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As sociedades que não reconhecem a dignidade 
da pessoa humana, ou professam reconhecê-la, mas 

não o fazem na prática, ou a reconhecem apenas em 
circunstâncias excepcionais, tornam-se não apenas 

sociedades com tortura, mas sociedades nas quais a presença 
da tortura transforma a própria dignidade humana e, 

consequentemente, toda a vida individual e social. E uma 
sociedade que voluntariamente ou pela indiferença inclui 

entre seus membros tanto vítimas quanto torturadores 
não deixa espaço conceitual nem prático para aqueles que 

insistem em não ser nem uma coisa nem outra 

(PETERS, 1989, p.217).
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Tive a grata satisfação de coordenar o Ciclo de Deba-
tes – O direito à memória,  nos meses de março e abril de 
2015,  na PUC Minas Arcos. Na ocasião, estava à frente 
da Coordenação de Extensão do Curso de Direito. O 
evento teve como objetivo   resgatar a memória da di-
tadura civil-militar, cujo pesado legado ainda assombra 
o tempo presente. No entanto, o elemento da novidade 
foi a abordagem de questões silenciadas e/ou secunda-
rizadas sobre a perversa repressão que se abateu sobre os 
povos originários (chamados “índios”) e as populações 
camponesas, apresentadas neste trabalho nas reflexões de 
pesquisadoras seletas. Confronta-se assim, com a produ-
ção oficial de ‘estratégias de esquecimento’ e negação 
da cidadania a amplos segmentos da sociedade brasileira, 
que, infelizmente, persiste nos assassinatos e massacres 
no campo, no extermínio das populações indígenas e 
espoliação de suas terras.

Trata-se de um exercício de memória, compartilhar 
reflexões profundas e instigantes, cujos fundamentos se 
sustentam na solidez da documentação e argumentação 
apresentadas pelas autoras.

Agradecemos a oportunidade oferecida pela Editora 
D’Plácido,  reconhecida pela qualidade de suas publica-
ções e a seriedade de seu respeito ao público leitor.

Agradecemos à Profa. Dra. Heloísa Greco Doutora 
em História pela UFMG, Coordenadora do Institu-
to Helena Greco de Direitos Humanos; à Profa. Dra. 
Núbia Ribeiro Braga (FaPP/CHB/UEMG) e à Profa. 
Maria Aparecida Miranda, Membro da Comissão da 
Verdade em Minas Gerais, com seu denso histórico de 
atuação e pesquisa em entidades do Movimento Social, 
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particularmente os trabalhadores rurais, e Organismos da 
Administração Pública.

Faz-se necessário registrar a honra de ter a Apre-
sentação deste trabalho escrita pela Profa. Dra. Cecília 
Coimbra, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), Pós-Doutora 
em Ciência Política (USP), fundadora do Grupo Tortura 
Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM/RJ), figura 
histórica, cujo reconhecimento nacional e internacional 
dispensa maiores comentários.

No mais, desejamos uma leitura que fortaleça o 
sonho de “um mundo que caiba todo mundo e todos 
os mundos”. O exercício da memória é conditio sine 
qua non para sua realização; sobretudo, em tempos como 
os nossos, quando os fantasmas do passado assombram 
o tempo presente. Mais do que nunca, “é preciso ter a 
coragem de dizer!”.





APRESENTAÇÃO:
Em nome da lei,  

da ordem e da  
reconciliação  

nacional...
CECILIA MARIA  

BOUÇAS COIMBRA1

1 Psicóloga, Professora do Programa de Pós-Graduação “Estudos da Subjetivida-
de” em Psicologia da UFF, Pós-Doutora em Ciência Política pelo Núcleo de 
Estudos da Violência da USP, Fundadora do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ e 
atual Vice-Presidente.
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“É preciso não ter medo; é preciso ter a coragem de dizer.”

Carlos Marighella

Importante enfatizarmos que lembrar ou esquecer 
é sempre uma ação política. Não por acaso, o processo 
de estruturação da memória social caracteriza-se por dis-
putas e confrontos entre grupos. As políticas de memória 
gestadas e executadas pelo Estado selecionam e ordenam 
os acontecimentos segundo seus critérios e interesses. 
Constroem zonas de sombras, negações, ocultamentos, 
silenciamentos e esquecimentos, universalizando e ab-
solutizando determinadas narrativas.  A construção da 
memória oficial é, portanto, um processo de violência 
contra as múltiplas memórias que não foram escolhidas 
para compor o que chamam de “preservação do passado”.

Pollak (1989) nos mostra como a memória é sem-
pre construída e reconstruída continuamente, e que 
tais produções não são neutras, visto fazerem parte de 
determinados projetos políticos. O aspecto violento da 
disputa entre diferentes memórias está, portanto, implí-
cito em qualquer construção/reconstrução da memória 
social capitaneada pelo Estado. Este, nega, oculta, silencia 
certas memórias perigosas, as chamadas “memórias das 
bordas”, as consideradas marginais e que, apesar disso, 
resistem, insistem e se fazem presentes, sempre minori-
tariamente, restritas a certos grupos. Assim, os discursos 
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que defendem a neutralidade da verdade e da memória 
servem para ocultar a posição política daqueles que os 
emitem. Por isto, entendemos que “conceber a memó-
ria como um foco de resistências no seio das relações 
de poder, implica outra ética e outra posição política” 
(Gondar, 2005, p.12)1.

Apesar das disputas sobre nossa memória recente, 
do poderio de uma certa “história oficial” que nos vem 
sendo imposta, o Estado brasileiro não tem conseguido 
ocultar, silenciar e produzir esquecimento sobre estas 
outras memórias marcadas como marginais. 

Em nosso país, onde vigorou “um processo de tran-
sição política pactuada” (Greco, 2009) e negociada, desde 
a sanção da Lei da Anistia, em 1979, já se questionava a 
interpretação que a esta Lei foi dada. Esta “anistia farda-
da” (Silva, 1985) empenhou-se em afirmar a reciproci-
dade (tentativa de se consolidar a não responsabilização 
dos agentes da repressão através dos chamados “crimes 
conexos”) ea exclusão dos militantes condenados por 
cometerem “crimes de sangue”. Colocaram a possibili-
dade do indulto que poderia vir gradualmente a partir da 
análise de cada caso. Ou seja, anistiou-se os torturadores 
e tinha-se que esperar a boa vontade e magnanimidade 
do presidente general para com os militantes que não 
foram anistiados (Greco, 2009).

Desde 1979 até os dias de hoje, acordos foram – e 
continuam sendo – feitos entre as forças político-eco-
nômicas que respaldaram e apoiaram aquele regime de 

1 Parte deste tema referente às memórias ocultadas e silenciadas 
encontra-se presente in Coimbra, C.M.B. (2016). No Prelo.
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terror e os diferentes governos civis que se sucederam 
após 1985.

Apesar destes pactos e concessões a força e a pressão 
de alguns movimentos sociais, como os Tortura Nunca 
Mais, fizeram com que pequenos avanços, apesar de limi-
tados, ocorressem: a Lei 9140/95 que reparou financeira-
mente os familiares de mortos e desaparecidos, concedeu 
aos desaparecidos um atestado de óbito. Em realidade, de 
“morte presumida”, pois apenas os declarou mortos, sem 
esclarecer onde, quando e como ocorreram tais crimes e 
quem foram seus responsáveis. Perversamente, as provas 
deveriam ser fornecidas pelos familiares e não pelo Estado 
que até hoje não abriu seus arquivos secretos (SNI, CISA, 
CIEx, DOI-CODIs, P.2).

Ainda por pressão desses movimentos sociais, a par-
tir de 2000, em alguns estados brasileiros, formaram-se 
Comissões de Reparação Econômica não só para os 
familiares de mortos e desaparecidos, como também para 
ex-presos. Da mesma forma, o ônus das provas ficaram 
com os atingidos (Coimbra, 2013).

O Brasil, de todos os países latino americanos que 
passaram por ditaduras nos anos de 1960 e 1970, é o mais 
atrasado no chamado processo de reparação. A partir de 
2011, muito timidamente, nosso país iniciou uma política 
de reparação com a criação da Comissão Nacional da 
Verdade e Memória votada como “aquilo que é o possível 
hoje”. Importante lembrar um pouco seus antecedentes: 
em dezembro de 2010, a Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos da OEA condenou o Estado brasileiro 
a investigar, esclarecer e responsabilizar seus agentes que 
participaram do desaparecimento de mais de 70 opositores 



17

ao regime na repressão à ação que ficou conhecida como 
Guerrilha do Araguaia. Esta sentença foi estendida para os 
cerca de 500 mortos e desaparecidos do regime ditatorial, 
afirmando que a “interpretação oficial” da Lei da Anistia 
não seria empecilho para tais atos. Foi no bojo de tais 
questões, e como uma espécie de resposta à Sentença da 
Corte, que foi votada a “toque de caixa”, em regime de 
urgência urgentíssima, a Comissão Nacional da Verdade 
e Memória bastante limitada e já questionada por alguns 
movimentos sociais.

A primeira versão desta Comissão foi apresentada 
em dezembro de 2009, dentro do terceiro Palmo Nacio-
nal de Direitos Humanos, mas − apesar de seus poucos 
avanços – houve forte pressão dos militares e de áreas 
conservadoras. Uma nova versão mais limitada e restritiva 
foi apresentada, em 12 de maio de 2010.

O novo texto sofreu uma série de reformula-
ções, afirmando seu caráter instituído-governamental. 
Tornou-se mais palatável: retirou o termo “repressão 
política” substituindo-o por “práticas de violações 
dos direitos humanos”; substituiu o termo “regime 
de 1964-1985 e resistência popular à repressão” por 
“graves violações dos direitos humanos no período de 
18 de setembro de 1946 até a data da Promulgação 
da Constituição (1988)”. O período de ditadura civil-
-militar que tentam abrandar e, até mesmo, retirar de 
nossa história, tende a desaparecer se vozes menores 
não trouxeram, continuamente, esse processo de cons-
trução/reconstrução da memória em um contexto de 
exceção onde se impõem as tecnologias de segurança, 
que é o que hoje vivemos.
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Este livro – que tenho o prazer de apresentar – 
aponta para as tentativas por parte do Estado de impor 
o silenciamento e o esquecimento, após 21 anos de 
ditadura civil-militar e mantidos, em parte, até os dias 
de hoje. Os três importantes artigos que compõem 
este Caderno apontam claramente para esta disputa. 
O primeiro de Heloisa Amélia Greco, nos fala como 
a ditadura civil-militar que implantou o terrorismo de 
Estado vem, através de situações de exceção presentes 
no chamado Estado Democrático de Direito, mantendo 
este terror que “não constitui entulho, mas elemento 
essencial constitutivo do pessimamente chamado Esta-
do Democrático de Direito”. Como a violência estatal 
continua se fazendo presente nos dias de hoje através 
de vários crimes, chacinas, massacres perpetrados por 
suas Forças Armadas e Polícias Militares. Afirma a ci-
tada autora: “O Estado brasileiro, assim é um Estado 
genocida”. Esta atualização do terror nos dias de hoje 
está fortemente presente neste primeiro artigo que, ao 
citar vários desses horrores atuais, nos aponta também 
como as memórias desses crimes não fazem parte de 
nossa historiografia oficial. São “memórias marginais”, 
menores, localizadas, fragmentárias e, por isso, menori-
zadas, desqualificadas, criminalizadas...

O segundo artigo de Maria Aparecida Rodrigues de 
Miranda dá continuidade a este debate e nos traz um lado 
de nossa memória histórica esquecido e silenciado pelas 
políticas de memória oficiais: a violência rural durante a 
ditadura civil-militar e a resistência camponesa. Fazendo 
para da Comissão Camponesa da Verdade (CCV), autô-
noma em relação à Comissão Nacional da Verdade e um 
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dos frutos do Encontro Comunitário dos Trabalhadores 
e Povos do Campo, das Águas e das Florestas, em 2012, a 
autora nos aponta como na história oficial os camponeses 
não “entram como protagonistas de sua própria história”. 
Nos mostra que a história da exclusão social e jurídica 
do campesinato no Brasil se faz presente nas políticas 
oficiais sobre nossa memória promovidas pelo Estado 
que o ausenta desta memória.

O terceiro e último artigo, de Núbia Braga Ribeiro, 
“joga mais lenha” neste debate e nos traz o genocídio 
e a violência contra os povos indígenas no Brasil, mui-
to pouco visibilizados. As torturas e o extermínio de 
comunidades indígenas inteiras, especialmente, no pe-
ríodo da ditadura civil-militar, pouco são mencionados 
oficialmente. Esta foi uma clara limitação da Comissão 
Nacional da Verdade, em nosso país, apontada por vários 
movimentos sociais.

Em 2013, já em pleno funcionamento da Comissão, 
foi encontrado o Relatório Figueiredo, realizado entre 
1967-1968. Este documento, desaparecido por 45 anos, 
aponta de modo estarrecedor as torturas e o extermínio 
de tribos inteiras. À época, foi criada a chamada Guarda 
Rural Indígena (GRIN) que “preparava os índios para 
cuidar da ordem nas tribos”, era a polícia contra os povos 
indígenas formada por próprio povo. Núbia nos aponta 
as políticas indigenistas utilizadas pelo Estado aliadas ao 
desenvolvimentismo capitalista e à segurança do regi-
me. “Os presos, mortos e desaparecidos indígenas não 
possuem rosto, identidade, etnia, parentes, histórias. A 
sociedade terá que se contentar com tão poucas páginas 
destinadas ao tema”, nos diz Zelic (2014) ao fazer sua 
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apreciação sobre a atuação da Comissão Nacional da 
Verdade em relação a este tema.

Ou seja, pensar a questão da memória, suas diferen-
tes afirmações, suas multiplicidades é não aceitar como 
únicas, verdadeiras, universais as memórias instituídas, a 
história oficial que nos vem sendo contada.

Esta memória ignora e, mesmo, apaga o solo em 
que vem sendo adubada: o território do neoliberalismo 
onde se impõe uma sociedade de segurança em que as 
tecnologias difundem os perigos e instauram os riscos, 
os medos generalizados e ainda clamam por mais pro-
teção contra os considerados perigosos. Dicotomiza-se 
a realidade que passa a ser lida como dividida entre o 
bem o mal. Daí, a necessidade de mais leis, punições 
mais severas, polícias mais numerosas e repressivas. Assim, 
consentimos e pedimos um controle contínuo sobre 
nossas vidas e nos tornamos cada vez mais vulneráveis 
e reféns do Estado. Não por acaso, em 16 de março de 
2016, ainda no governo de Dilma Rousseff, foi assinada 
a Lei Antiterrorismo: retorno, com nova fisionomia, da 
antiga Lei de Segurança Nacional.

Diminuem nossa capacidade de pensar criticamen-
te o presente, de dele fazer um diagnóstico e, com isso, 
nosso passado não é pensado em suas múltiplas e variadas 
nuances. Sem dúvida que tal afirmação nos leva a uma 
posição ético-política: fazer uma certa crítica do presente, 
interrogando-o e problematizando-o.

É este o nosso desafio: a afirmação, a visibilização 
de certas memórias das bordas, marginais, desqualifica-
das, criminalizadas, infames em um mundo voltado para 
a homogeneização e a não implicação com o presente.
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Há sempre uma concepção de memória so-
cial implicada na escolha do que conservar 
e do que interrogar. Há nessa escolha uma 
aposta, um penhor, uma intencionalidade 
quanto ao porvir. Tanto quanto o ato de 
recordar, nossa perspectiva põe em jogo um 
futuro: ela desenha um mundo possível, a 
vida que se quer viver e aquilo que se quer 
lembrar. O conceito de memória produzi-
do no presente é uma maneira de pensar o 
passado em função do futuro que se almeja. 
Seja qual for a escolha em que nos situemos, 
estamos comprometidos ética e politicamen-
te”. (Gondar, 2005, p. 17).
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“O inferno dos vivos não é algo que 
será; se existe, é aquele que já está aqui, o 

inferno no qual vivemos todos os dias, que 
formamos estando juntos. Existem duas 

maneiras de não sofrer. A primeira é fácil 
para a maioria das pessoas: aceitar o inferno 

e tornar-se parte deste até o ponto de deixar 
de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige 

atenção e aprendizagem contínuas: procurar e 
reconhecer quem e o que, no meio do inferno, 

não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço”.

ÍTALO CALVINO, 
AS CIDADES INVISÍVEIS





1
DIREITO  

À VERDADE,  
À MEMÓRIA E  

À JUSTIÇA:
a luta contra o  

estado de exceção  
continua!

HELOÍSA AMÉLIA GRECO1

1 Doutora em História (UFMG), Coordenadora do Instituto Helena Greco de 
Direitos Humanos.
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Os historiadores devem ter consciência que as monstruosidades
se toleradas, e mesmo lisonjeadas e alimentadas, podem demonstrar 

uma espantosa influência e longevidade.  

E.P. Thompson

Neste artigo, procuro problematizar a antinomia 
democracia-capitalismo – este senhor que não gosta 
de ser chamado pelo próprio nome, com diz Brecht, e 
agora é chamado de neoliberalismo - e discutir a questão 
da criminalização do dissenso e dos obstáculos inter-
postos à busca da memória, verdade memória e justiça 
na perspectiva daqueles que lutam contra a opressão. O 
meu objetivo é conduzir esta problematização para a 
seguinte constatação: o nome verdadeiro do pessima-
mente chamado Estado democrático de direito - que está 
na Constituição de 1988 – é Estado penal, sucedâneo 
do Estado de Segurança Nacional.

Ao longo de mais de seis décadas da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948) passamos pela 
iniquidade de 21 longos anos de ditadura militar (1964-
1985) e de 30 igualmente longos anos de transição con-
trolada, ainda sem desenlace.   Nenhuma sociedade escapa 
incólume de um barulho destes.  Houve aumento de-
senfreado dos meios de violência do Estado, que nunca 
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abre mão de suas conquistas neste terreno: estão aí o 
pau-de-arara, os choques elétricos, os afogamentos, os 
desaparecimentos forçados, as execuções sumárias como 
evidências empíricas que vieram para ficar.   

A tortura tornou-se a instituição central da ditadura 
militar e permanece como uma das instituições mais 
sólidas e mais longevas do país.  A cultura do terror, da 
impunidade, do sigilo, da destruição continuada do espaço 
público, da mentira organizada, da fabricação do esqueci-
mento – levada às máximas conseqüências pela ditadura 
militar - prosperou e permanece arraigada no aparelho 
de Estado. Até hoje não foi sequer equacionado o con-
tencioso da ditadura militar.  Os princípios programáticos 
da luta pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita continuam 
valendo – todos eles: o esclarecimento circunstanciado 
das mortes e a solução definitiva dos desaparecimentos 
políticos, a abertura irrestrita dos arquivos da repressão, a 
erradicação da tortura, a responsabilização e punição dos 
torturadores e assassinos dos opositores da ditadura e da-
queles que cometem os mesmos crimes nos dias de hoje, o 
desmantelamento do aparato repressivo. A criminalização 
do dissenso, da polêmica, dos pobres, dos movimentos 
sociais e das lutas dos trabalhadores constituem também 
elementos essenciais deste terror de Estado. 

Terror de Estado que é, no Brasil, tradição de lon-
go prazo. Foi levada ao paroxismo pela ditadura militar, 
continua prosperando e, o que é mais sinistro: não 
constitui entulho, mas elemento essencial constitutivo 
do pessimamente chamado Estado democrático de direito, 
o qual é a melhor cobertura para o aprofundamento 
da exploração, opressão e espoliação capitalista sobre 
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