinham os agentes mais bem qualificados e os selecionavam exatamente por isso, 

enquanto que as DSIs e as ASIs acabavam ficando com os agentes de menor 

preparo, não raro professores improvisados, militares reformados (oficiais) e 

funcionários das próprias universidades178. O fracasso das DSIs era apontado, em 

1974, pelo CSN, que concluiu que as delegacias não funcionavam da maneira 

esperada, referindo inclusive, o excesso de rigor de algumas delas, as quais por 

conta dessa conduta, não conseguiam cooperação de funcionários de outras 

agências. No sentido contrário, em alguns Ministérios as delegacias não tinham 

qualquer prestígio, sendo que acabavam por ficar com serviços menos importantes, 

algumas somente se limitando a fazer segurança das instalações. 

Após esta avaliação o CSN passou a exigir melhor qualificação dos agentes 

das DSIs, mas mesmo assim alguns ministros continuaram a não confiar na eficácia 

de seus trabalhos, como por exemplo, a manutenção de certos funcionários, mesmo 

a partir dos relatos de “subversão”. Ao que tudo indica parte da ineficácia dos 

resultados apresentados por essas agências passava pela busca, em alguns casos 

                                                      

178
 A guisa de exemplo, as ASIs de melhor funcionamento estavam na UnB, UFBA, UFRPE, UFSE, 
UFPB e UFPA. Já as de pior desemprenho podem ser exemplificadas pelas ASIs da UFRGS, 
UFMT e Ufam. 
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obsessiva, de colocar determinados docentes na condição de “subversivos”, fato que 

muitas vezes não passava de meras conjecturas. 

Por razões muito parecidas o trabalho das ASI foi diversas vezes colocado 

em questão, tanto pelo SNI quanto pela DSI/MEC, já que havia casos flagrantes de 

incompetência179, desídia dos funcionários, assim como também havia problemas de 

corrupção. Exemplos desses problemas eram os atrasos na elaboração de 

relatórios, uso inapropriado de vocabulário técnico e casos de subornos dos 

funcionários.  

Em 1975, visando a corrigir os problemas que vinham comprometendo os 

resultados de algumas ASIs e ARSISs, a DSI/MEC resolveu fazer visitas de 

inspeção entre as assessorias: encontraram-se casos ainda mais graves, 

envolvendo tráfico de influência, extorsão e suborno, o que no mínimo, era uma 

contradição para um órgão que seria, em tese, a ponta de lança em matéria de 

combate à corrupção. Este foi o caso ocorrido na ARSI/RJ, na qual havia um 

funcionário que se apresentava como chefe do SNI, tentando extorquir os 

funcionários dos órgãos visitados. Ainda no mesmo órgão, depois de ter alterado a 

denominação para ASI/DEMEC/ RJ (Delegacias Regionais do MEC), o próprio chefe 

foi acusado de aceitar suborno para abafar irregularidades que haviam chegado ao 

seu conhecimento dentro de uma universidade.  

De fato, o trabalho das agências de informação ofereciam algumas 

possibilidades de obtenção de lucros, caso os agentes estivessem menos 

preocupados com a “Segurança Nacional” e mais com uma forma de tirar vantagem 

econômica. Em São Paulo, entre os anos de 1971 e 1972 a ARSI/SP teve 

problemas com alguns de seus agentes mais importantes, os quais faziam tráfico de 

influência em favor de determinados empresários do ensino, em detrimento de 

outros. 

Para grande parte da comunidade acadêmica, estes eram órgãos 

indesejados, sobretudo entre os estudantes, já que em alguns casos, contavam com 

o apoio de funcionários e docentes. Em parte, os erros desses órgãos aconteciam 

pela falta de preparo dos seus quadros, de outro lado, pela capacidade que a 

comunidade universitária tinha de fugir do controle.  

                                                      

179
 Entre as ASIs que tiveram casos de incapacidade funcional estavam a ASI/UFRRJ, a ASI/UFMT e 
a Ufam.  
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No entanto, não se pode negar a capacidade que as agências tinham de obter 

informações de forma rápida e muitas vezes aparentemente “imperceptíveis” aos 

olhos daqueles que eram por eles vigiados. Mesmo com casos de inoperância e 

ineficácia, as assessorias deram importante colaboração à comunidade de 

informações dentro dos campi universitários, violando um dos direitos fundamentais 

mais sagrados à intelectualidade: a liberdade.  

Nesse contexto, o aparato repressivo contribuiu sobremaneira para dificultar a 

produção e reprodução do conhecimento, particularmente daqueles que eram 

contrários ao “regime”, sobretudo nas áreas de saber de maior incidência dos 

“subversivos”. Com isso a academia se empobreceu, tanto pela perda potencial das 

possibilidades de crescimento e da promoção da diversidade de ideias, em todos os 

campos do saber, pelos incontáveis prejuízos pessoais e materiais, causados a 

muitos docentes, estudantes e funcionários das universidades brasileiras.  

Muito embora, efetivamente, o funcionamento das assessorias tenha somente 

se encerrado na metade da década de 1980 (possivelmente entre os anos de 

1986/1987, pelo menos para a grande maioria das assessorias), o movimento 

estudantil já lutava pela sua extinção desde o final da década de 1970, dentro das 

reivindicações no processo de anistia, posto que sem o fechamento desses 

organismos dentro dos campi, não havia condições objetivas para a (re) 

democratização das instituições de ensino superior.  

Em que pese à extinção das ASI universitárias na década de 1980, há muito 

mais a se fazer em termos de redemocratização da estrutura/funcionamento das 

universidades do país, visto que o Estado e a sociedade brasileiros em muito pouco 

avançaram dentro do processo de abertura e justiça transicional, em vários campos, 

inclusive no educacional. Entre outros motivos, esse não avanço se deu por não ter 

sido possível retirar do poder os atores que protagonizaram todo período repressivo, 

muitos dos quais permanecem até hoje em cargos/funções de poder, tanto no 

âmbito público quanto privado, sem terem prestado contas dos seus crimes à 

sociedade. 

 

 

 



 

 

CAP III 

 

Nesse capítulo pretende-se abordar o período de transição política 

imediatamente posterior ao fim da ditadura brasileira, estabelecendo as conexões 

existentes entre esse período e o conceito de Justiça de Transição, com breves 

considerações sobre as democratizações que ocorreram nos outros países do Cone 

Sul. Para tanto, serão abordados os objetivos da Justiça Transicional, seu conceito, 

seus deveres e princípios, procurando, sempre que possível, estabelecer um 

paralelo com os processos de Justiça de Transição das nações que, assim como a 

sociedade brasileira, passaram por períodos recentes de violações de direitos 

humanos e crimes contra a humanidade.  

Dentro da abordagem dos princípios básicos que norteiam a justiça 

transicional, serão analisados os fatores que determinaram a incompletude da 

Justiça de Transição no caso do Brasil, quais os princípios que foram contemplados 

e no que o Estado brasileiro ainda não conseguiu avançar, apontando as possíveis 

causas. Na busca por estabelecer uma relação dos princípios não alcançados com a 

necessidade de reforma institucional e resgate da memória dentro das 

universidades, será apresentado o produto dessa dissertação, o qual propõe a 

reativação do Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria e Região 

- IPREMEC180 – órgão que compõe o organograma institucional da UFSM, com dois 

eixos norteadores181: o resgate da memória da universidade, em especial aos 

documentos da Assessoria de Segurança e Informações - ASI/UFSM - e o 

enfrentamento das demandas que digam respeito às violações de direitos humanos 

na universidade, tanto nas relações internas, como para com a comunidade. 

 

 

3 Justiça de Transição no contexto dos países do Cone Sul 

 

O século XX, em especial a segunda metade, foi marcado por uma grande 

quantidade de transições de governos autoritários ditatoriais para regimes 

                                                      

180
 O organograma inicial do IMPREMEC previa a existência de nove gabinetes, os quais tratavam de  

181
 Sugere-se que os eixos norteadores aqui referidos sejam contemplados pela linha de pesquisa 
“Patrimônio Documental Arquivístico”, em substituição aos gabinetes existentes na proposta 
original do Instituto. 
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democráticos. Nos países do Cone Sul - Brasil contido - nos quais haviam sido 

implantadas ditaduras, em especial durante o período áureo da chamada Doutrina 

de Segurança Nacional, as transições aconteceram de forma diversa, de acordo 

com o contexto internacional quando foram propostas e sobretudo, conforme a 

conjuntura interna de cada país. Tomando por base tal perspectiva, para se 

compreender sob quais premissas está posta a Justiça de Transição no caso 

brasileiro, mister que se analisem os arranjos institucionais necessários, como o 

enfrentamento político, jurídico, ético e econômico, para compreender todos os 

abusos contra os direitos humanos e, em certa medida, o (não) avanço da Justiça de 

Transição na fase pós ditatorial (ANDRADE; BRAGA, 2010, p. 02). 

No caso do Brasil, um dos problemas da transição foi garantir a 

governabilidade econômica a médio e longo prazo, já que era preciso assegurar a 

estabilização monetária e as condições para a retomada do crescimento, num 

contexto onde pretensamente182 não havia condições objetivas de se atender a 

todas as demandas sociais183 reprimidas durante o período ditatorial. Para o caso 

brasileiro de transição negociada houve no campo dos avanços sociais, um “pacto 

de redemocratização”, vale dizer um “atestado de imunidade” pelos crimes 

cometidos sob a égide do período ditatorial (QUINALHA, 2013). 

Contudo, ainda que se possa aceitar o argumento que a Lei da Anistia tenha 

como “pressuposto” os dois lados da moeda, (ao beneficiar quem violou os preceitos 

fundamentais de respeito aos direitos humanos (os agentes da repressão) e os 

criminosos políticos (comunistas, “subversivos”)), de maneira indistinta, na medida 

em que são reestabelecidas as garantias básicas das primeiras etapas da transição 

política, deve-se passar a exigir a apuração das violações por parte dos agentes do 

Estado e colaboradores contra a população que exercia o legítimo direito de 

resistência.  

                                                      

182
 Nesse sentido, cabe a ressalva de que a justificativa para que não se avançasse com os 
propósitos da Justiça de Transição foi alegar a falta de condições objetivas para tanto. Com esse 
pretexto, foi relegada importância menor às questões de violações de direitos humanos e à tríade: 
memória, verdade e justiça. 

183
 Importante levar-se em conta que a política econômica durante os governos militares foi pautada 
pela concentração de renda, arrocho salarial e dependência extrema do capital internacional, o 
que colocou a economia brasileira no início dos anos 1980, portanto perto da abertura, numa 
situação que beirava à insolvência. O mês em que o Brasil faliu. Para evitar calote em 1982, EUA 
exigiram apoio na Guerra Fria e facilidades no comércio.   Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/economia/o-mes-em-que-brasil-faliu-5976901.> Acesso em: 10 Ago. 
2014. 

http://oglobo.globo.com/economia/o-mes-em-que-brasil-faliu-5976901
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O processo de transição política brasileiro deparou-se com esse dilema: as 

implicações jurídicas, por um lado, e as implicações éticas, de outro. Obviamente, 

quem foi retirado do poder pelo processo de transição defendeu (e defende) a tese 

de que a lei era a última ratio, portanto questões morais não deviam ser levadas em 

consideração, ficando satisfeitos com o que propunha a Lei da (auto) Anistia. Em 

contrapartida, os partidários da responsabilização dos crimes praticados pelo staff 

do aparato repressor defendiam o reestabelecimento das liberdades públicas, 

segurança jurídica e responsabilização ampla dos agentes do Estado como 

condição sine qua non da redemocratização. 

Embora essa discussão não tenha pautado o processo de transição brasileiro, 

esta esteve presente na Europa durante a década de 1970, na Revolução dos 

Cravos, em Portugal e no Pacto de Moncloa, na Espanha. Até mesmo outros países 

da América Latina, como a Argentina, Chile e Uruguai houve avanços significativos 

nesse sentido, quando comparados à justiça de transição brasileira, pois foram 

criadas comissões “de mortos e desaparecidos” ou “da verdade”, dentre outras 

denominações, assim como muitos dos ditadores e agentes da repressão de cada 

um desses países foram levados ao banco dos réus para responder pelos seus 

crimes. Nesse sentido, (ANDRADE e BRAGA, 2010, p.3) afirma que: 

[...] A transição democrática se deu de forma diversa em cada país. Na 
Argentina e no Chile, por exemplo, foram criadas comissões de verdade, 
enquanto que no Brasil e no Uruguai leis de anistia foram empregadas, 
caracterizando a tentativa de esquecimento dos crimes cometidos. O 
sistema interamericano de direitos humanos repele a aplicação de leis de 
anistia, de prescrição ou de coisa julgada e por isso tem construído 
jurisprudências relacionadas às obrigações internacionais dos Estados, a 
fim de que não se ignore a condenação penal dos agentes responsáveis por 
lesa humanidade

184
 [...]. 

No processo brasileiro, muito por conta dos atores que representavam as 

estruturas de poder durante a ditadura terem se mantido nos cargos dirigentes do 

país, sempre que se buscou colocar em discussão as atrocidades cometidas durante 

a ditadura, adotou-se a tese do risco à governabilidade para recuar diante das 

pressões exercidas pelos militares e pelos grupos civis (tanto os políticos quanto da 

                                                      

184
 ANDRADE, Luiz Eduardo Pereira e BRAGA, Joyce Gracielle. Justiça de transição no Chile e no 
Brasil: uma comparação sobre os avanços da responsabilização dos agentes públicos pautada no 
jus cogens. Disponível em:< http://idejust.wordpress.com/biblioteca/artigos-academicos/> Acesso 
em: 10 Abr. 2012. p. 3. 

http://idejust.wordpress.com/biblioteca/artigos-academicos/
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sociedade civil), evitando assim “crises institucionais” e apelos “revanchistas”. 

Segundo a professora Maria Paula Araújo (2010), da UFRJ: 

[...] O caso do Brasil apresenta alguns problemas específicos. Na fase final 
da ditadura militar, a Lei da Anistia (28 de agosto de 1979) representou uma 
vitória parcial da sociedade e dos grupos que lutavam pela 
redemocratização do país e que haviam levado para as ruas a campanha 
pela “Anistia ampla, geral e irrestrita”. Por outro lado, representou também 
uma vitória dos militares e da classe dirigente que aprovou uma anistia 
limitada, isentando-os da apuração das responsabilidades e dos crimes 
cometidos pelas forças policiais ligadas ao regime. De todo modo, essa lei 
foi importante para a mudança política do país porque, apesar das 
limitações, permitiu a libertação de prisioneiros políticos, o retorno de 
exilados e banidos (militantes expulsos do país ou “trocados” pelos 
diplomatas sequestrados), a saída da clandestinidade de inúmeros 
militantes

185
 [...]. 

Em nome da “conciliação” (do esquecimento), mas não por falta de pressão 

das vítimas, das famílias dos interessados e de grupos que defendiam os interesses 

da sociedade, manteve-se o véu da impunidade dos criminosos do período da 

“Revolução Democrática”, desconsiderando, inclusive, o respeito aos diversos 

tratados de direitos humanos recepcionados – assim como a Lei da Anistia – pela 

Constituição de 1988. Nesse sentido é o entendimento do Ministro do STF 

(aposentado), Carlos Mário da Silva Velloso, (2008, p. 198)186: 

[...] os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido 
recepcionados no país antes da vigência da Emenda nº 45/2004 devem ser 
compreendidos como “normas com blindagem constitucional”. Defende, 
portanto, que somente os tratados posteriores ao advento da Emenda 
mencionada têm de passar pelo procedimento previsto no § 3º, do art. 5º, 
da CF, para que tenham feição constitucional [...]. 

Muito embora houvesse quem defendesse que os tratados de direitos 

humanos tinham status de norma constitucional, não foi o que entendeu o Supremo 

Tribunal Federal, quando instado a se manifestar sobre o assunto. Prova disso foi o 

resultado do julgamento da ADPF 153 pelo STF em 2010, a qual foi ajuizada pelo 

Conselho Federal da OAB em 2008, quando aquela Corte entendeu que a Lei 

                                                      

185
 ARAÚJO, Maria Paula. Passado criminoso: De volta à democracia, o Brasil ainda não sabe o que 
fazer com o passado obscuro da ditadura militar. Disponível em:  
<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/passado-criminoso.> Acesso em: 10 Mai. 2014. 

186
 SIGNOBINI, Terezinha de Jesus Souza. Direitos Humanos e Democracia – A recepção de 
Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos no Brasil após a Emenda Constitucional nº 45. 
Revista Eletrônica do CEJUR, Curitiba-PR, a.2,v.1,n.3,ago./dez.2008. Disponível em: 
<http://buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/31916/public/31916-37238-1-PB.pdf.> 
Acesso em: 10 Dez. 2013. p. 198. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/passado-criminoso
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6.683/79 (Lei da Anistia) tinha validade para os dois lados. Segundo Renan Quinalha 

(2013), o caráter “volátil” do conceito da chamada “Justiça de Transição” que ainda 

gira em torno do termo para o Brasil não permitiu que o Poder Judiciário brasileiro, 

(uma das instituições que precisaria e deveria ter sido reformada, dentro dos 

princípios da própria Justiça de Transição) o recepcione com a devida 

consideração187. 

Apesar de muitos teóricos terem colocado os debates sobre as transições 

políticas em segundo plano, a discussão a cerca do conceito de Justiça de 

Transição se mostra extremamente atual e relevante, tanto no campo político e 

jurídico brasileiro, quanto para outros países que passaram (ou passam) por 

períodos de transição. É de absoluto consenso que há diversos traços de 

permanência das ditaduras que os países do Cone Sul sofreram, o que combina 

com uma preocupação de retomar um tema que, para muitos segmentos é tido 

como resolvido, estando “no passado”, e, portanto, não devendo mais ser remexido, 

sob pena de se “abalarem as instituições”. 

 É indiscutível também que as ditaduras dos países do Cone Sul tiveram 

grandes semelhanças, e muito embora ressalvadas algumas particularidades, 

tinham os mesmos objetivos, pois foram instauradas a partir de golpes de Estado, 

contando com o apoio, quando não com o protagonismo dos militares e das elites, 

dentro da lógica da Doutrina de Segurança Nacional, de inspiração norte-americana.  

Apesar das particularidades de cada país, o autoritarismo tinha a partir da 

experiência brasileira, (já que foi o Brasil o país a inspirar os outros golpes), uma 

dimensão regional e métodos muito semelhantes, tendo inclusive como seu maior 

exemplo, dessa recíproca e multifacetada metodologia a Operação Condor. Dessa 

forma, considerando o Estado brasileiro inserido nesse contexto, é difícil precisar o 

quanto a perpetuação da cultura de impunidade tem sido mantida pela ausência de 

medidas destinadas a responsabilizar aqueles que cometeram os crimes contra os 

direitos humanos no passado. 

Em que pese à dificuldade de precisão, é certo que muito da violência 

cotidiana a que todos os brasileiros estamos acostumados a nos deparar 

diariamente, nos mais diversos ambientes e segmentos da sociedade, seja na vida 

pública, (notadamente advinda das instituições do Estado), ou nas relações 
                                                      

187
 QUINALHA, Renan, Honório. Justiça de Transição: Contornos do Conceito. São Paulo, Ed. Outras 
Expressões, Dobra Editorial, 2013, p.11. 
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privadas, tem explicação na falta de responsabilização de seus protagonistas no 

período pós-ditadura.  

Como maior exemplo, mas não o único, pode-se citar a conduta 

extremamente violenta e repressiva das polícias civis e militares brasileiras, tidas 

como das que mais mata no mundo, as quais têm por prática institucionalizada o 

autoritarismo e a tortura em suas abordagens, modus operandi,188 se não 

absolutamente desenvolvido durante o período da repressão em muito aprimorado 

nessa fase, já que, nesse momento histórico havia a “necessidade” das polícias 

agirem dessa forma.  

Nesse contexto, os governos democráticos que foram eleitos a partir do fim 

da ditadura não tiveram capacidade de enfrentar as heranças autoritárias dos grupos 

que se mantiveram no poder, já que estavam entre as necessidades de reformas 

nos campos político e social, pressionadas pela demanda da estabilização 

econômica (exatamente o caso brasileiro nos primeiros anos de redemocratização). 

Mesmo que não seja estabelecida uma relação de causalidade direta com tais 

práticas, impossível seria dissociar por absoluto as limitações dos avanços do 

processo democrático brasileiro das práticas violentas das instituições do Estado, 

como se não houvesse uma conexão de fatores entre si189.  

O sistema judiciário, assim como várias outras instituições brasileiras não 

passaram incólumes aos processos autoritários e aos seus resquícios, pois 

mantiveram, via de regra, relações privilegiadas com as elites golpistas, fazendo 

parte muitas vezes desse contingente ou somente avalizando e dando aparente 

“legalidade” para as medidas autoritárias desses grupos. Comparado com outros 

países latino-americanos, como Chile e Argentina, o Brasil é o maior exemplo de 

                                                      

188
 Como exemplo da violência extrema, em visita ao Brasil em 2007, o relator da ONU sobre 
execuções extrajudiciais, Dr. Philip Alston, constatou um número de homicídios dos mais elevados 
do mundo naquele ano: 48.000, sendo que se destacam a violência policial e a atuação de milícias 
e grupos de extermínio (muitas vezes compostas por policiais) na contagem dessas cifras. 
ALSTON, Philip. Relatório do Relator Especial sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias ou 
Arbitrárias. 2008. Disponível em: <www.nevusp.org/downloads/relatoriophilip.doc.> Acesso em: 10 
Jun. 2014. p. 6. 

189
 Esse é somente um dos exemplos de instituições que não passaram por reformas na formação de 
seus quadros após o período repressivo, motivo pelo qual, as forças policiais continuam a agir 
pautadas pelos mesmos referenciais, com a diferença “sutil” de que, agora os “subversivos”, são 
as camadas pobres e excluídas da população. 

http://www.nevusp.org/downloads/relatoriophilip.doc
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repressão com “legalidade autoritária190”, o que o diferencia nesse aspecto, de 

processos repressivos como o caso argentino191, o qual não passava por legalidade 

aparente, já que se pautava por práticas de extermínio e métodos extrajudiciais. 

Abordando-se a questão pela perspectiva das instituições de ensino superior 

brasileiras, pode-se se estabelecer um parâmetro no que diz respeito à 

institucionalização de processos repressivos desde os primeiros momentos do golpe 

civil-militar brasileiro, com um incremento da violência estatal nos anos de maiores 

violações dos direitos civis da população (contida nesse universo a comunidade 

acadêmica, entre os anos de 1968 a 1974), tendo se estendido até o fim do período 

ditatorial, em alguns casos mantendo-se para além do fim da abertura política. 

Ainda que não se possa tratar a questão das universidades de uma forma 

homogênea, já que em muitos casos não houve cooperação dos dirigentes das 

instituições e, em outros tantos mesmo aqueles que se submeteram em alguma 

medida à repressão, houve resistência sempre que possível, as instituições de 

ensino superior serviram ao aparato repressivo durante o período da ditadura civil-

militar brasileira, e na sua grande maioria, não afastaram seus 

dirigentes/colaboradores da repressão a partir da redemocratização.  

Pelo contrário, a ingerência que os golpistas impuseram dentro da Academia 

fez com que por muito tempo fossem mantidas as elites apoiadoras do golpe no 

comando das universidades, inclusive no período de redemocratização, uma vez 

que boa parte dos opositores foi afastada ou teve suas carreiras inviabilizadas por 

aqueles que tinham o que ganhar por colaborarem com a ditadura. 

Em nenhum dos casos apontados acima houve interesse dos governos para 

enfrentar a questão das reformas institucionais que se faziam (e se fazem) 

necessárias dentro dos diversos segmentos do Estado. Entre as razões, pode-se 

citar a força política dos setores civis e militares que sustentaram as ditaduras, as 

diferentes prioridades que esses governos estabeleceram, como por exemplo, o 

desenvolvimento econômico, assim como as medidas conciliatórias que pautaram as 

políticas de enfrentamento dessas demandas. 

                                                      

190
 “Legalidade autoritária” foi a expressão cunhada para os atos normativos (AIs) os quais visavam a 
dar contornos de legitimidade jurídica aos governos ditatoriais. Contudo, não raro a repressão 
desrespeitou esses limites. (QUINALHA, 2013). 

191
 PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: O autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no 
Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
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Entretanto, muito por conta dos movimentos sociais que sempre cobraram 

dos governos postura diferente no enfrentamento dessas questões, assim como a 

insistente posição dos familiares de ex-presos, mortos e desaparecidos durante a 

ditadura, (obrigando os outros países da América Latina, mais cedo, e o Brasil, mais 

tarde, a rediscutir o legado desse passado autoritário), passou-se a tratar a política 

de Justiça de Transição de maneira mais efetiva. No caso brasileiro em especial, no 

final da primeira década do século XXI mais especificamente, a partir do ano de 

2007.  

Uma das iniciativas foi o lançamento do Terceiro Plano Nacional de Direitos 

Humanos, mediante decreto presidencial nº 7.037 de 21 de dezembro de 2009, o 

qual menciona o direito à memória e à verdade como uma de suas diretrizes. Da 

mesma forma, a ADPF proposta pelo Conselho Federal da OAB, veio com o objetivo 

de reverter a interpretação até então relevante na justiça brasileira, pela qual a lei da 

anistia estaria alcançando os agentes públicos que praticaram violações de direitos 

humanos durante os anos da repressão. A ação foi julgada improcedente, por sete 

votos contra dois, com ampla maioria, no entanto a demanda encontra-se carente de 

análise de recurso pelo STF desde o ano de 2010. 

Além dessas medidas internas, o Estado brasileiro foi condenado em 24 de 

novembro 2010, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelo 

desaparecimento de aproximadamente 70 pessoas na região norte do país, na maior 

ação armada de um contingente militar brasileiro depois da participação na segunda 

guerra mundial, conhecida como “Caso Araguaia”. O referido processo teve origem 

na ação proposta pelos familiares dos desaparecidos ainda em março de 1982, a 

qual permaneceu sem desfecho até o ano de 2005, quando foi levada ao Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 

A decisão impôs ao Brasil o dever de investigar as graves violações de 

direitos humanos durante o período da ditadura, assim como adotar medidas que 

garantam o efetivo julgamento dos possíveis responsáveis pelas violações. Tal 

cobrança por uma resposta mais eficaz à questão das violações dos direitos 

humanos durante a ditadura gerou uma situação de constrangimento público do 

Estado brasileiro, já que não deu resposta mais eficaz à questão das violações dos 

direitos humanos durante aquela ditadura.  

Esses foram os precedentes para a promulgação das Leis 12.527/11, que 

dispõe sobre o acesso às informações públicas e a Lei 12.528/11, a qual criou a 
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Comissão Nacional da Verdade. Assim, levando-se em conta as questões aqui 

levantadas, procurar-se-á estabelecer as relações existentes entre as transições 

políticas e o conceito de Justiça de Transição. 

Uma das constatações possíveis que se pode fazer durante um período de 

transição para um regime democrático é que os fatores sócio-políticos que 

determinaram um Estado a transformar-se num “regime” autoritário normalmente 

não serão suficientes e necessários para que haja a troca desse regime para outro; 

especialmente para um regime democrático. O próprio processo de mudança 

inerente a esses períodos de transformação cria os empecilhos, já que há 

necessidade do sistema político estar em consonância com as novas demandas 

sociais, o que por si só cria uma série de dificuldades, pois obviamente, a 

legitimidade desses sistemas em substituição é precária, e portanto, não é aceita 

pela comunidade política que propõe aquelas alterações.  

Em certa medida, a constatação das dificuldades na fase de transição política 

explica o modesto avanço no caso brasileiro, uma vez que os grupos que estiveram 

no poder durante todo o período da ditadura, mantiveram-se atrelados às estruturas 

de poder na fase de redemocratização, obstaculizando os avanços a partir do 

afastamento da fase inicial da transição.  

Além disso, a fase de transição política traz em seu bojo a possibilidade do 

avanço para um regime democrático, mas absolutamente não tem o condão de 

estabelecer tal alternativa como uma obrigatoriedade. Em outras palavras, a 

construção da viabilidade desse novo regime político não é definida de imediato com 

o fim do período autoritário, estabelecendo, portanto, um teor de indefinição dos 

rumos que essa transição engendra. Segundo Quinalha (2013, p. 43): 

Na democracia, os atores têm de aceitar a incerteza quanto aos resultados 
da disputa, pois só assim é possível a alternância de poder. Na definição já 
clássica de Przeworski, “a democracia é um sistema de incompletude 
regulada, ou incerteza organizada. A incerteza inerente à democracia 
permite a ação instrumental [...]. Se os resultados fossem ou 
predeterminados ou completamente indeterminados, não haveria razão para 
os grupos se organizarem como participantes. 

Entre os fatores de incerteza inerentes ao próprio conceito de transição, 

podem-se apontar algumas causas principais. A primeira delas decorre das 

condicionantes de ordem estrutural, juntamente com a segunda, a qual aponta para 

a maneira como o jogo político será travado dentro desse processo, considerando 
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para isso de suma importância os atores em cena, já que, em última análise, serão 

eles os responsáveis pela definição das novas regras. Por fim, e como causa 

principal dessa incerteza, está a necessidade imperativa de se assegurar a 

governabilidade durante o período de transição, visto que, será essa medida que irá 

pautar o conteúdo da agenda política, definindo o que poderá ser rediscutido e 

concretizado durante essa fase, inclusive e sobretudo as demandas por justiça 

memória e verdade. 

Para Renan Quinalha, as razões que apontam para o sucesso da transição 

residem, fundamentalmente: “em fatores domésticos internos, ou em outras 

palavras, que os “fatores domésticos” desempenham um papel predominante na 

transição.” Ao se aceitar como razoável a opção de que os “fatores domésticos” 

teriam papel fundamental para a efetiva transição política, ao mesmo tempo fica 

evidente que um dos principais motivos para que a transição e a justiça transicional 

brasileira ainda estejam incompletas, (passadas quase três décadas do fim do 

período ditatorial) é a tentativa de assegurar condições de governabilidade192 

durante a transição (QUINALHA, 2013 p. 47). De acordo com Jorge Viana Monteiro 

(2008): 

[...] Percebe-se, portanto, que o fenômeno da governabilidade é tema 
inseparável do enquadramento institucional que se possa ter para lidar com 
a deterioração do sistema de separação de poderes. Em outra frente, 
grupos de interesses preferenciais, por sua mobilização junto a políticos e 
burocratas, minam a formulação e implementação de políticas; sem regras 
que efetivamente delimitem esse tipo de atuação é precário pensar-se em 
autonomia decisória desses agentes públicos e, assim, em governabilidade, 
em um sentido sustentado. 

Na transição política brasileira, diferente de alguns dos outros países do Cone 

Sul, como a Argentina, houve uma transição negociada, segundo a qual, para 

Przeworski, só pode acontecer a partir do resultado de entendimento entre 

reformistas e moderados. De acordo com esse autor, seria esse inclusive o melhor 

cenário para a passagem à democracia, já que nesse caso os reformistas que 

compõe o bloco governista, realizariam a mudança com determinadas garantias. 

Dito de outra forma, nesse cenário, não haveria perdedores, pois dentro da 

“negociação”, todos ganhariam (QUINALHA, 2013, p. 64). 

                                                      

192
 MONTEIRO, Jorge Vianna. Governabilidade (I). Rev. Adm. Pública [online]. 2008, vol.42, n.3, pp. 
611-624. ISSN 0034-7612. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n3/a08v42n3. pdf.> 
Acesso em: 25 Jun. 2014. p. 15. 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v42n3/a08v42n3.%20pdf
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Nos países que passaram por transições recentes, pode-se dividir em dois os 

casos, do ponto de vista político: o primeiro refere-se aos países em que os regimes 

não obtiveram sucesso econômico e foram altamente repressivos (Argentina, Chile, 

Uruguai, Grécia e Bolívia). Nesses casos, os regimes terminaram por colapso, com 

explosão de conflitos internos apoiados por uma oposição, a qual vinha sendo 

massacrada durante a repressão. Nos países do segundo caso, houve relativo 

“sucesso193” do ponto de vista econômico, em que pese ter havido dura repressão. 

São exemplos desse segundo grupo: Brasil, Equador e Espanha. Nesses regimes, 

as transições não se deram por crise dos regimes ditatoriais, e sim foram pactuadas, 

o que propiciou aos governantes de então, alto grau de controle sobre os ritmos e as 

agendas da transição194. 

Ademais, na transição brasileira não se pode desconsiderar que o temor de 

que houvesse um novo golpe, o qual também esteve presente em outras transições, 

gerou um providencial clima de insegurança, impedindo que a “negociação” 

ocorresse dentro das condições ideais, com igualdade de oportunidades dentro das 

estruturas de poder que disputavam o cenário que estava por vir. 

Na verdade, havia dois grupos que tratavam a questão de maneira um tanto 

diversa. Para alguns políticos, a ideia de um novo golpe funcionava de fato como 

uma ameaça real. Para outro grupo, no entanto, essa ameaça não passava de um 

blefe permanente utilizado para limitar o alcance da política transicional, de forma 

que os interesses daqueles que vinham sendo beneficiados durante a ditadura se 

mantivessem, ou, caso fossem atingidos, que o fossem com a menor eficácia 

possível. Segundo Sandra Monteiro (2012): 

O Brasil é um exemplo desse segundo caso. “Os militares vinculados à 
ditadura barraram vários julgamentos a respeito de violências cometidas por 
eles durante o período ditatorial. A alegação era sempre que a paz social e 

                                                      

193
 No Brasil o período entre os anos 1968 a 1973 é chamado de “Milagre Econômico” devido ao 
intenso crescimento do PIB e da produção industrial. Houve predominância dos setores produtores 
de bens duráveis e de bens de capital, e também de capital estrangeiro na forma de investimentos 
diretos e empréstimos, responsáveis pelo endividamento e pela crise dos anos 1980. Ao mesmo 
tempo em que ocorreu crescimento econômico, agravaram-se questões sociais e o Brasil ficou 
mais dependente de capital externo. FICO, 1988. op. cit. p. 28-31 passim. Dessa forma, o 
“sucesso” econômico a que se refere o autor passou necessariamente por grande concentração 
de renda e aumento substancial da desigualdade social, sobretudo nos anos de maior “êxito” do 
“Milagre”. 

194
 O’DONNELL, Guilhermo. Transições, continuidades e alguns paradoxos. In:___.; REIS Fábio 
Wanderley (Org.). A democracia no Brasil: dilemas e perspectivas. São Paulo: Vértice, Revista dos 
Tribunais 1988. p. 49-51 passim.  
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a reconciliação nacional não poderiam ser perturbadas. Embora a regressão 
autoritária nunca tenha ocorrido, o simples fato de que ela poderia ocorrer 
teve um papel político importante porque não permitiu um acerto de contas 
adequado com o passado”, explica.  

Apesar das considerações acerca dos processos de transição ocorridos no 

Brasil e em alguns dos países que passaram por troca de regimes recentemente, 

para que se possa entender de forma um pouco mais clara os motivos pelos quais o 

Brasil não conseguiu dar efetividade ao período de redemocratização faz-se 

necessário analisar mais detidamente alguns aspectos que pontuaram a fase pós-

ditadura brasileira. 

 

 

3.1 Justiça de Transição brasileira 

 

O caso da justiça transicional brasileiro será tratado a partir de uma das 

grandes motivações para a sua incompletude: o receio de um novo golpe. A não 

confirmação de um novo golpe, mas a mera possibilidade de sua existência virtual 

foi capaz de manter o processo de transição na situação ideal para as elites que não 

querem perder o poder. Dito de outra forma, a ameaça constante cumpriu o papel 

duradouro e consistente dentro do jogo político, e exatamente por não se efetivar, 

manteve inviáveis os avanços democráticos. Como exemplo de tal condição, pode-

se citar o depoimento de Paulo Sérgio Pinheiro195 (2009): 

[...] quando foi publicado o Brasil: Nunca Mais, quase ao mesmo tempo em 
que o presidente José Sarney era empossado, ouvi nos circuitos do 
establishment políticos que faltava aos promotores da investigação, Dom 
Paulo Evaristo Arns e ao pastor James Wrighht, tato político, abrir as 
cavernas dos vampiros logo na celebração da redemocratização. 

Embora nenhuma das transições citadas tenha sido interrompida por golpes, 

(nem nos países do Cone Sul, tampouco nos sul-europeus), o simples fato de poder 

acontecer fez com que os atores daquelas tomassem medidas no sentido de 

encorajar tal “possibilidade”. Portanto, o temor excessivo que predominou nas 

democracias recém-instaladas, entre elas a brasileira, em relação ao resgate da 

memória e da busca pela justiça e verdade fez com que esses novos regimes 
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 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Esquecer é começar a morrer. In: SOARES, Inês Virgínia Prado; KISHI, 
Sandra Akemi Shimada (Coord). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado 
Democrático de Direito. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2009, p. 12. 
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democráticos pouco avançassem na tentativa de superar o legado autoritário 

imposto pelos regimes anteriores. Além disso, o que no início parecia uma “ameaça 

iminente”, com o tempo passou a ser visivelmente um engodo que se prestou em 

última análise, a minimizar o alcance das transições que os governos democráticos 

visavam a implementar. 

 

 

3.2 Estabelecendo um conceito: 

 

Para melhor entender o termo “justiça de transição”, parte-se da premissa de 

que seu conceito não é algo definitivo e acabado, pelo contrário, as definições em 

torno do tema são incipientes e recém começam a permear os debates acadêmicos. 

Nesse sentido é a definição de QUINALHA (2013, p. 120-121): 

Basicamente, trata-se de uma justiça adaptada a sociedades que estão 
atravessando ou que recentemente atravessaram situações extremas de 
violência e conflito, cuja gravidade foi capaz de prejudicar a estabilidade 
política e a coesão social que fundavam a vida em comum. 

Um dos motivos para que o conceito não tenha contornos claros é o fato de 

ser tão recente no campo das ciências humanas. Este conceito possui não mais do 

que duas décadas de existência, o que, de per si cria um fator limitador para sua 

compreensão, já que, em não havendo definições consolidadas sobre o tema, não 

se tem de maneira muito segura quais são suas fronteiras, portanto, há, 

conceitualmente, uma “dificuldade” em engajar-se a elas. Contudo, em que pesem 

as dificuldades conceituais, pode-se concluir sem receio que a Justiça de Transição 

não é um tipo peculiar de justiça, mas antes de tudo uma “justiça adaptada” a um 

determinado contexto e a uma sociedade em transformação, após períodos de 

profundos abusos contra os direitos civis e violações de direitos humanos contra a 

população196. 

Para que esses contornos “um tanto indefinidos” possam ser colocados em 

prática, com o objetivo de se atingir um patamar mínimo de respeito à ordem 

democrática, aos imperativos ético-morais da sociedade e ao reestabelecimento das 

                                                      

196
 Além disso, as transformações inerentes a essa justiça adaptada podem ocorrer em alguns casos 
de forma bastante célere, como no caso da Argentina, ou, podem vir a acontecer (ou não) ao 
longo de muitas décadas, como no caso do Brasil. 
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garantias legais à população, é preciso que se tenha em vista basicamente, dois 

objetivos principais: a promoção dos direitos humanos violados e o fortalecimento 

das instituições e das práticas democráticas197. 

Com a promoção dos direitos humanos, há a possibilidade de se contemplar 

as reparações econômicas e simbólicas em seu caráter individual e coletivo, a partir 

da constatação de violações daqueles já consumadas. Já no segundo objetivo, há 

um importante caráter futuro, qual seja, a tentativa de impedir a repetição das 

violências perpetradas contra a população, visando sobretudo, a concretização da 

transição política e a consolidação da democracia.  

Em outras palavras, o exercício desses objetivos proporcionaria, em última 

análise o reconhecimento pelo Estado das violações ocorridas, e como decorrência 

desse reconhecimento, as devidas reparações (pecuniárias, morais, psicológicas), 

perante sua população, com o viés de reduzir as chances de que tal fato possa 

repetir-se no futuro. Nas palavras de Paulo Abrão Pires Júnior, Presidente do 

Conselho de Anistia198 (2008): 

[...] A reparação respeita um princípio basilar do Estado de Direito: o de que 
o Estado deve indenizar pelos prejuízos que ele causa a terceiros. Isso é 
assim em todas as democracias ocidentais. E, se violações foram reparadas 
é por que violadores as cometeram, e estes não devem ficar impunes. 
Devem ser apurados os crimes e responsabilizados os agentes desses 
crimes [...]. 

Há que considerar o fato de que episódios de extrema violência na história da 

humanidade não são definitivamente, uma novidade. O ineditismo consiste em 

perceber a mudança nas relações de poder e as tecnologias disponíveis, capazes 

de aproximar os acontecimentos mais recentes a ponto de poderem ser 

acompanhados quase que instantaneamente, conferindo uma dimensão diversa 

                                                      

197
 Nesse sentido será proposto o resgate do acervo arquivístico da ASI/UFSM, como forma de 
promoção dos direitos humanos violados pela agência, enquanto esta atuava dentro da 
universidade, além de possibilitar à instituição que seja feito um resgate histórico de importantes 
ações tomadas por seus quadros, com o propósito da reforma institucional, um dos princípios da 
justiça de transição. E nesse contexto é proposto o produto da presente dissertação, qual seja a 
reativação do IPREMEC, com proposta de substituição dos Gabinetes pelas linhas de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio Cultural da UFSM - PPGPPC - com dois 
eixos contidos na linha de pesquisa: “Patrimônio Documental Arquivístico”, um pensando a 
questão do acesso ao acervo (memória) e outro, pensando a questão das violações dos direitos 
humanos (reforma institucional). 

198
 THUSWOHL, Maurício. Seminário defende o direito à busca da verdade. Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/DireitosHumanos/Seminariodefendeodireitoabuscadaver
dade/5/14539.> Acesso em: 25 Jan. 2014. 
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para os conflitos atuais. Dessa forma, a possiblidade de abordar-se de forma mais 

ordenada esses fenômenos é bastante contemporânea. 

Com efeito, o surgimento do termo Justiça de Transição se deu somente em 

uma conferência no ano de 1992, assim definido pela teórica argentina Ruti Teitel199, 

a qual considerou para sua definição somente conflitos mais recentes, como o pós-

Segunda Guerra Mundial, as democratizações latino-americanas e a onda de 

conflitos no leste europeu a partir de 1989 (QUINALHA, 2013, p. 124). 

De acordo com a definição de Ruti Teitel200 (2003), para que o termo seja 

considerado, há três fases históricas a cumprir: a primeira delas – fase do pós-

guerra - foi marcada pelo Tribunal de Nuremberg, e define fundamentalmente as 

dimensões da Justiça de Transição. A segunda refere-se ao que se convencionou 

chamar “terceira onda” de transições, definida desde as redemocratizações sul- 

europeias até as latino-americanas, no período de 1970 até 1989. Aqui o conceito é 

caracterizado por uma concepção de Justiça de transição mais privado, com caráter 

local. Por derradeiro, a terceira e atual fase se define no fim do séc. XX, dentro de 

um contexto de mundo globalizado, momento em que a Justiça de Transição deixa 

de ser a exceção e passa a ser a regra, tendo surgido de suas origens históricas 

excepcionais para tornar-se algo institucionalizado e contemporâneo (QUINALHA, 

2013, p. 125). 

Na concepção de Teitel (2000), a Justiça de Transição é definida como uma 

justiça associada a períodos de mudança política, capaz de apresentar respostas 

para vir de encontro aos regimes repressivos anteriores. Analogamente ao conceito 

de Quinalha, a definição de Teitel também determina não se tratar de um tipo 

diferente de justiça, mas sim de uma justiça em um período determinado, entre 

mudança de regimes. A expressão anterior “justiça em períodos de transição”, 

literalmente trazia mais explícita essa ideia. No entanto, o conceito foi atualizado e 

passou a ser definido somente pela expressão “Justiça de Transição”. 

 

                                                      

199
 Além das experiências contemporâneas, a autora refere-se a dois eventos ocorridos na história: 
na Grécia antiga (411-403 a. C.) e na Restauração Francesa pós-Napoleônica (1814 e 1815), 
momentos em que considera ter havido medidas de justiça transicional. 

200
 TEITEL, Ruti. Transitional Justice Genealogy. Harvard Human Rights Journal, v. 16, 2003. 
Disponível em: <http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/teitel.pdf.> Acesso em: 20 Mai. 
2014. 

http://www.law.harvard.edu/students/orgs/hrj/iss16/teitel.pdf


106 

3.3 Os princípios da justiça de transicional: verdade, memória, justiça e 

reformas institucionais 

 

Em sua obra mais conhecida sobre o tema, Teitel (2000, p. 6-7) define 

principais eixos que norteiam tanto o conceito de Justiça de Transição quanto às 

pesquisas acadêmicas sobre o assunto, quais sejam: “verdade, memória, justiça, 

reparação e reforma das instituições”.  

Para atestar a procedência de tal argumento, pode-se citar o Relatório 

apresentado ao Conselho de Segurança da ONU em 2004, por Kofi Annan: 

A justiça de transição busca estabelecer as condições para a reconstrução 
democrática das sociedades que passaram por experiências conflituosas e 
autoritárias a partir de quatro vetores básicos: (a) a reparação das vítimas 
do Estado, (b) a responsabilização dos agentes públicos que cometeram 
crimes de lesa-humanidade, como a tortura e o desaparecimento forçado, 
(c) a garantia do direito à memória e à verdade, de modo que sejam 
disponibilizados todos os meios necessários à revelação dos crimes de 
violação aos direitos humanos e (d) a reforma das instituições que 
implementaram ou contribuíram para a promoção de tais violações, de 
modo que se tornem democráticas

201
. 

Pode-se citar ainda a definição de Louis Bickford (2009 p. 38): 

[...] a justiça de transição baseia-se na legislação internacional para 
argumentar que países em transição devem encarar certas obrigações 
legais, que incluem a interrupção dos abusos de direitos humanos, a 
investigação de crimes do passado, a identificação dos responsáveis por 
tais violações, a imposição de sanções àqueles responsáveis, o pagamento 
de reparações às vítimas, a prevenção de abusos futuros, a promoção e 
preservação da paz e a busca pela reconciliação individual e nacional

202
 [...]. 

Em linhas gerais, esses são os eixos norteadores mais usualmente aceitos 

tanto nos debates acadêmicos quanto na concepção de políticas públicas nacionais 

que visam a atingir os preceitos de verdade, memória e justiça, além dos 

organismos internacionais de direitos humanos. 

                                                      

201
 ANNAN, Kofi. O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em conflito ou pós-
conflito. Relatório apresentado ao Conselho de Segurança da ONU em 23.08.04. In: Revista da 
Anistia política e justiça de transição, nº. 01, Brasília, jan.-jul. de 2009, p. 320-51. (ANDRADE, 
BRAGA, 2010, p. 3).  

202
 BICKFORD, Louis, apud MEZAROBA, Glenda. O que é justiça de transição? Uma análise do 
conceito a partir do caso brasileiro. In: SOARES, INÊS VIRGÍNIA PRADO; KISHI, SANDRA 
AKEMI SHIMADA (Coord). Memória e verdade: a justiça de transição no Estado Democrático de 
Direito. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2009, p. 38.  
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No Brasil, ainda que tardiamente iniciadas as discussões a cerca do tema, é 

indiscutível o caráter dirigente dos princípios supracitados. Cabe frisar o papel de 

destaque que a formação da rede nacional de pesquisadores e professores ligados 

ao assunto, conhecida como: Grupo de Estudos sobre Internacionalização do Direito 

e Justiça de Transição (IDEJUST), criado em 2009203 tem ao se debater tal assunto. 

Mesmo que não se possa traçar um rol taxativo dos princípios que constituem 

o conceito de justiça transicional, tendo em vista que, dependendo da perspectiva 

adotada e da realidade em que está inserido cada processo transicional (assim 

como seus teóricos), haverá variações. Mas, pode-se apontar para alguns pontos 

em comum, os quais contemplam em linhas gerais, uma interpretação 

razoavelmente autêntica na definição do conceito.  

Em outras palavras, a partir de algumas das definições anteriormente 

apresentadas e de acordo com a reincidência dos eixos principais, serão abordados 

mais detidamente cada um dos princípios, para os quais se pode estabelecer uma 

relação entre os direitos das vítimas na mesma proporção da correspondência dos 

deveres do Estado. Cabe frisar que a sistematização apresenta limitações, as quais 

serão apontadas oportunamente. 

O primeiro dos princípios seria o do direito à reparação aos danos sofridos, 

em sentido lato, o qual se concretiza, normalmente a partir de indenizações 

pecuniárias e simbólicas para os perseguidos pela ditadura (presos, exilados, 

torturados, etc.) e para os familiares de mortos e desaparecidos. Nesse sentido, a 

Comissão da Anistia desempenha, desde o ano de 2001, papel importantíssimo no 

atendimento do princípio de reparação, conforme se pode depreender: 

O Brasil vem avançando no plano da justiça de transição. Nessa evolução 
tem grande destaque o trabalho realizado pela Comissão de Anistia criada 
em 2001 durante o governo Fernando Henrique Cardoso. A atuação da 
referida Comissão está centrada em duas dimensões da justiça de 
transição: a primeira, reparatória, cuida da restituição econômica às vítimas 
e do pedido simbólico de perdão; a segunda trata da garantia da memória e 
da verdade, como nas iniciativas de realização de caravanas da anistia pelo 
Brasil a fim de divulgar toda a experiência vivida por perseguidos políticos 
durante a ditadura brasileira e afirmar a democracia. Todavia, tivemos 
pouco avanço no que tange ao julgamento e à responsabilização daqueles 
que cometeram violações dos direitos humanos. Os processos de 
responsabilização com julgamentos públicos, que garantam o devido 

                                                      

203
 No caso brasileiro, vale dizer que somente nos últimos quatro anos houve um aprofundamento no 
debate sobre esse assunto, a partir de políticas públicas do Governo Federal com os trabalhos da 
Comissão da Anistia na gestão de Paulo Abrão (2007, -), bem como nas discussões acadêmicas 
do grupo IDEJUST. 



108 

processo legal e a ampla defesa, teriam o papel de evitar futuros crimes, dar 
consolo às vítimas, pensar um novo grupo de normas e dar impulso ao 
processo de reforma das instituições governamentais

204
 [...]. 

Como segundo princípio, é apresentado o direito à memória, definido, 

basicamente, pelas políticas públicas reparatórias no sentido de reconhecer o 

sacrifício pessoal daqueles que foram perseguidos pela repressão, assim como 

esclarecer os fatos históricos do período, (os quais foram apresentados somente 

pela versão do Estado), dando publicidade para os mesmos. Esse aspecto é de 

suma importância para esse eixo, já que trata da (re)construção coletiva e oficial 

sobre os episódios que cercam o período da ditadura brasileira, a partir do qual se 

pode estabelecer o poder do aparato repressivo, assim como delinear a capacidade de 

resistência da sociedade civil diante da repressão (QUINALHA, 2013, p. 144-145). 

Outra das medidas simbólicas desse eixo é a retirada de nomes de 

torturadores, dentre outros violadores de direitos humanos de logradouros públicos, 

assim como a construção de espaço para abrigar memoriais e monumentos, por 

exemplo, em homenagem àqueles que foram vítimas dos agentes do Estado. Nesse 

sentido: 

[...] Do ponto de vista simbólico, não tenho dúvida em afirmar que a 
democracia política no Brasil sai fortalecida quando o nome de Helder 
Pessoa Câmara – destemido defensor dos direitos humanos –, figurar nas 
placas e nos guias de ruas de São Carlos. Para mim, semelhante decisão 
histórica deveria ser imitada pelos legislativos e prefeituras de todas as 
cidades do país que ainda hoje homenageiam militares e civis que – embora 
não tenham participado diretamente de atos que atentaram contra os 
direitos humanos – foram coniventes com os torturadores que agiam nos 
sombrios porões da ditadura. Livrando-se de ostentar o nome do brutal e 
sádico torturador na placa de uma rua da cidade, os amenos ares de São 
Carlos ficarão certamente ainda mais arejados e saudáveis para todos seus 
moradores e visitantes

205
 [...]. 

Como terceiro eixo de medidas reparatórias, define-se o direito à verdade, 

estabelecendo uma relação direta e necessária com o acesso às informações sobre 

todos os fatos ocorridos durante os anos de exceção, envolvendo instituições 

públicas e privadas, mais especificamente as vítimas diretas da repressão, e em 

sentido amplo, toda a sociedade civil. Nesse princípio há que se fazerem 

                                                      

204
 ANDRADE e BRAGA op. cit. p. 04. 

205
 A mudança de nome da Rua em São Carlos. Jornal BRASIL DE FATO. Uma visão popular do 
Brasil e do Mundo. 19 Jun. 2014. Disponível em: <http://www.brasildefato.com.br/node/4308>. 
Acesso em: 15 Jun. 2014.  

http://www.brasildefato.com.br/node/4308
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considerações mais detidas, uma vez que é um dos princípios em que o Estado 

brasileiro menos avançou dentro da justiça transicional. A demanda principal neste 

eixo reside na abertura irrestrita dos arquivos da ditadura e divulgação dos dados 

oficiais produzidos pelos órgãos de informações durante o período repressivo. 

Não há como afastar do foco central da política de justiça de transição a 

verdade sobre as violações de direitos humanos, perpetradas pelas agentes da 

repressão e seus colaboradores da sociedade civil, sob pena de não se 

compreender a inteira dimensão das atrocidades cometidas206.  

Nesse sentido, a propositura da abertura dos arquivos da ditadura civil- militar 

brasileira vem ao encontro da política de reparação implementada pelo Estado 

brasileiro nos últimos anos, sobretudo depois de 2010, uma vez que tanto a Lei de 

Acesso à Informação - LAI, quanto a Comissão Nacional da Verdade podem 

colaborar sobremaneira na recuperação dos arquivos da ditadura, sua publicização 

e elucidação dos fatos constantes nos acervos.  

Segundo a LAI, não poderão ser objeto de restrição de acesso informações 

os documentos que versem sobre condutas que impliquem violações dos direitos 

humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. 

Nesse sentido, todos os documentos produzidos durante o período da ditadura, 

ressalvados207 àqueles que em tese, podem violar o direito à intimidade das 

pessoas, a honra ou a imagem, devem ser disponibilizados para acesso. 

Com os fundamentos previstos na LAI tem-se o precedente para a abertura 

dos arquivos produzidos pela comunidade de informações dentro dos campi das 

universidades, sejam aqueles originados pelas agências que atuavam internamente 

(ASIs), seja pelos órgãos centrais, (DSI/MEC). Frise-se que mesmo antes da edição 

da LAI, o governo federal208 já havia determinado através de portaria ministerial a 

                                                      

206
 Deve-se levar em consideração, no entanto, o fato de que os acervos dos órgãos da repressão 
podem não trazer nos documentos produzidos a verdade real sobre os fatos ocorridos durante o 
período ditatorial, uma vez que as versões constantes na documentação nada mais são do que os 
registros dos arbítrios cometidos pelo e em nome do poder autoritário dos militares e civis 
colaboradores. Daí a importância de se tentar de todas as formas possíveis, o acesso a outras 
fontes, como história oral e documentos que não foram produzidos exclusivamente pelos órgãos 
da repressão. 

207
 Importante frisar que não se esta defendendo um precedente para que os documentos não sejam 
acessados, mas somente a possibilidade de que, em alguns casos, esse acesso seja feito com 
critérios, de acordo com classificação técnica para o acesso aos documentos. Obviamente, os 
documentos que versarem sobre violações de direitos humanos, não devem ter restrição. 

208
 ISHAQ, FRANCO, op. cit. p. 36. 
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remessa de todo o acervo das instituições de ensino superior ao Arquivo Nacional, a 

fim de que estes documentos pudessem ser acessados. Nesse sentido (ISHAQ; 

FRANCO, 2008, p. 36) afirmam que: 

[...] Em 2007, a Casa Civil da Presidência da República, reforçando o 
Decreto 5.584, determinou, por meio de Aviso Circular a todos os 
ministérios, o recolhimento ao Arquivo Nacional dos acervos produzidos 
pelos órgãos de segurança e informações instalados nos Ministérios civis 
durante o regime militar. O objetivo era o recolhimento dos documentos das 
extintas Divisões e Assessorias de Segurança e Informações, órgãos 
setoriais existentes à época, com intuito de orientá-los nas buscas destes 
acervos em seus respectivos arquivos [...]. 

No quarto eixo norteador da política transicional, coloca-se o direito à justiça, 

que nada mais é do que a possiblidade de se apurar as condutas criminosas 

cometidas pelos agentes da repressão contra a população, e como decorrência 

lógica, a responsabilização jurídica (nas esferas cível, penal e administrativa) dos 

criminosos. Nesse espectro de possibilidades, surge a necessidade de investigar, 

processar, apurar responsabilidades (sobretudo, mas não exclusivamente) dos 

agentes públicos, para que ao cabo, possa se pensar em seu sancionamento, dentro 

de cada esfera.  

Cabe frisar que a questão de acesso à justiça na justiça transicional é o ponto 

fulcral da controvérsia, seja para o Estado brasileiro, seja para os outros países do 

Cone Sul209. Ao se analisar os desdobramentos do período pós-ditadura no caso 

argentino, são bastante peculiares as conclusões a que se pode chegar. Fruto de 

uma transição não negociada, já que o caráter extremamente violento da repressão 

daquele país impôs uma ruptura abrupta com os grupos de poder que haviam 

perpetrado o golpe, a Argentina conseguiu efetivar de forma bastante contundente o 

princípio da justiça ante seus criminosos. De acordo com Flávia Piovesan (2012): 

[...] A ditadura na Argentina estendeu-se pelo período de 1976 a 1983. 
Estima-se que houve o desaparecimento forçado de 18 mil pessoas (dados 
oficiais da Secretaria de Direitos Humanos) a 30 mil pessoas (de acordo 
com estimativas de organizações não governamentais, como Las Madres 
de la Plaza de Mayo). Quanto ao direito à justiça, decisão da Corte 
Suprema de Justiça de 2005 no caso Simón, Héctor e outros anulou as leis 
de ponto final (Lei 23.492/86) e obediência devida (Lei 23.521/87) – ambas 
obstavam o julgamento das violações ocorridas de 1976 a 1983, durante a 

                                                      

209
 No entanto, no caso argentino, houve logo após o término da ditadura, condições sócio-políticas 
para que fossem apuraras as atrocidades cometidas durante os anos de exceção daquele país. A 
partir dessa postura progressista do governo argentino, muitos dos agentes que cometeram 
crimes contra a população foram responsabilizados penalmente, alguns inclusive com prisão 
perpétua, ainda cumprindo-a atualmente. 
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“guerra suja” – adotando como precedente o caso Barrios Altos. A 
jurisprudência desenvolvida pela Corte Suprema de Justiça Argentina 
expressamente reconhece que: “a jurisprudência da Corte Interamericana 
deve servir de guia para a interpretação dos preceitos convencionais, sendo 
uma imprescindível diretriz de interpretação dos deveres e das obrigações 
decorrentes da Convenção Americana”

13
. No caso Mazzeo, Julio Lilo e 

outro, decidido em 2007, a Corte Suprema Argentina invalidou decreto 
adotado pelo presidente Menen em 1989, que concedeu indulto a 30 ex-
militares acusados de crimes de lesa humanidade, amparando-se na 
jurisprudência da Corte Interamericana, em especial nos casos Velásquez 
Rodrigues e Barrios Altos. Quanto ao direito à verdade, em 6 de janeiro de 
2010, a presidente da Argentina determinou a abertura dos arquivos 
confidenciais referentes à atuação das Forças Armadas na ditadura militar 
no país, no período de 1976 a 1983. O fundamento do decreto é que “a 
atuação das Forças Armadas durante a vigência do terrorismo de Estado 
demonstra que a informação e a documentação classificadas como 
confidenciais não estiveram destinadas à proteção dos interesses legítimos 
próprios de um Estado Democrático, mas, ao contrário, serviram para 
ocultar a ação ilegal do governo. Manter o sigilo dos documentos é contrário 
à política da memória, verdade e justiça”. Observe-se que o Decreto 
destaca expressamente, em seus considerandos, o caso Simón, Julio 
Héctor e outros, que determinou a reabertura de causas de violações de 
direitos humanos durante o “terrorismo de Estado”, demandando uma 
grande quantidade de informação e documentação sobre a atuação das 
Forças Armadas. Adiciona que, limitar o acesso à informação e à 
documentação, de forma a impedir uma investigação completa e o 
esclarecimento de fatos, com o julgamento e a sanção dos responsáveis, 
seria atentar às obrigações assumidas pelo Estado argentino no plano do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos. À luz da experiência argentina, 
conclui-se que há: a) a plena incorporação da jurisprudência da Corte 
Interamericana e dos parâmetros protetivos internacionais pela Corte 
Suprema Argentina; b) uma explícita e firme política de Estado em prol da 
memória, verdade e justiça; e c) a devida proteção dos direitos à verdade e 
à justiça

210
 [...]. 

No caso brasileiro, em que pesem as tentativas de acesso à Justiça para 

apurar os crimes cometidos pelos agentes do Estado no período da ditadura, até 

hoje ninguém foi responsabilizado criminalmente. Em recente decisão do STF, na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.153, em 29 de 

abril de 2010, manteve-se a interpretação de que a Lei de Anistia de 1979 (6683/79) 

teria assegurado anistia ampla, geral e irrestrita, alcançando tanto as vítimas como 

os algozes. Embora a anistia política tenha sido extremamente importante dentro do 

contexto do avanço da redemocratização, já que a pressão da sociedade civil pela 

abertura crescia durante os anos 1970, o governo do ditador João Figueiredo 

encaminhou para o Congresso o seu projeto (do executivo), o qual atendia 

parcialmente os interesses de ambos os lados, pois ao mesmo tempo em que 

                                                      

210
 PIOVESAN, Flávia. Lei de Anistia, Direito à Verdade e à Justiça: o Caso Brasileiro Disponível em: 
<http://interessenacional.uol.com.br/index.php/edicoes-revista/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-
justica-o-caso-brasileiro/6>. Acesso em: 15 Ago. 2014. 

http://interessenacional.uol.com.br/index.php/edicoes-revista/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-justica-o-caso-brasileiro/6%3e
http://interessenacional.uol.com.br/index.php/edicoes-revista/lei-de-anistia-direito-a-verdade-e-a-justica-o-caso-brasileiro/6%3e
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permitia a volta dos exilados, excluía os condenados por atentados terroristas e 

assassinatos, desde que esses não fossem os militares e demais agentes da 

repressão.  

A posição da suprema corte brasileira defendeu a ideia de que a Lei da Anistia 

teria sido a expressão de um “acordo político de conciliação nacional”, envolvendo 

diversos atores e instituições políticas, além de considerarem que não é papel do 

Poder Judiciário “reescrever a Lei da Anistia”, cabendo ao Poder Legislativo tal 

competência. Mesmo para uma interpretação mais restritiva da Lei da Anistia, o STF 

referiu este ser um papel do Legislativo, se assim for decidido. Contudo, o avanço ao 

menos se deu no eixo da memória e verdade, já que a decisão do STF definiu 

(PIOVESAN, 2012):  

[...] a necessidade de assegurar “a possibilidade de acesso aos documentos 
históricos, como forma de exercício fundamental à verdade, para que, 
atento às lições do passado, possa o Brasil prosseguir na construção 
madura do futuro democrático”. Concluiu afirmando que “é necessário não 
esquecermos, para que nunca mais  as coisas voltem a ser como foram no 
passado [...]. 

Entretanto, embora possa ter havido avanços nos demais eixos com a 

posição do Supremo, sem a possibilidade jurídica de acesso à Justiça pela revisão 

ou (re)interpretação da Lei da Anistia, definitivamente não há como efetivar a justiça 

transicional neste aspecto.  

Por derradeiro, apresenta-se o quinto eixo, o qual pode ser definido pela sua 

permeabilidade em certa medida sobre todos os demais, qual seja, o 

fortalecimento/reforma das instituições democráticas com a finalidade de não 

repetição das atrocidades. Nesse aspecto, pode ser citada a necessidade de 

reformas institucionais em diversos órgãos do Estado, na legislação vigente, no 

Poder Judiciário, nas Policias, nas universidades, na repressão estatal 

institucionalizada e no afastamento dos criminosos (que não foram 

responsabilizados ainda), os quais ocupam cargos de poder até hoje. Nesse eixo 

também se enquadra a proposta de acesso aos arquivos das Assessorias de 

Segurança e Informações, uma vez que, além de contemplarem os eixos da 

memória e da verdade, também podem fazê-lo no eixo das reformas institucionais, 

pois não houve, assim como na maioria das outras instituições (para não dizer na 

totalidade) reformas institucionais nas universidades brasileiras, as quais, sofreram 

por todo período da ditadura, violações de toda ordem. Em relação à necessidade 



113 

de se retirar os agentes da repressão que ainda ocupam cargos públicos, o 

processo de “limpeza” da máquina pública, segundo Quinalha (2013, p. 149) é 

chamado de purgações/depurações ou lustrações (purges ou vetting).  

Para que sejam compreendidos os processos de justiça transicional, 

considerando suas formas distintas em cada Estado onde foram implementadas, é 

preciso fazer uma análise para além da meramente normativa, pois esta 

exclusivamente, se mostraria incompleta na sua compreensão. Dessa forma, a 

análise dos processos transicionais precisa ser feita levando-se em conta as 

idiossincrasias de tempo e lugar em que foram propostas, ou seja, dependendo do 

contexto sócio político de cada país, houve (ou não) avanços. 

 Além disso, há também que se considerar a importância de realizar os 

processos transicionais não exclusivamente dentro da perspectiva 

institucional/estatal, ou seja, é fundamental que sejam recuperados os pontos 

relevantes para a sociedade civil (como por exemplo, as políticas de verdade e 

memória e o resgate dos acontecimentos históricos do período, revisando a “versão 

oficial” do Estado brasileiro), assim como dos atores não estatais, até para que haja 

a oposição às forças institucionais que, como no caso brasileiro, não permitiram até 

hoje, a completude do processo de Justiça de Transição.  

Um questionamento bastante interessante, e ao mesmo tempo desafiador é: 

como recompor um quadro “ideal” de justiça tendo como pressupostos aspectos 

excepcionais e contingentes dentro de um período de mudança de um regime 

autoritário para um regime democrático? Uma das respostas possíveis é pensar que 

mesmo o aparato judicial dito ordinário lida com mudanças e readequações dentro 

do processo dialético de promoção da justiça, visto que é bastante ilusória uma 

atuação de uma justiça ordinária em um contexto social estável e amplamente 

satisfatório. Sendo assim, pode-se pensar analogamente à atuação do judiciário, 

propondo-se as readequações necessárias dentro do processo de avanço da justiça 

transicional. 

Para se apontar alternativas dentro do processo transicional (incompleto) 

brasileiro, serão examinados a seguir os principais pontos da incompletude, em 

especial aqueles em que na perspectiva deste trabalho, absolutamente não 

avançaram no contexto da Justiça de Transição do Estado brasileiro. 
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3.4 A incompletude da justiça de transição brasileira 

 

Uma das maneiras de compreender a incompletude da justiça de transição 

brasileira é considerar o fato de que as reivindicações das vítimas que sofreram 

violações de direitos humanos nesse período não tiveram a mesma relevância do 

que outras agendas, como por exemplo, os segmentos da economia e política211. 

Contudo, os agentes políticos e até mesmo os teóricos parecem ter ignorado 

o fato de que as demandas de direitos humanos encerram em si mesmas um caráter 

político tão expressivo quanto os pleitos de natureza política, até por que, não se 

podem pensar esses conceitos de forma apartada, uma vez que estão necessária e 

intimamente ligados entre si. E como em muitos dos países em que se tentou 

realizar as medidas transicionais, em diferentes graus de intensidade, sempre houve 

tensões por parte de quem propunha e de quem resistia à transição, criou-se um 

binômio definidor desse embate: “medo x impaciência” (QUINALHA, 2013, p. 102). 

Nesse misto de medo (dos que não querem a transição na sua plenitude por temer 

responsabilização) e impaciência (dos que foram vítimas da violência estatal), não 

raro os atores da oposição democratizadora acabam sendo atendidos, por conta dos 

agentes políticos da transição, serem muitas vezes exatamente os mesmos que 

colaboraram, omitiram-se ou protagonizaram os golpes. 

Sempre que isso ocorreu, a justiça, em relação aos acontecimentos do 

passado foi descartada, pois apurar os crimes cometidos iria “impedir” uma efetiva 

reconciliação por meio de acordos políticos. Como os “protagonistas” dessa 

mudança tinham ou estavam comprometidos de alguma maneira com quem tinha a 

perder com a justiça, a impaciência era deixada de lado, prevalecendo o medo 

(QUINALHA, 2013, p. 102-103). 

Isso explica em parte por que os militares perpetradores desses crimes e 

seus apoiadores civis, os quais tiveram algum tipo de influência no jogo político pós-

ditadura, justificaram seu medo sob a ameaça de manobras “revanchistas” dos 

atores da redemocratização. Em não podendo anulá-la completamente, ao menos 

                                                      

211
 Muitos dos atores envolvidos nas tentativas de reestabelecer as liberdades democráticas no caso 
brasileiro estavam mais interessados em garantir o processo político com mínimas garantias, 
assim como retirar a economia brasileira da situação de grave crise por que passava desde o final 
dos anos 1970.  
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tentavam impor limites à transição, além de garantirem que o “passado não seria 

desenterrado” (O’DONNELL, 1988, p. 55). 

Outro fator que ajuda a explicar a pouca atenção dispensada à agenda de 

reparações contra os violadores dos direitos humanos nos períodos autoritários 

durante a fase de transição foi o descompromisso com que os teóricos trataram 

dessa pauta. Embora soubessem que a demanda havia, o enfrentamento da questão 

do ponto de vista teórico é relativamente recente (QUINALHA, 2013, p. 104). 

Entre as questões importantes para saber como tratar o legado das violações 

de direitos humanos, está apurar se as Forças Armadas foram ou não responsáveis 

pela maior parte das atrocidades cometidas. Para tanto, é absolutamente 

indispensável que sejam acessados todos os acervos arquivísticos que dizem 

respeito às violações e que estão de posse das instituições do Estado ou mesmo em 

acervos pessoais, de forma ilegal nesse caso. Mesmo nos países em que houve 

progressos dentro dos processos transicionais, (transição não negociada) os 

militares continuaram a exercer autonomia e tutela sobre o sistema político. No 

Brasil, um exemplo de transição negociada, isso também ocorreu, e com maior 

intensidade, realidade que, inclusive, explica em boa parte os parcos avanços na 

redemocratização. 

Além disso, para Guilhermo O’Donnell (2004, p. 57) não há como estabelecer 

um compromisso efetivo e consistente com o processo democrático sem que, dentro 

desse mesmo processo não se enfrentem os traumas do passado. Para o autor, não 

há sustentação ideológica à democracia caso não se assuma, dentro de cada um 

dos eixos anteriormente citados, os crimes cometidos, tratando a partir disso, de 

atribuir responsabilidade a quem de direito.  

Contudo, o processo de redemocratização brasileiro até agora veio a 

confirmar exatamente a inferência acima apontada: ainda que tenha havido alguns 

avanços nas questões de reparações e políticas de memória, nos eixos da verdade, 

reformas institucionais e principalmente no eixo da justiça (com exceção de algumas 

ações cíveis), as reivindicações até agora vêm sendo negligenciadas, alegando-se 

sempre a necessidade de estabilidade (um dos fundamentos da decisão da ADPF 

153) e inoportunidade de se levantar bandeiras que viriam em prejuízo da 

“normalidade” da transição.  

Com efeito, esse é um dos maiores, se não o maior problema da 

redemocratização brasileira: a justiça de transição incompleta. É imperativo que o 
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Estado brasileiro, mesmo que tardiamente, implemente as medidas para o 

atingimento da completude da justiça transicional, sob pena de não se avançar nas 

conquistas democráticas, mantendo-se a sociedade à espera de um ideal de 

democracia inalcançável. Nesse sentido, é imprescindível que o Estado não 

desconsidere (como até agora o fez) o passado de desrespeito aos direitos 

humanos, nas palavras de Quinalha (2013, p. 118): “não se pode recomeçar de onde 

se tinha parado, como se nada tivesse acontecido”. 

Dito de outra forma parte-se do princípio que a transição só é viável se não 

partir de uma mera retomada da ordem do status quo pré-autoritário, já que não se 

pode desconsiderar todo período de violações, sob pena de assumir-se um risco 

muito grande, de que os erros do passado voltem a ser cometidos212. Na transição 

democrática brasileira esse “rito de passagem” ainda não aconteceu, ou melhor, 

aconteceu de forma precária. 

Ademais, a retomada do status quo ante se torna invariavelmente inviável 

pelas próprias imposições do legado autoritário que o período repressivo impôs à 

população, remetendo a necessidade de se buscar referências éticas e novos 

parâmetros sociais e jurídicos para se estruturar um regime democrático, pautado na 

soberania popular. 

Foram apresentadas algumas considerações que inter-relacionam, de 

maneira geral, todos os eixos que definem conceitualmente os princípios da justiça 

de transição. Contudo, cabe frisar que o propósito desse trabalho não é abordar 

exaustivamente o complexo e inacabado conceito de justiça transicional brasileiro. 

Posto isso, para estabelecer relação com o “produto final” desta dissertação, será 

dada atenção maior a dois dos principais eixos da Justiça de Transição: o eixo da 

memória e o eixo das reformas institucionais, visto que os eixos temáticos do 

produto visam, em última análise, a tratar mais pontualmente dessas demandas 

dentro da Universidade Federal de Santa Maria. 

                                                      

212
 “País que esquece violações tende a repeti-las”. MPF denuncia Ustra e busca agir criminalmente 
contra agentes do Estado por crimes de lesa-humanidade. Justiça Federal aceita denúncia contra 
Ustra por sequestro durante a ditadura. Disponível em:  
<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/mpf-denuncia-ustra-por-sequestro-qualificado-2/>. 
Acesso em: 20 Mai. 2014.  

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/mpf-denuncia-ustra-por-sequestro-qualificado-2/
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3.5 A proposta de reativação do Instituto de Preservação da Memória Cultural 

de Santa Maria e Região – IPREMEC 

 

Como exigência do Programa de Pós-Graduação Profissional em Patrimônio 

Cultural da UFSM - PPGPPC - será proposta a reativação de um órgão já existente 

na UFSM desde o ano de 1983, qual seja, o Instituto de Preservação da Memória 

Cultural de Santa Maria e Região (IPREMEC213), o qual foi aprovado (por 

unanimidade) em dezembro daquele ano, por sugestão do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB214). Na ocasião, um grupo de professores do 

Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) referiu a importância de se buscar 

preservar os valores humanos relacionados à memória cultural do país e da região. 

De acordo com o projeto “Pró Memória”, (conforme processo número 

23081.009823/883-0215) o qual propunha a criação do referido Instituto, a pretensão 

era preencher lacuna existente na UFSM e atender um chamamento do CRUB, além 

de poder fomentar uma maior integração entre os Centros da Universidade, no que 

dizia respeito à preservação do Patrimônio e Memória Cultural. 

Entre as justificativas apresentadas pelo projeto, estava a possibilidade de se 

efetivar a integração, o apoio, a motivação, e despertar uma nova consciência para a 

preservação do Patrimônio e Memória Cultural junto à comunidade Santamariense. 

Como objetivos, o projeto propunha estimular, promover e realizar através da UFSM, 

juntamente com entidades públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento 

cultural, o estudo, a pesquisa, a seleção, a catalogação, a divulgação, a proteção, a 

fruição, a conservação e preservação do patrimônio de Santa Maria e Região, tanto 

para os bens dentro dos limites territoriais quanto para aqueles localizados fora dos 

limites.  

Ainda, o Instituto pretendia implementar, segundo o projeto, Gabinetes216 de 

Documentação, História, Arte e Cultura Popular, Ciências Naturais, Arquitetura e 

Urbanismo, Museologia, Antropologia e Comunicação Social, além de outros que 

                                                      

213
 O documento em anexo é o parecer da aprovação do IPREMEC, datado de 28 de dezembro de 
1983. Cf. Anexo S. 

214
 Cf. Anexo T. 

215
 Cf. Anexo U. 

216
 Cf. Anexo V. 
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guardassem relação com a preservação do Patrimônio e da Memória Cultural da 

cidade de Santa Maria.  

Em 25 de janeiro de 1984 foi aprovada a Resolução 002/84217, a qual criava o 

IPREMEC, como órgão vinculado à Reitoria. De acordo com a referida Resolução: 

[...] I – Criar o Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria 
e Região, como órgão vinculado à Reitoria, em conformidade com o 
aprovado pelo Egrégio Conselho Universitário em sua 346ª sessão 
realizada em 28 de dezembro de 1983, [...]. 

Foram apresentados ainda um organograma funcional do IPREMEC, além de 

um organograma do colegiado do referido Instituto, fazendo referência aos já citados 

Gabinetes218. 

A proposta de reativação do IPREMEC já vem sendo tratada desde o 

segundo semestre de 2012219, sendo que a Pró-Reitoria de Planejamento 

(PROPLAN) já foi provocada a dar as informações jurídico-institucionais, 

oportunidade em que informou que o IPREMEC continua, de direito, compondo a 

estrutura administrativa da UFSM, portanto considerando viável, do ponto de vista 

jurídico, sua reativação. O interesse pela reativação do Instituto passa pelo fato de 

que desde 2006 encontra-se em funcionamento junto ao CCSH o Programa de Pós-

Graduação Profissional em Patrimônio Cultural (PPGPPC), o qual tem como objetivo 

a capacitação de profissionais na área de Preservação de Patrimônio, fato que pode 

vir a proporcionar um excelente instrumento de qualificação para estes profissionais, 

podendo ainda atuar junto à comunidade, em nível regional, nacional e internacional, 

uma vez que há proximidade com os demais países do MERCOSUL. 

Com relação ao funcionamento do IPREMEC, propõe-se que o mesmo possa 

contar com a colaboração do corpo docente e discente do programa, com atuação 

dentro de cada uma as linhas de pesquisa previstas, podendo ainda, se estabelecer 

a readequação do antigo organograma, o qual contava com diversos gabinetes, a 

fim de que se possa adaptar à realidade atual no que diz respeito à questão de 

pessoal. As atuais linhas de pesquisa do PPGPPC são as seguintes: Preservação 

                                                      

217
 Cf. Anexo W. 

218
 Cf. Anexo X. 

219
 Cf, Anexo Y. Juntamente com a proposta de reativação do IPREMEC, está sendo apresentada a 
proposta do Regimento Interno para o Instituto, considerando as alterações dos Gabinetes pelas 
Linhas de Pesquisa entre outras alterações, relativas à questões de pessoal. 
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do Patrimônio Material e Gestão Patrimonial, da Área de Concentração –Arquitetura 

e Patrimônio Material – e História e Patrimônio Cultural e Patrimônio Documental 

Arquivístico, da Área temática – História e Patrimônio Cultural220. É com base na 

proposta de substituição dos gabinetes pelas linhas de pesquisa do programa de 

pós-graduação que se apresenta a pertinência da propositura do IPREMEC nesse 

trabalho, uma vez que o mesmo se desenvolve dentro da linha de pesquisa de 

Patrimônio Documental Arquivístico, o que permitiria, em tese, tratar as questões de 

memória da própria UFSM, contidos dentro dessa consideração, o resgate (ou a 

tentativa de) dos documentos do acervo da ASI/UFSM.  

Para além da questão de memória, ainda se pode considerar a reativação do 

Instituto dentro da perspectiva das reformas institucionais221, tanto na proposta de 

reativação do Instituto, quanto nas questões relativas aos direitos humanos afetas à 

comunidade acadêmica, pelas quais necessariamente o Estado brasileiro precisa 

passar para que se alcance melhores resultados222 dentro da política da 

(incompleta) justiça transicional brasileira. Nesse sentido, mesmo que o IMPREMEC 

tenha outras perspectivas para serem desenvolvidas, considerando as demais linhas 

de pesquisa do programa, é possível que os dois eixos que pouco foram 

contemplados na justiça de transição brasileira, possam ser viabilizados pelas ações 

do Instituto, sendo viável inclusive, caso se recuperem os documentos do acervo da 

Assessoria da UFSM, que estes recebam tratamento e sejam devidamente 

guardados pelo IPREMEC. 

Com respeito à justificativa pela proposta de reativação do Instituto, pode-se 

dizer que o referido órgão foi pensado a partir do tema apresentado na presente 

                                                      

220
 Disponível em: <http://coral.ufsm.br/ppgppc/index.php/sobre-o-curso-2/linhas-de-pesquisa-2>. 
Acesso em: 05 Set. 2014. 

221
 As referidas reformas institucionais a que se refere o eixo da justiça transicional podem ser 
implementadas tanto no aspecto de estrutura, ou seja, na proposta de reativação no Instituto, 
quanto no atendimento às questões de violações de direitos humanos existentes dentro da UFSM, 
sejam as contemporâneas, sejam aquelas ocorridas durante o período de funcionamento da 
ASI/UFSM. A apuração as violações cometidas naquele período, assim como o combate às 
violações contemporâneas podem ser alternativas para a efetivação da Justiça de Transição no 
Brasil dentro das instituições de ensino superior. 

222
 A proposta de reativação do IPREMEC e a reestruturação das linhas de pesquisa em substituição 
aos gabinetes da antiga proposta tem o propósito de contemplar um organismo que trabalhe a 
questão de Memória e Patrimônio Cultural da UFSM e Região e, especificamente em nível 
acadêmico, de tratar de dois eixos temáticos que guardam relação entre si: o eixo da memória e o 
eixo das reformas institucionais, dois dos princípios implementados precariamente pela justiça de 
transição brasileira e que podem ser vislumbrados, entre outras questões, pela recuperação do 
acervo da ASI/UFSM.  

http://coral.ufsm.br/ppgppc/index.php/sobre-o-curso-2/linhas-de-pesquisa-2
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dissertação, qual seja, a abertura dos arquivos da ditadura civil-militar brasileira, 

particularmente os arquivos das Assessorias de Segurança e Informações - ASIs - 

estabelecendo um paralelo com a questão contemporânea da justiça de transição 

incompleta, já que, o IPREMEC pode vir a ter dentro de seu organograma ações que 

visem a ser uma alternativa de reforma institucional, na medida em que se dispõe a 

observar as questões de direitos humanos223 afetas à comunidade acadêmica, 

assim como propor o necessário resgate do acervo arquivístico da ASI/UFSM, sob a 

perspectiva do eixo da memória, o qual ainda não foi apresentado à comunidade 

Santamariense e tampouco à comunidade acadêmica.  

Dentro dos princípios da justiça de transição, considerando-se em nível 

nacional, pode-se inferir que foram enfrentadas algumas questões que dizem 

respeito ao resgate da memória do período autoritário vivido pela sociedade 

brasileira. Entre estas, estão os trabalhos da Comissão de Anistia, a qual desde 

2001 já se remetia a essa demanda específica, na medida em que, propunha 

reparações pecuniárias, além de criar as caravanas itinerantes, as quais coletavam 

dados, ouviam as vítimas (ou familiares) que sofreram violações, e dentro de um 

resgate histórico dos fatos ocorridos, o Estado apresentava um pedido formal de 

desculpas aos cidadãos envolvidos, como forma de reconhecer os erros cometidos 

pelos seus agentes, na tentativa de minimizar, simbolicamente as sequelas 

permanentes deixadas224. De acordo com Rosito (2010): 

[...] Nesse mesmo sentido, outro conselheiro enfatizou em um dos votos que  
[...] nenhuma reparação econômica pode ressarcir os danos causados [...] 
valor algum seria capaz de reparar... A mídia deveria ressaltar o caráter 
educativo da anistia. Qual a relevância de ressaltar o valor pecuniário das 
indenizações? [...] Que preço tem a tortura? Que preço tem a barbárie? E a 
vida? (conselheiro da Comissão, durante exposição de voto, caravana) O 
julgamento de cada processo, em caso de deferimento, é encerrado com a 
concessão da condição de anistiado político e um pedido de desculpas 
oficiais do Estado brasileiro pela perseguição política realizada. Desculpas, 
escusas, perdão, intercalaram-se naquela tarde ao final da análise dos 
requerimentos. Pedimos desculpas oficiais do Estado brasileiro pelas 

                                                      

223
 As referidas reformas institucionais consistem em modificar as instituições responsáveis pelas 
violações aos direitos humanos propondo com isso, o afastamento das pessoas responsáveis 
pelas violações dos cargos que ainda ocupam dentro das instituições governamentais. BIDNIUK, 
Gabriela da Rosa. Justiça de transição no Brasil. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11164&revista_ aderno=27>. Acesso 
em: 10 Ago. 2014. 

224
 ROSITO, João Baptista Alvares. Anistia política, reparação econômica e justiça de transição: um 
estudo etnográfico das medidas brasileiras compensatórias por violações de direitos humano à 
época da ditadura militar. Disponível em: <http://idejust.files.wordpress.com/2010/04/ii-idejust-
rosito.pdf.> Acesso em: 19 Jun. 2014. p. 19. 
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injustiças que cometeu contra o senhor. Nossas homenagens. (conselheiro 
da Comissão de Anistia, oficializando o deferimento do requerimento de 
anistia política e reparação econômica). [...], [...] Dispostos a alinhar aos 
procedimentos burocráticos da aplicação da legislação outros sentidos – 
tanto porque acreditam que o dinheiro não cumpriria a finalidade de 
reparação, quanto como forma de exaltar a trajetória política de ex-
perseguidos políticos --, os conselheiros da Comissão de Anistia passam a 
formular um pedido de desculpas por parte do Estado brasileiro pelas 
perseguições políticas perpetradas nos anos da ditadura. O objetivo do 
“pedido de desculpas oficiais do Estado”, segundo conta uma conselheira, é 
agregar “valor simbólico” à estrita aplicação da lei que vinha até então 
sendo feita [...]. 

Entretanto, o alcance dos trabalhos da Comissão da Anistia ficou restrito aos 

processos de pedido de reparação, não podendo obviamente, atender a todas as 

questões de memória das instituições. Nesse sentido, o Instituto é apresentado 

como uma alternativa de se propor o resgate histórico das violações cometidas 

dentro do campus universitário da Universidade Federal de Santa Maria, a qual teve 

uma assessoria bastante atuante, embora não constem arquivos extensos para 

analisar a dimensão da sua atuação.  

A partir da possibilidade do acesso aos documentos produzidos pela agência 

da comunidade de informações dentro da universidade, se poderá avaliar quais os 

segmentos mais atingidos com a intervenção desse órgão, quem foram os 

colaboradores e principalmente, o que pode ser feito (se é que ainda é possível) 

para reparar as violações sofridas por estudantes, professores e servidores da 

UFSM. Além disso, o resgate histórico do acervo pode vir a proporcionar os demais 

eixos, como das reparações pecuniárias (eixo da justiça), se for o caso, assim como 

o eixo da verdade, na medida em que poderá trazer à tona as motivações para 

muitos dos fatos ocorridos durante o período de funcionamento da agência. Some-

se a tudo isso, a possibilidade de se realizar, analogamente aos trabalhos da 

Comissão da Anistia, audiências para que os dirigentes da universidade de hoje, 

possam reparar simbolicamente às vítimas, ou seus familiares, pelos abusos do 

período de exceção225. 

Sobretudo nos campos da memória e reformas institucionais, a reativação do 

IPREMEC na estrutura institucional da UFSM vem ao encontro dos preceitos não 

atingidos da Justiça Transicional (particularmente dentro das instituições de ensino 

                                                      

225
 Nesse sentido, está sendo proposta em nível institucional na UFSM, a Comissão da Verdade, de 
acordo com o que outras instituições de ensino superior já propuseram em suas estruturas 
internas. Cf. Anexo Z. 



122 

superior), visando à recomposição do Estado e da sociedade, na perspectiva da 

plena democracia.  

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

As ditaduras de segurança nacional deixaram marcas permanentes em todos 

os países do Cone Sul em que foram implantadas. Considerando o contexto mundial 

de bipolarização político-ideológica, o Brasil redefine no final dos anos 1950 o 

conceito de defesa nacional, elegendo não mais o inimigo externo como o foco da 

segurança, mas o inimigo interno na tentativa de controlar os agitadores que 

contestavam o status quo.  

Mesmo antes do golpe civil-militar, o Estado brasileiro já tinha preocupação 

em monitorar os focos de agitação dos movimentos sociais que buscavam obter 

conquistas sociais, indo de encontro ao sistema vigente. Com o advento do golpe, 

as estruturas de informações226 do Estado foram, pouco a pouco, sendo 

militarizadas, dando lugar ao que passou a se chamar a “comunidade de 

informações” dos governos ditatoriais. Dessa maneira, foi criada a “máquina para 

produção e operação de informações”, tendo como principal órgão, o SNI, o qual 

tinha como organismo norteador de suas ações, o Conselho de Segurança Nacional, 

(CSN), além do aparato repressor, que fazia o serviço sujo do sistema repressivo227.  

Após a criação do SNI, (1964), suas atividades foram ampliadas por todo 

território brasileiro, o que denotava o poder que o órgão tinha dentro da repressão. 

Não por acaso, o SNI se tornou nos anos seguintes ao golpe o órgão mais 

importante da repressão, atuando inclusive em todos os Ministérios e esferas do 

Estado (federal, estaduais e municipais), em empresas estatais e privadas, assim 

como dentro das universidades, sobretudo a partir do final dos anos 1960. Para 

poder atuar com a eficácia desejada, o SNI criou as Divisões de Segurança e 

Informações (DSIs), e entre estas, uma das mais atuantes durante todo o período de 

exceção: a DSI do Ministério da Cultura (DSI/MEC). A este órgão ficaram vinculadas 

as estruturas que iriam atuar dentro das universidades brasileiras: as Assessorias de 

Segurança e Informações (ASIs/AESIs). 

A presente dissertação foi proposta com o objetivo de apresentar algumas 

informações sobre um ponto específico do período da ditadura: o funcionamento de 

                                                      

226
 Essas estruturas já existiam antes do golpe civil-militar. A partir de 1964, houve apenas a 
militarização das mesmas, tornando-as muito mais eficazes e estruturadas para monitorar os 
inimigos do “regime”. 

227
 COIMBRA, op. cit. p. 11. 
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órgãos criados pela comunidade de informações atuando dentro dos campi 

universitários e as principais repercussões dessa atuação para a comunidade 

acadêmica. Além disso, procurou-se analisar a atuação da repressão logo após o 

golpe, o que foi chamado de “primeiro expurgo”, momento a partir do qual foram 

expurgados muitos professores e servidores das universidades, assim como houve 

um grande número de alunos perseguidos e expulsos de suas instituições, alguns 

até mesmo para fora do país. Em 1968, houve o “segundo expurgo” o qual foi menos 

seletivo e muito mais eficaz que o primeiro, já que com a edição do AI-5 e o Decreto 

477, não havia absolutamente nenhuma condição de qualquer ato de resistência, 

tanto fora, quanto dentro as universidades. 

O que se viu daí em diante foi a generalização da repressão. Não havia mais 

a repressão seletiva que tinha pautado os primeiros anos do golpe, pois mesmo a 

classe média que foi apoiadora dos golpistas passou a ser perseguida, assim como 

a classe artística que até esse momento vinha sendo relativamente poupada. Não 

seriam somente os líderes estudantis e sindicais e os políticos oposicionistas, já 

conhecedores da repressão, que vão estar entre as vítimas do sistema repressivo, 

mas a população em geral. 

Durante todo o período da ditadura, os órgãos de repressão atuaram com 

base nos dados colhidos pelos órgãos de informação. E para que o monitoramento, 

perseguição e desestruturação completa dos grupos de resistência fossem 

eficientes, fez-se necessário uma grande estrutura institucional (pretensamente 

legal) além de muitos outros colaboradores (paralegais) na obtenção de 

informações. Contido dentro dessa premissa de produção de informações para 

assessorar os agentes da repressão, estavam as Assessorias de Segurança e 

Informações (ASIs), atuando dentro das universidades e levantando todo tipo de 

informação que pudesse garantir ao governo que este não teria mais problemas com 

o movimento estudantil. Na perspectiva dos militares, o meio acadêmico era um dos 

principais focos de resistência ao governo, daí a necessidade do controle ostensivo.  

Entre as questões levantadas na presente dissertação, está a grande 

dificuldade em ter-se acesso a esta documentação, sobretudo pela forma de 

transição democrática que ocorreu no Brasil, sem rompimento das estruturas de 

poder, o que garantiu enormemente aos agentes da repressão e seus aliados, a 

quase certeza de que não seriam apurados os eventos comprometedores desse 
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período. Dentro desse contexto, a maioria das universidades228 que produziu 

grandes quantidades de documentos sobre os alunos e professores monitorados 

não procurou cuidar desses acervos, tendo permitido que, em muitos casos, os 

próprios agentes da repressão se apropriassem dos documentos, ocasionando, não 

raro, a destruição dessas informações, ou então seu desaparecimento.  

Em relação aos acervos produzidos pelas ASIs durante o período de sua 

existência dentro das universidades, a publicização dos mesmos vai possibilitar que 

se (re)estabeleçam os aspectos relativos à verdade e à memória dentro dessas 

instituições, além de se propor em nível acadêmico as reformas institucionais às 

quais todos os órgãos de Estado devem/precisam submeter-se, para  terem gestões 

mais republicanas, além da revisão da versão oficial do período de exceção. 

Em certo sentido, o contraponto à versão oficial desse período explica o 

ressentimento que os militares da geração de 1964229 têm em relação ao que 

aconteceu, pois ao perceberem que perdem(ram) a batalha da memória, saem da 

posição de heróis para tornarem-se vilões do golpe. Apesar disso, essa memória 

ainda é bastante seletiva, sobretudo quando conclui que os rumos da ditadura foram 

determinados estritamente pelos radicalismos de ambos os lados (esquerda e 

direita), reduzindo a explicação dos motivos somente a essas duas opções. Dessa 

conclusão decorre a disputa, já que o que se busca é entender o período com todas 

as suas características e complexidades, admitindo-se os erros históricos de cada 

um dos atores, para confrontar a memória (oficial) liberal, a qual tende a apontar 

para o favorecimento das instituições de poder da época (e de hoje), deixando de 

lado a importância da sociedade brasileira (e de todos os movimentos sociais de 

contestação) no processo.  

Em relação à necessidade de reconstrução das instituições no Estado 

brasileiro, apesar de alguns avanços na justiça transicional, (sobretudo nos eixos de 

reparação, memória e verdade), ainda há muito a ser feito para que concretamente 

se avance no caminho do Estado Democrático de Direito, tão descaracterizado no 

                                                      

228
 É importante ressaltar que foram os órgãos de informação dentro dos campi que detinham a 
produção e o controle dos documentos, não passando diretamente pelas reitorias o trâmite dessa 
documentação. Além disso, da mesma forma que houve em vários casos servidores e professores 
que se dispuseram a colaborar com as Assessorias, também houve aqueles que se insurgiram 
contra a atuação desses órgãos, acarretando muitas vezes denúncias por parte de alunos e 
professores, quando não o acesso a documentos que eventualmente vazavam. (MOTTA, 2014, p. 
337). 

229
 NAPOLITANO, op. cit. p. 316-319 passim.  
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período de exceção. Tomando como exemplo outros países230 que passaram por 

períodos de violações de direitos e posteriormente pela etapa da redemocratização, 

o Brasil tinha (e ainda tem) o compromisso de resgatar o direito à memória e à 

verdade, tanto para a preservação daquela, com a apuração das responsabilidades 

pelos crimes cometidos, quanto para o registro do acontecimento histórico, individual 

e coletivo, a fim de que com essa postura a sociedade possa se reafirmar, e como 

consequência lógica, transformar suas ações e seus valores enquanto nação.  

Dessa forma, somente com o acesso aos registros231 que contém os fatos e 

as informações que envolveram as pessoas, as entidades públicas e privadas e os 

familiares das vítimas se poderá depurar os acontecimentos daquele período. A 

esse conjunto de ações dá-se a definição de patrimônio documental232. Dentro 

desse contexto estão inseridos os acervos de documentos que tratam do período 

histórico da ditadura civil-militar brasileira, os quais são patrimônio documental do 

país, e devem, portanto, ser considerados um bem público. Para tanto, é preciso 

frisar que somente será possível revisar a memória (hegemônica) sobre o período 

ditatorial se o Estado preocupar-se em tratar os arquivos da ditadura como um bem 

público de fato, e a partir disso definir o acesso irrestrito a esses documentos, de 

acordo com o que prescreve a própria Lei de Acesso à Informação (LAI) (11.527/11): 

[...] Art. 21.  Não poderá ser negado acesso à informação necessária à 
tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. 
Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre 
condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por 
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser 
objeto de restrição de acesso [...]

233
. 

Não é possível pensar o avanço da Justiça Transicional sem que haja a 

publicização e o acesso aos referidos arquivos, sob pena de se perder a 

                                                      

230
 Como por exemplo, a África do Sul, a Argentina e o Chile. 

231
 A guisa de exemplo pode-se citar os acervos das ASIs universitárias, os quais, em sendo 
acessados, poderão colaborar com a promoção das reformas institucionais das universidades 
brasileiras, bem como com os eixos de memória e verdade. 

232
 PORTELLA, Viviane Portella de. Difusão Virtual do Patrimônio Documental do Arquivo Público do 
Estado do Rio Grande do Sul. Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural, Área de Concentração em Patrimônio 
Documental, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), 2012. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/ppgppc/index.php/dissertacoes.> Acesso em: 13 Fev. 2014. p. 21-23 passim. 

233
 Lei de Acesso à informação. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm>. Acesso em: 10 Jul. 
2014. 

http://coral.ufsm.br/ppgppc/index.php/dissertacoes
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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oportunidade de revisar o que realmente motivou o golpe de Estado, quais os fatos 

mais relevantes e o que estava em jogo naquele momento histórico. 

Até muito pouco tempo, se considerarmos a abordagem do período de 

exceção no Brasil, o tema era tratado em sala de aula por parcela considerável dos 

historiadores (quando era abordado) de forma muito superficial, já que os livros 

didáticos não aprofundavam a questão. Além disso, a formação desses profissionais 

também colaborava para a precariedade da compreensão do período, o que explica 

muito do senso comum que permeia o imaginário coletivo da sociedade, já que nos 

bancos escolares não havia abordagem crítica sobre o tema. Cabe ressaltar também 

que o acesso aos dados, arquivos, documentos, estatísticas, constituem uma das 

premissas para a consolidação da democracia234, já que permite à sociedade refletir 

criticamente sobre os acontecimentos do período considerado.  

Entretanto, nos primeiros anos da redemocratização, o texto da Constituição 

Federal de 1988235 se propôs a romper com a lógica de restrição aos acervos dos 

documentos da ditadura, tornando-se um marco jurídico no caminho da transição 

democrática, mostrando-se, um poderoso instrumento na institucionalização dos 

direitos humanos no Brasil, já que estes foram contemplados na Carta Magna. O 

artigo 5º, Inciso XXXIII da CF/88 garante ao cidadão o exercício do seu direito de 

acesso à informação, de acordo com o compromisso assumido pelo Estado 

brasileiro através de diversos tratados e convenções elaboradas juntamente com a 

comunidade internacional236.  

Mesmo com a previsão constitucional, ainda faltava uma lei específica que 

tornasse efetiva a possibilidade de acesso a esses arquivos. Logo após a Carta 

Magna, editou-se a Lei de Arquivos (Lei 8.159/91237), a qual tratava genericamente 

                                                      

234
 Cartilha de Informação Pública: Uma introdução à Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011. 
Disponível em: <http:11www;cgu.gov.br/acessoainformacaogov/publicaçõesCartilhaAcessoa 
Informacao.pdf.>Acesso em: 15 Fev. 2014. p. 08. 

235
 ISHAQ, FRANCO, op. cit. 

236
 Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Interamericana de Princípios de 
Liberdade de Expressão, Pacto internacional d e Direitos Civis e Políticos, entre outros. Ibid. p. 10. 

237
 A rigor, a lei de arquivos serviu, sobretudo, para fazer uma ressalva a respeito do acesso a 
documentos públicos. Ficou estabelecido que o direito de acesso fosse pleno, com exceção de 
papéis de caráter sigiloso, “cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do 
Estado” ou exponha indevidamente a intimidade, a vida privada ou a imagem das pessoas. Na 
prática, portanto, essa lei apenas pavimentou o caminho para uma sequência de decretos 
presidenciais estipularem as regras de sigilo de documentos públicos. Lei 8.159/91 Lei de 



128 

do tema “acesso” a documentos públicos, sem, definir como e quando tal se daria. 

Contudo, pela própria imprecisão da lei, não houve efetividade no acesso aos 

arquivos da ditadura e na esteira daquela lei seguiu-se uma série de Decretos 

Federais e outras normas que não superaram o embate entre a “cultura de segredo 

x cultura de acesso238”. Somente a partir da edição da LAI (12.257/11), suplanta-se 

enfim o embate, o que representa um avanço na política de transparência do 

Estado, e, especificamente, um grande marco na publicização dos arquivos da 

ditadura.  

Concomitante a isso, desde maio de 2011, os arquivos do período militar 

brasileiro são considerados Patrimônio da Humanidade pela Organização das 

Nações Unidas para Educação e Cultura (UNESCO), já que o projeto “Rede de 

Informações e Contrainformação do “Regime Militar” no Brasil (1964-1985)” foi 

aprovado pelo Comitê Consultivo Internacional do Programa Memória do Mundo239 

(MoW – Memory of the World). O referido programa tem por objetivo preservar e 

difundir os documentos e arquivos de grande valor mundial, com o propósito de 

impedir que o patrimônio da humanidade seja esquecido. É de grande importância o 

reconhecimento pela UNESCO da necessidade da preservação dos arquivos da 

ditadura brasileira, pois chama a atenção do governo e da sociedade para a 

obrigação de proteger os acervos e torná-los disponíveis para consulta240. 

Com base nos últimos acontecimentos, de forma inédita o Estado brasileiro 

entra definitivamente em outro patamar no trato do acervo dos documentos da 

ditadura civil-militar. Há, contudo que se levar em conta para a pesquisa científica 

que a quantidade de documentos exige que o pesquisador escolha, pontualmente, 

qual(is) o(s) tipo(s) de documento(s) que irá pesquisar. Para se ter um parâmetro do 

tamanho do acervo, foram transferidos para o Arquivo Nacional 2.600.000 (dois 

                                                                                                                                                                      
Arquivos. Disponível em: <http://www.informacaopublica.org.br/node/1083>. Acesso em: 10 Fev. 
2014. 

238
 Na cultura de segredo a informação é retida e, muitas vezes, perdida. A gestão pública perde em 
eficiência, o cidadão não exerce um direito e o Estado não cumpre seu dever. Na cultura de 
acesso, o fluxo de informações favorece a tomada de decisões, a boa gestão de políticas públicas 
e a inclusão do cidadão. Pesquisas mostraram que a confiança da população no serviço público 
aumentou em países nos quais há lei de acesso que permitam à população acessar os acervos 
arquivísticos.Ibid. 

239
 Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/media/MOW_PT_2_completo_baixa. pdf>. 
Acesso em: 09 Mar. 2014. 

240
 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2011/05/arquivos-da-ditadura-militar-sao-
considerados-patrimonio-da-humanidade-pela-unesco>. Acesso em: 23 Fev. 2014. 

http://www.informacaopublica.org.br/node/1083/
http://www.arquivonacional.gov.br/media/MOW_PT_2_completo_baixa.%20pdf
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milhões e seiscentos mil) conjuntos de documentos do Serviço Nacional de 

Informações (SNI), representando apenas 3% do acervo daquele órgão.  

Some-se a todas essas questões o fato de que a sociedade brasileira, ainda 

que historicamente manipulada sobre os fatos que compõe sua própria história, não 

quer mais exercer o papel de “pacífica” ante os interesses das elites. Prova disso é 

que tem havido em todos os estados da federação manifestações de repúdio e 

contrariedade contra aqueles que representam e ainda defendem o antigo e o atual 

Estado repressor. Há alguns anos, durante as datas que marcam a instauração do 

golpe o que se vê são manifestações de estudantes, entidades de direitos humanos 

e movimento sociais, com participação especial de familiares dos perseguidos e 

também antigos militantes, como forma de protesto pela impunidade. No entanto, o 

que se busca hoje é o resgate da memória e da verdade, com o propósito de 

sensibilizar as gerações que não viveram os “anos de chumbo”, mas que ainda são 

reféns de uma verdade unilateral: a verdade dos vencedores!  

Muito diferente do que aventam os que defendem a impunidade dos 

criminosos da ditadura, o que se busca não é revanchismo, mas sim a justiça e o 

reconhecimento àqueles que deram sua juventude e muitas vezes a sua vida para 

defender o direito de pensar diferente em uma sociedade livre. Busca-se, em última 

análise, o respeito aos direitos humanos, tão escassos no cotidiano do povo 

brasileiro e tão necessário em uma sociedade dita democrática. É nesse sentido que 

a Justiça de Transição precisa avançar no Brasil. Quando comparado aos outros 

países do Cone Sul, em especial os que participaram da Operação Condor, o Estado 

brasileiro é o mais atrasado na tentativa de reparação às vítimas ou familiares pelos 

atos criminosos cometidos e pelos agentes estatais e seus colaboradores, bem 

como sua responsabilização penal.  

Nesse contexto, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai 

evoluíram nas respectivas aberturas de forma descompassada, uma vez que, 

enquanto Argentina e Uruguai revogaram as legislações de anistia, o Brasil a 

mantém até hoje. Dentro dessa expectativa, também se almeja que haja um grande 

debate entre os diversos setores da população, no sentido de problematizar os 

verdadeiros motivos que levaram à instauração de uma ditadura civil-militar em solo 

pátrio, quem foram os reais beneficiados e, principalmente, para entender-se que 

jamais se pode ter como alternativa para a saída de uma crise interna, a imposição 
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de restrições de direitos, prisões arbitrárias, violências de todo tipo e desrespeito à 

pessoa humana. 

Contudo, ainda que morosamente, o Estado brasileiro avança no processo de 

resgate do seu período mais delicado da história: o período da ditadura civil-militar, 

que dizia ter vindo para “salvar” o país do comunismo, e faria a deposição do 

presidente João Goulart para entregar o governo ao próximo presidente eleito. Lá se 

foram 21 anos! E toda nação brasileira foi submetida à pior e mais triste parte de sua 

recente história.  

Que todas as manifestações e lutas dos que hoje querem a verdade 

reestabelecida e a memória preservada sirva para que nunca mais se esqueça, para 

que nunca mais aconteça! 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

(filha de professor expurgado) 

 Nome: 

 Formação: 

 Ano do afastamento sumário: 

 Participação em alguma organização de caráter político:   

O PROCESSO DE EXPURGO:  

*Como seu pai chegou até a universidade? 

 *O que seu pai fazia quando foi instaurada a ditadura no Brasil? 

 *Relate o contexto da época e sua opinião sobre o controle ditatorial em Santa 

Maria. Este era perceptível?  

*Como era a estrutura administrativa da universidade, segundo relatos do seu pai? 

 *Quais eram as atividades cotidianas desenvolvidas por ele na UFSM? 

 *Segundo seu pai, o que era permitido no que tange a postura política dentro da 

UFSM?  

*Quais os problemas que seu pai teve com a administração da UFSM que o levaram 

a seu afastamento? O que aconteceu? Reais motivos? 

  * Seu pai recebia pressões por parte da administração da UFSM (que chegassem 

ao conhecimento da família à época)?   

*Em seus últimos dias de UFSM seu pai conseguia perceber um tratamento 

diferenciado a sua postura enquanto professor?  

*Relação universidade e ditadura? De que forma (seu pai relatava ocorrer o controle 

interno? 

 *Em sua opinião, como os colegas dele receberam a notícia de seu afastamento 

das atividades profissionais? O senhor(a) foi informado de outros casos de 

cassação?  

*Em sua opinião, seu pai foi prejudicado(a) com seu afastamento?  Desenvolveu 

traumas? Como se deu a reivindicação pelo retorno? Como foi sua vida no pós- 

afastamento?  

________________, ___/___/20___   
Depoente______________________________________ Pesquisador 
responsável__________________________  
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CESSÃO DE DIREITOS SOBRE DEPOIMENTO ORAL 
 
 

Pelo presente documento, eu,___________________________________, de 
nacionalidade ___________________________, CPF nº 
___________________________, Carteira de Identidade nº 
______________________, domiciliado e residente na cidade de 
______________________, logradouro ____________________________, nº 
_____, declaro ceder à pesquisa a ser desenvolvida sobre o expurgo de docentes 
ocorrido na UFSM entre 1970-1985, sem quaisquer restrições quanto aos efeitos 
patrimoniais ou financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais do depoimento 
de caráter histórico e documental que prestei a Cesar Augusto Freitas Jacques, 
mestrando do Programa de Pós- Graduação Mestrado Profissional em Patrimônio 
Cultural da Universidade Federal de Santa Maria (PPGPPC/UFSM), na cidade de 
____________________, em ____ de _______________de 20 ___, com um total de 
_____horas gravadas. O entrevistador Cesar Augusto Freitas Jacques fica 
consequentemente autorizado a utilizar, divulgar e publicar para fins culturais e 
acadêmicos, o mencionado depoimento no todo ou em parte, editado ou não, bem 
como pode permitir a terceiros o acesso ao mesmo para fins idênticos, com a única 
ressalva de sua integridade e indicação de fonte e autor desde que seja preservado 
o anonimato.   
 
 
________________________, ____ de _________________de 20___.   
________________________________________ Depoente            
OBS:           
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PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA CULTURAL DE SANTA MARIA E REGIÃO – IPREMEC 

 
TÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 
 
Art. 1º - O Instituto de Preservação da Memória Cultural de Santa Maria e Região - 
IPREMEC - criado pela Resolução nº 02 de 25 de janeiro de 1984, da Reitoria da 
Universidade Federal de Santa Maria – RS, é o órgão de colaboração e assessoramento 
à Administração Central da UFSM para os assuntos relacionados com o patrimônio 
histórico e cultural de Santa Maria e região. 
§ único – O Instituto terá caráter permanente, na qualidade de órgão suplementar da 
UFSM. 
Art. 2º - São objetivos do Instituto: 

a) Estimular, promover e realizar, através de meios próprios e da UFSM, e em articulação 

com outros organismos, instituições públicas, privadas, paraestatais, nacionais e 

internacionais, voltadas para o desenvolvimento cultural, o estudo, a pesquisa, a seleção, 

a catalogação, a divulgação, a proteção, a fruição, a conservação e a preservação do 

matrimônio de Santa Maria e região, em especial às questões afetas aos órgãos 

institucionais da UFSM, constituindo de bens localizados dentro e fora destes limites 

territoriais; 

b) Efetivar a integração, o apoio, o serviço, o intercâmbio, assim como fomentar a 

preservação e o acesso da memória cultural dos diversos órgãos institucionais da UFSM; 

c) Conhecer, valorizar, proteger, preservar e divulgar o patrimônio e a memória histórica e 

cultural de Santa Maria e região, como forma de capacitação da comunidade acadêmica, 

com o propósito de que esta possa colaborar juntamente com a comunidade 

Santamariense, para a preservação da memória cultural de Santa Maria e região. 

 

Art. 3º São finalidades do instituto: 

a) Assessorar a Administração Central da UFSM e as administrações municipais da região 

nos assuntos pertinentes ao patrimônio histórico e cultural de Santa Maria e região; 

b) Estabelecer critérios para o enquadramento dos valores culturais e históricos a serem 

preservados, tombados ou desapropriados, a fim de opinar, se eventualmente consultado; 

c) Propor a inclusão ou exclusão no patrimônio histórico e cultural do município e região de 

bens considerados de valor histórico e/ou cultural; 

d) Dar parecer, sempre que solicitado, sobre valores culturais e históricos de Santa Maria e 

região;  

e) Propor, por todos os meios ao seu alcance, a defesa do patrimônio histórico cultural do 

município e região, assim como dos órgãos institucionais que compõe a UFSM; 

f) Divulgar, constantemente, as atividades realizadas no sentido de preservação dos bens 

do patrimônio, visando à aceitação plena e o apoio comunitário na defesa e na 

valorização desses bens. 

TÍTULO II 
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DA ORGANIZAÇÃO DO INSTITUTO 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO DO INTITUTO 

 

Art. 4º - O IPREMEC será composto pelos docentes vinculados ao Programa de Pós-

Graduação Profissional em Patrimônio Cultural (PPGPPC), com projetos de pesquisa 

ligados ao instituto, assim como pelos discentes e servidores administrativos vinculados 

ao PPGPPC, além de membros colaboradores das comunidades municipal e regionais. 

§ 1º - Os membros da comunidade discente da UFSM e os membros colaboradores serão 

integrados às Linhas de Pesquisa do instituto mediante convite de seus Coordenadores. 

§ 2º - Os membros colaboradores serão considerados efetivos a partir de sua participação 

junto ao instituto.  

SEÇÃO II 

DOS ORGÃOS DO INSTITUTO 

Art. 5º - O IPREMEC será constituído dos seguintes órgãos: 

a) Conselho; 

b) Linhas de Pesquisa. 

SUB-SEÇÃO I 

DO CONSELHO 

Art. 6º - O Conselho é o órgão consultivo deliberativo do Instituto, sendo integrado pelo 

seu Diretor, seu Vice-Diretor e pelos Coordenadores das Linhas de Pesquisa, que serão 

considerados como conselheiros titulares. 

Art. 7º - Compete ao Conselho do Instituto: 

- Aprovar as normas de seu funcionamento; 

- Alterar no todo ou em parte este Regimento; 

- Aprovar a criação de novas Linhas de Pesquisa, as quais não estão necessariamente 

atreladas às linhas de pesquisa dos eixos do PPGPPC; 

- Eleger, dentre seus membros titulares, o Diretor e o Vice-Diretor do Instituto; 
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- Apreciar e homologar os relatórios anuais da direção do Instituto; 

- Aprovar o recebimento de acervos arquivísticos e legados que poderão integrar o 

patrimônio do Instituto; 

- Aprovar a celebração de convênios com organismos, instituições privadas, paraestatais, 

nacionais e internacionais; 

- Deliberar sobre a concessão de títulos, certificados e diplomas a serem expedidos pelo 

Instituto; 

- Aprovar projetos de pesquisa encaminhados pelas Linhas de Pesquisa do Instituto; 

- Deliberar sobre outras matérias que lhes sejam atribuídas por este Regimento, bem 

como sobre questões omissas. 

SUB-SEÇÃO II 

DAS LINHAS DE PESQUISA 

Art. 8º - As Linhas de Pesquisa do PPGPPC serão órgãos de promoção histórico-cultural, 

destinados ao estudo, à pesquisa e à divulgação do Instituto. 

 

Art. 9º - As Linhas de Pesquisa serão compostas pelos docentes vinculados ao PPGPPC, 

com projetos de pesquisa ligados ao Instituto, por membros do corpo discente e 

servidores administrativos vinculados ao PPGPPC e por membros colaboradores de 

Santa Maria e região. 

 

Art. 10 - A direção de cada Linha de Pesquisa será exercida por um Coordenador, que 

será professor do respectivo PPGPPC, para um mandato de dois (02) anos, com as 

seguintes atribuições: 

a) Coordenar as diversas atividades da sua respectiva Linha de Pesquisa; 

b) Articular-se com os demais Coordenadores, por ocasião dos trabalhos que envolvam 

outras Linhas de Pesquisa; 

c) Representar a respectiva Linha de Pesquisa no Conselho do Instituto; 

d) Suscitar projetos de pesquisa que atendam aos objetivos do Instituto e de suas Linhas de 

Pesquisa. 

 

Art. 11 – O Coordenador da Linha de Pesquisa será substituído nos seus impedimentos 

pelo Vice-Coordenador, também professor do PPGPPC. 
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Art. 12 – Os Coordenadores e os Vice-Coordenadores serão indicados pelos membros 

docentes das respectivas Linhas de Pesquisa, através de lista tríplice. 

§ 1º - A presente lista será encaminhada ao Diretor do Instituto, até sessenta (60) dias 

antes de findar o mandato dos Coordenadores em exercício, para posterior homologação 

pelo Reitor da UFSM. 

 

Art. 13 – A estrutura organizacional, funcional e as atribuições específicas das Linhas de 

Pesquisa serão estabelecidas em seus Regimentos Internos próprios. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

SEÇÃO I 

DA DIREÇÃO 

Art. 14 – O Instituto será administrado por um Diretor, para um mandato de dois (02) anos 

e, na sua falta ou impedimento, pelo Vice-Diretor. 

 

Art. 15 – Compete ao Diretor do Instituto, além de outras atribuições previstas neste 

Regimento: 

- Representar o Instituto em juízo ou fora dele; 

- Requisitar material e pessoal destinados aos serviços do Instituto; 

- Propor à autoridade competente as medidas que julgar necessárias ao bom 

desempenho das atribuições do Instituto; 

- Apresentar, ao término de cada ano, relatório das atividades do Instituto; 

 - Receber e encaminhar ao Reitor da UFSM as listas tríplices para as indicações à 

Coordenação e Vice Coordenação das Linhas de Pesquisa do Instituto; 

- Firmar convênios entre o Instituto e entidades públicas e privadas, paraestatais, 

nacionais e internacionais; 

- Presidir as reuniões do Conselho do Instituto. 

Art. 16 - O Conselho do Instituto, bienalmente, na reunião especial em que se efetivar a 

posse dos novos membros, elegerá, por metade mais um de seus membros, em votação 

secreta, dentre os conselheiros titulares, o Diretor e o Vice-Diretor do Instituto. 
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§ 1º - A posse dos novos membros do Conselho e a direção dos trabalhos de votação e 

escolha do Diretor e Vice-Diretor do Instituto serão efetivadas pelo Presidente do 

Conselho, ainda em exercício. 

§ 2º - Será obrigatória a presença de todos os conselheiros titulares por ocasião da 

eleição do Diretor e Vice-Diretor do Instituto. 

 

Art. 17 - No caso do Coordenador de determinada Linha de Pesquisa ser eleito Diretor do 

Instituto, assumirá a coordenação da respectiva Linha de Pesquisa, como titular e em 

definitivo o Vice Coordenador desta mesma Linha de Pesquisa. 

SEÇÃO II 

DA VICE-DIREÇÃO 

 

Art. 18 - Ao Vice-Diretor do Instituto compete, além de substituir o Diretor nas suas 

ausências, faltas ou impedimentos, coordenar as atividades e os programas das 

Assessorias Especiais do Instituto. 

§ único – O Vice-Diretor do Instituto poderá acumular o seu cargo com o de Coordenador 

da Linha de Pesquisa. 

SEÇÃO III 

DA SECRETARIA 

Art. 19 - A Secretaria do Instituto será atendida por um Secretário, do quadro de 

servidores da UFSM, por solicitação da Direção do Instituto e por prazo indeterminado. 

 

Art. 20 - Compete ao Secretário do Instituto: 

- Assistir às reuniões do Conselho do Instituto, lavrando as suas atas e assinando-as com 

o Presidente e demais membros; 

- Responder a correspondência, comunicações e processos encaminhados ao Instituto, 

protocolando-os; 

- Redigir ofícios, assim como todos os assuntos relativos ao Instituto; 

- Apresentar ao Presidente do Conselho, para conhecimento, os projetos de pesquisa e 

para distribuição, os processos que receber; 

- Promover o rápido andamento dos processos e pronta realização dos atos e diligências;  

Anexo Y  



204 

- Proceder às publicações atinentes a este Instituto, na forma deste Regimento Interno; 

- Manter sob sua guarda e responsabilidade os livros de ata, processos demais 

documentos e materiais do Instituto. 

TÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

CAPÍTULO I 

DO PRESIDENTE 

Art. 21 – O Conselho do Instituto será presidido pelo Diretor do Instituto e, na sua falta, 

ausência ou impedimento pelo Vice-Diretor, e, na falta deste, pelo Conselheiro titular a 

mais tempo no cargo, presente na reunião. 

 

Art. 22 – Compete ao Presidente do Conselho, além de outras atribuições contidas neste 

Regimento: 

- Convocar o Conselho e dirigir as reuniões, ordenando os trabalhos e resolvendo as 

questões de ordem; 

 - Proceder a distribuição dos processos, designando os seus relatores; 

 - Assinar as atas das reuniões, os pareceres e as resoluções do Conselho, 

encaminhando estes para os devidos fins; 

 - Requisitar as diligências solicitadas pelos Relatores ou Conselheiros; 

 - Comunicar os órgãos do Instituto e os Centros Universitários, se for o caso, as 

deliberações que exijam providências ulteriores; 

 - Baixar, por portaria, os atos relativos à administração do Conselho; 

 - Convocar e presidir a reunião especial de posse dos novos membros do Conselho e 

escolha do novo Diretor e Vice-Diretor do Instituto; 

- Dirigir a votação para a escolha do novo Diretor e Vice-Diretor do Instituto. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CONSELHEIROS 

Art. 23 – Serão considerados Conselheiros os membros do Instituto designados no Art. 6º 

deste Regimento. 
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Art. 24 – Compete aos Conselheiros titulares, além de outras atribuições previstas neste 

Regimento: 

- Assumir a Presidência do Conselho na hipótese prevista no Art. 21 deste Regimento; 

 - Ser designado Relator substituto, de conformidade com o previsto neste Regimento; 

 - Convocar e presidir a reunião especial de posse do Diretor e Vice-Diretor o Instituto; 

- Colaborar no acompanhamento de pareceres e resoluções do Conselho; 

 - Integrar eventuais Comissões formadas pelo Conselho; 

 - Quando relator, orientar os debates, tendo prioridade no encaminhamento das 

proposições. 

 

CAPÍTULO III 

DAS REUNIÕES 

SEÇÃO I 

DO COMPARECIMENTO 

Art. 25 – O Conselho do Instituto reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, ou mediante requerimento da 

metade mais um de seus membros titulares, sempre com a indicação do motivo. 

§ 1º - O Conselho reunir-se-á com a presença da maioria de seus membros titulares e 

deliberará por maioria de votos. 

§ 2º - Os conselheiros titulares e suplentes serão convocados por escrito para as reuniões 

do Conselho, sempre com antecedência mínima de dois (02) dias úteis. 

 

Art. 26 - O não comparecimento do Conselheiro, sem motivo justificado, por três (03) 

reuniões consecutivas ou seis (06) alternadas, considerado o período de um (01) ano, 

implica na perda do mandato. 

§ 1º - Cabe à Presidência decidir sobre a justificativa das faltas, bem como declarar a 

perda do mandato do Conselheiro faltoso. 

§ 2º - Às reuniões do Conselho do Instituto, poderão comparecer, quando convocados 

pelo Presidente, professores, alunos e membros colaboradores, a fim de prestarem 

esclarecimentos sobre assuntos que lhes forem pertinentes. 
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SEÇÃO II 

DAS LICENÇAS 

Art. 27 - O Conselheiro poderá, após requerimento por escrito, e com aprovação do 

Conselho, licenciar-se de suas atribuições por período de até cento e oitenta (180) dias. 

§ 1º - Entende-se por licença a ausência por período previamente determinado, inclusive 

férias. 

§ 2º - Perderá o mandato, passando a titular o respectivo suplente, o conselheiro que se 

mantiver afastado por período superior a cento e oitenta (180) dias, por declaração do 

Presidente. 

SEÇÇÃO III 

DO EXPEDIENTE E DA ORDEM DO DIA 

Art. 28 - As reuniões do Conselho constarão de duas partes: 

1º - Da discussão e votação da Ata da reunião anterior e leitura do expediente. 

2º - Da Ordem do Dia, destinada à discussão e votação da pauta. 

 

Art. 29 - A Ata da reunião do Conselho será submetida à apreciação na reunião seguinte. 

 

Art. 30 - Da Ata das reuniões do Conselho deverá constar: 

a) Natureza da reunião, dia, hora e local de sua realização, e o nome de quem a presidiu; 

b) O nome dos Conselheiros presentes, bem como dos que não compareceram, 

mencionando a respeito deste se houve justificativa da falta; 

c) O nome dos demais presentes, que não conselheiros, com a justificativa de suas 

presenças; 

d) Os pareceres dos Relatores dos processos da Ordem do Dia; 

e) Por extenso, todas as propostas apresentadas pelos conselheiros. 

 

Art. 31 - Considerar-se-á aprovada a Ata que não suscitar objeções. 

§ 1º - Se houver objeções à Ata, o Conselho deliberará sobre a retificação antes de 

aprova-la. 

§ 2º - Aprovadas as emendas se retificações, estas serão objeto de adendo à Ata. 
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Art. 32 - Terminada a votação da Ata da reunião anterior, passar-se-á ao expediente, que 

consistirá na apresentação de comunicações, moções, projetos de pesquisa e processos 

a serem encaminhados e distribuídos aos Relatores designados. 

§ 1º - A pedido de qualquer conselheiro titular, mediante aprovação do Conselho, poderá 

ser concedida preferência para a imediata discussão de qualquer assunto constante da 

pauta, mediante justificativa. 

 

TÍTULO IV 

DOS TRABALHOS DO INSTITUTO 

CAPÍTULO I 

DOS PROCESSOS 

SEÇÃO I 

DO RECEBIMENTO 

Art. 33 - Qualquer assunto a ser submetido à apreciação do Conselho será a ele 

encaminhado sob a forma de processo. 

§ 1º - Qualquer membro do Instituto tem competência para encaminhar processos junto 

ao Conselho. 

§ 2º - Os processos somente poderão ser encaminhados ao Conselho através dos 

membros do Instituto. 

 

SEÇÃO II 

DA DISTRIBUIÇÃO 

Art. 34 - Os processos encaminhados ao Conselho serão distribuídos aos relatores, 

atendendo à especialização de cada um, sem prejuízo, porém, do rodízio entre os 

conselheiros. 

§ 1º - Nas matérias de deliberação imediata, o Presidente ou o conselheiro que a suscitar, 

fará relatório verbal, colocando o assunto ao inteiro conhecimento do Conselho, o qual, 

após conhecimento e debate, emitirá o parecer na forma regimental. 

 

Art. 35 – A distribuição será procedida em reunião, durante o expediente e por despacho 

do Presidente. 

Anexo Y  



208 

§ 1º - A distribuição dos processos poderá, a critério do Presidente, ser executada na 

Secretaria do Instituto, independentemente da realização de reunião. 

 

Art. 36 - O relator, no prazo de vinte (20) dias emitirá o seu relatório, devolvendo o 

processo ao secretário, que o encaminhará de imediato ao Presidente, que o examinará, 

determinando diligências, se necessárias e incluindo-o, posteriormente na pauta 

disponível da primeira reunião que se realizar. 

 

SEÇÃO III 

DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

Art. 37 - Na Ordem do Dia, dentro da pauta, relatado o processo, será o mesmo colocado 

em discussão, facultando-se a palavra a cada um dos conselheiros, por cinco (05) 

minutos. 

 

Art. 38 - Antes do encerramento da discussão de qualquer processo poderá ser concedida 

vistas do mesmo ao conselheiro titular que a solicitar, ficando este obrigado a apresentar 

ao Conselho, por escrito, o seu voto, devidamente fundamentado, na reunião seguinte. 

§ único - Não será concedida vistas ao processo submetido ao regime de urgência. 

 

Art. 39 - Ultimada a discussão, passar-se-á à votação, sendo eu ninguém poderá usar a 

palavra, senão para encaminhar a votação e pelo prazo máximo de três (03) minutos. 

§ 1º - Todos os conselheiros são obrigados a votar, salvo aqueles impedidos 

regimentalmente; 

§ 2º - Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem metade mais um dos 

votos, dentro do quórum regimental previsto no § 1º do Art. 25, deste Regimento. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ATOS DO CONSELHO 

Art. 40 - São atos do Conselho: 

a) Pareceres; 

b) Resoluções. 

 Anexo Y  



209 

SEÇÃO I 

DOS PARECERES 

Art. 41 - O parecer é a manifestação do Conselho sobre qualquer matéria que lhes seja 

submetida. 

§ 1º - O parecer será emitido por escrito, nos autos do processo. 

§ 2º - O parecer deverá conter histórico, análise da matéria e conclusão. 

§ 3º - O parecer será redigido pelo relator ao qual couber a distribuição do processo, na 

forma deste Regimento. 

 

SEÇÃO II 

DAS RESOLUÇÕES 

Art. 42 - Resolução é o ato do Conselho de caráter geral e normativo. 

§ único - Os pareceres poderão ser emitidos sob a forma de Resolução, desde que 

requerido expressamente e mediante aprovação do Conselho.  

 

Art. 43 - A Resolução de que trata o artigo anterior poderá ser de duas (02) espécies: 

a) Resolução;  

b) Resolução Regimental. 

 

Art. 44 - Todas as Resoluções serão redigidas pelo Relator do processo, e assinadas por 

ele próprio e pelo Presidente do Conselho. 

 

SEÇÃO III 

DOS EFEITOS DOS ATOS DO CONSELHO 

Art. 45 - Dos atos do Conselho somente caberá recurso mediante a existência de 

elementos novos, justificadores de revisão da decisão. 

§ 1º - O prazo para interposição de recurso será de três (03) dias a contar da data da 

reunião que proferir a decisão. 

§ 2º - Os recursos intempestivos não serão recebidos. 
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§ 3º - O próprio Conselho é o órgão do Instituto a quem os recursos deverão ser dirigidos, 

cabendo ao relator do processo decidir sobre a sua aceitação. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 46 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho, que poderá adotar a decisão 

como norma integrante do presente Regimento, através de conto da metade mais um de 

seus membros titulares, em forma de Resolução Regimental. 

 

Art. 47 – O presente Regimento poderá ser alterado, total ou parcialmente, através de 

decisão da metade mais um dos membros titulares do Conselho. 

 

Art. 48 – A representação dos membros do Conselho é indelegável, salvo nos casos de 

substituições previstas neste Regimento. 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 49 – O Diretor e o Vice- Diretor, Coordenadores das Linhas de Pesquisa e Vice 

Coordenadores de Linhas de Pesquisa encerrarão seus mandatos na reunião especial do 

Conselho em que forem empossados os seus novos membros. 

§ único – No cumprimento do presente artigo, deverão ser observados os prazos previstos no 

Art. 12 e seu parágrafo único, deste Regimento.   
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