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Resumo

Decorridos seis anos da implementação do Projeto Piloto de Atenção Integral ao
Paciente Judiciário Autor de Ato Previsto como Criminoso (PAI-PAC/ES), surge a
necessidade de recensear o que foi realizado, seus avanços e impasses. Esta tarefa
se impõe mais fortemente na medida em que a experiência capixaba inclui o estado do
Espírito Santo como estado escolhido nacionalmente para ser o piloto na
implementação das portarias interministeriais (Ministério da Saúde e Ministério da
Justiça) que instituíram uma política de Saúde no Sistema Penitenciário inédita no
Brasil. No entanto, ainda em fase prévia a sua promulgação e mesmo após, e que,
apesar dos esforços que relataremos, o Espirito Santo é hoje o último estado a aderir
a mesma.

Sendo o referido Projeto uma iniciativa do Departamento de Psicologia e

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da Universidade Federal
do Espírito Santo, este se desenvolveu em acordo interinstitucional com a Secretaria
de Estado de Justiça do Espírito Santo, e pode ocorrer também graças ao apoio do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim como do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, e
Secretarias Municipais de Saúde de Vitória e Vila-Velha. Conta-se também, com o
recente apoio do Observatório de Direitos Humanos e Justiça Criminal do Espírito
Santo – UFES. Para ter acesso às informações pertinentes à pesquisa foi realizada a
exploração de documentos oficiais fornecidos pelas instituições de direito, bem como
entrevistas com profissionais envolvidos em todas as fazes do processo de elaboração
do Projeto, tornando-se possível percorrer os rumos traçados desde o surgimento da
necessidade de elaboração e implementação do PAI-PAC/ES. Concluímos com
ponderações e dados sobre sua atual situação.

Palavras-chave: Medida de Segurança. Política de Saúde no Sistema Penitenciário.
Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário em Conflito com a Lei.
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Introdução

Dados da literatura apontam que a noção de periculosidade intrínseca aos loucos é
parte de um processo de construção do saber da psiquiatria sobre a loucura desde os
seus primórdios.1 Dessa forma, pode-se dizer que, os espaços sociais ocupados por
eles no decorrer da história estão intrinsecamente relacionados a esse mito da
periculosidade atribuída aos loucos. De forma que as pessoas consideradas
portadoras de transtorno mental que cometeram ou não atos considerados
infracionais, são reconhecidas como perigosas e, portanto, um risco iminente ao
convívio em sociedade, à ordem social. Desde então, sobretudo a partir do século XIX,
tais pacientes passam a ser vistas como objeto de cuidados e de tutela das
instituições médicas que, em sua maioria, possuem características asilares e mesmo
prisionais, nas quais o que se reproduz é a anulação dos sujeitos em detrimento do
saber superior, farmacológico, produzido por especialistas na medicina psiquiátrica.2
Para Foucault, a noção de indivíduo perigoso nasce com a psiquiatria nascente, que
associando-se ao direito, angaria o peso que necessitava junto à medicina para
sustentar a cientificidade de sua área específica e pela mesma via cunhar o lugar de
perito judicial, especialista a partir de noções.
Por outro lado, no decorrer da história mais recente, muitas foram as lutas envolvendo
vários seguimentos da sociedade em favor de melhores condições de vida e
tratamento às pessoas acometidas com transtornos mentais. Decorrente dessas
militâncias, pode-se dizer que ocorreram significativos avanços que colaboraram e
continuam colaborando para a garantia de direitos à esse seguimento da população.
No Brasil, a promulgação da Lei 10.2016/2001 é um dos marcos na garantia desses
direitos e inspiram muitas ações que primam pelo tratamento fora de manicômios ou
outras instituições totais, asilares e despersonalizastes.3 No entanto, não se pode
afirmar que a referida Lei promoveu avanços igualmente significativos quando se trata
da pessoa portadora de transtorno mental que cometeu ato criminoso.4 Percebe-se
que, apesar da existência de importantes avanços no Brasil como os Centros de
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FOUCAULT, Michel. História da loucura. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.
GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. 7. ed. São Paulo: Perspectiva S.A, 2003.
3
BRASIL. Lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Portal da
Legislação [do] Governo Federal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm. Acesso em: 04 setembro 2015.
4
(CORREIA; LIMA; ALVES, 2007, p. 1999-2000).
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Atendimentos Psicossociais, as Residências Terapêuticas, bem como as Portarias,
Leis e Normas que orientam essas práticas, os desafios ainda são muitos.
No Espírito Santo, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP),
localizado no município de Cariacica, responsável pelas internações dos pacientes
com transtornos mentais cumprindo Medida de Segurança, ou mesmo os que
necessitam de laudo médico para atestar a inimputabilidade são submetidos a um
ambiente com características prisionais, onde as práticas colaboram, na realidade,
para a manutenção do modelo hegemônico de atenção baseada no saber médico
como único norteador, além de práticas que promovem a despersonalização e
anulação dos sujeitos que ali habitam, muitas vezes, por tempo indeterminado
(BRASIL, 2015).5
Na contracorrente dessa realidade, iniciativas positivas foram realizadas pelos estados
de Minas Geais e de Goiás, modelos alternativos de acompanhamento e cuidado
integral das pessoas com transtorno mental grave autoras de atos previstos como
criminosos, visando, sobretudo, a desinstitucionalização dos pacientes e a garantia
dos direitos previstos pela Lei 10.216/2001 e na Constituição Federal de 1988. Tais
dispositivos se propunham como um elemento terceiro, mediador das ações de Justiça
e Saúde para tais pacientes. Na esteira dessas experiências exitosas, a Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), com o apoio institucional inicial da Secretaria de
Estado de Justiça (SEJUS), desenvolveu o Projeto intitulado: Programa de
Atendimento Integral ao Paciente Judiciário, Autor de ato Criminoso (PAI-PAC), que
posteriormente recebeu o apoio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, do Ministério
Público do mesmo Estado, e da Secretaria de Estado de Saúde, todos participando
das discussões propostas pela UFES apoiada pelo Ministério da Saúde, e
posteriormente também pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, tornada parte do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos
Direitos Humanos.
O referido projeto propõe uma articulação entre às instituições: saúde – justiça e
universidade, com o objetivo de realizar um plano de atuação baseado no projeto
terapêutico singularizado. Para que as pessoas sejam acolhidas por uma equipe
multiprofissional especializada, logo após receberem a medida de segurança, visando
sua inserção nos equipamentos de saúde pública do SUS, contribuindo assim, para o
tratamento em Rede aberta, valorizando a inserção social e o fortalecimento do
vínculo com os serviços garantidos pela Rede.
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BRASIL. Conselho Federal de Psicologia. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Inspeções ao Manicômios Judiciários: Relatório Brasil 2015. Brasília, 2015.
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No entanto, mesmo considerando a relevância desta iniciativa, principalmente, ao se
considerar o histórico de violações de direitos ao qual esses sujeitos são submetidos,
não se tem informação sobre a implementação deste equipamento, reverberando na
contínua ausência do serviço público do estado do Espírito Santo na aplicação de
iniciativas que garantam a desinternação e fortalecimento dos vínculos sociais desses
pacientes, tal como é previsto em lei.
Destacamos assim, que diante do contexto até aqui apresentado, esse estudo
exploratório e descritivo acerca dos processos envolvendo a articulação entre os
equipamentos de saúde (SESA) e justiça (SEJUS, TJ/ES, MP-ES) e, posteriormente, o
envolvimento da Universidade Federal como instância mediadora dessa articulação
entre os diferentes campos trabalho tem como objetivo fazer um levantamento sobre
as práticas que envolveram o processo de execução do Projeto PAI-PAC no Espírito
Santo.
Decorrente da real necessidade de compreender os avanços alcançados em favor da
política de saúde ao paciente judiciário no estado através da elaboração do projeto, e
também os impasses que encontra atualmente, entende-se, que a relevância do
mesmo reside no alcance nacional que a possível transmissibilidade das questões que
daí resultam pode encontrar na fase de acompanhamento e desenvolvimento inicial da
política em voga no Brasil.
Para tanto, foi realizado uma pesquisa documental, através dos documentos oficiais
cedidos pelos próprios equipamentos, que colaboram para apontar os caminhos
percorridos desde a elaboração do projeto PAI-PAC até sua execução no presente
ano.
Cabe apontar, que não se tem a pretensão de fazer um levantamento detalhado e
exaustivo desses caminhos, e sim apontar os eventos fundamentais que denunciam a
real necessidade na aplicação de um serviço que prime pela garantia dos direitos
legais das dos pacientes judiciários e que foram motores para o desenvolvimento do
projeto aqui apontado.

Resultados e discussões

Iniciativas realizadas pelo estado de Minas Gerais e Goiás, apresentou a possibilidade
de novas práticas de tratamento da pessoa com transtorno mental em conflito com a
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lei para além do modelo manicomial e de aprisionamento, comumente aplicado à essa
parcela da população. Os resultados positivos decorrentes dessas iniciativas, bem
como, as constantes denúncias ao Conselho Nacional de Justiça envolvendo graves
violações nos direitos aos sujeitos em cumprimento de medida de segurança,
trouxeram uma necessária visibilidade ao tratamento desenvolvido dentro dos
Hospitais de Custódia nos demais estados da Federação. Nessa perspectiva, as
irregularidades existentes nos HCTPs se tornaram mais visíveis às instâncias
superiores, fato este, que provocou alterações em caráter de urgência em alguns
desses locais.
A urgência em adequar os trabalhos às exigências realizadas pelo CNJ também
provocou no Espírito Santo, a necessidade de realizar algumas correções envolvendo
as pessoas com transtorno mental em cumprimento de medida de segurança no
estado. Essa realidade é passível de ser observada ao analisarmos os documentos
oficiais, utilizados nesse trabalho, como objeto de nossa pesquisa. Tais documentos
apontam para algumas irregularidades existentes, à época, no que diz respeito à
ineficácia do tratamento realizado pelo HCTP do estado. Fato este que gerou um
impasse entre as instituições públicas de Saúde e de Justiça, ocorridas, mais
especificamente, no ano de 2010.
Os documentos demonstram que, alguns pacientes que há anos estavam internados
no HCTP do estado, mesmo já tendo cumprido o prazo de sua medida de segurança,
receberam ordem judicial para serem acolhidos pelo HEAC sem propriamente uma
justificativa clínica de peso para entender porque era necessário recorrer ao HEAC
uma vez que tais pacientes estavam com o atestado de cessação de periculosidade, e
portanto por esta lógica mesmo, não precisariam, teoricamente, de outra instituição
asilar, e sim possivelmente de um cuidado social e clínico em meio aberto. Por isso, o
hospital de Atenção Clínica recusava-se a receber esses pacientes com a justificativa
de que existe a Lei 10.2016/2001 que orienta a reinserção social dos pacientes, e que
o HCTP tinha teoricamente a missão de realizar o trabalho durante os anos em que os
pacientes lá permaneceram, e não permitir a notória cronificação dos mesmos. Ficava
assim demonstrado a ineficiência da lógica segregatória dos HCTPS em geral,
malgrado a qualidade que pudessem ter, como no caso do Hospital de Cariacica. O
HEAC, então, teve que receber os pacientes cronificados, e então iniciar um árduo
trabalho de desistitucionalização. Tais pacientes passaram a ocupar leitos da
enfermaria do hospital, local impróprio para uma “estadia de longo prazo”, retirando,
inclusive, as vagas dos

pacientes com demanda de atendimento de emergência,

especialidade do HEAC.
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Na esteira desses acontecimentos, ou melhor, desses impasses demonstrando a
asuência de um elemento conector entre Justiça e Saúde, surge a necessidade de um
terceiro órgão que venha dialogar com as instâncias apresentado um projeto
singularizado clínico, jurídico e social. Esse elemento dialético, terceiro, foi sendo
tecido por iniciativas do Projeto Piloto PAI-PAC da Universidade Federal do Espírito
Santo que, ao tomar conhecimento de tais

situações, propõe a criação de um

Programa que visa, justamente, dialetizar os impasses entre as instituições envolvidas,
valorizando sobretudo, a garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais
em conflito com a lei.
O programa, intitulado Programa Piloto de Atendimento Integral ao Paciente Judiciário,
Autor de ato Previsto como Criminoso – PAI-PAC, foi uma iniciativa da Universidade
Federal do Espírito Santo, aliada as Secretarias de Estado de Saúde Mental e Justiça
visando a expansão dos Serviços que obtiveram expressivo êxito nos Estados de
Minas Gerais e Goiás, para o Espírito Santo, com vistas à garantia das seguintes
estratégias: assegurar que ao receber a medida de segurança o paciente possa ser
atendido imediatamente pelo PAI-PAC para que possa ser realizado projeto
terapêutico singularizado em conexão entre o judiciário e a rede de saúde mental,
estudando os casos, ouvindo os pacientes, propondo parcerias, remetendo o paciente
diretamente para as equipes multiprofissionais do SUS, ao invés do Sistema
Penitenciário, acompanhando os profissionais envolvidos no caso, e favorecendo que
os internos do HCTP que possuam audiência de desinternação tenham uma referência
para atenção psicossocial junto aos CAPS.
Tal proposta baseou-se na certeza de que, apenas quando o sujeito não é
desumanizado, segregado, asilado, isolado à margem da sociedade poderá vir a fazer
questão para ele o sentido que seu ato encerra e, com alguma chance, – justamente
por que estará na relação ao outro que a Rede de profissionais configurará para cada
paciente --, poderá responder por algo de sua posição, mesmo instalado
estruturalmente na psicose. Como já foi dito, esta tem sido a experiência remarcável,
de 10 anos de funcionamento do PAI-PJ. Em certa medida casos clássicos da clínica
do crime apontam o trabalho axiomático para a orientação da clínica psicanalítica a
partir da noção de responsabilidade do sujeito, mesmo na psicose, como crucial para o
tratamento do sujeito autor de ato tido como criminoso, desde J. Lacan, M. Klein, T.
Reik, F.Alexander, M. Smidberg, entre outros.
Cabe destacar, que a experiência do trabalho exitoso em rede aponta também para a
dimensão da responsabilidade onde o mais singular do sujeito não se constrói senão
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no laço com o outro que, no mais íntimo e ao mesmo tempo exterior6, o constitui. Esse
processo não é isolado, mas implica, portanto, igualmente a responsabilidade neste
nível do Outro social, condição de nossa humanidade. A clínica da psicose, em
especial, a do crime na psicose, mostra bem que a responsabilidade de cada um se
constrói nessa rede de responsabilidades, que cada um, caso a caso, toma para si, ao
mesmo tempo em que a endereça ao outro na cena política, social. No asilo, na
prisão, no isolamento, à margem da sociedade, não se pode “tratar”, como preconiza a
Lei brasileira, a humanidade até hoje não conseguiu humanizar o cárcere –que já
nasceu -segundo a renomada e brilhante historiadora francesa, Michelle Perrot- com
projetos de reforma e reconhecimento de sua ineficácia. O manicômio, conclui-se,
nada faz além de mortificar – claro está que, mais violência, é, então, o resultado,
deste processo; e poderíamos até mesmo pensar que tal violência responde ao projeto
consentido de nossas sociedades de genocídio virtual do “sujeito”, o sujeito que,
justamente, poderia surgir no lugar do “louco infrator”, uma espécie de resistência ao
processo de mortificação, enfim, do apenado asilado, isolado, cronificado sob medida
de segurança.
Portanto, com o projeto PAI-PAC, pretendia-se beneficiar os inúmeros pacientes
judiciários a obterem um tratamento singular considerando o ato de violência que por
suas histórias foram levados a exercer. Além do benefício direto aos pacientes
judiciários, acredita-se que às instituições seriam amplamente favorecidas, pois a
articulação entre os profissionais da Saúde e da Justiça serviria ao fortalecimento de
uma cultura de rede e de colaboração mútua entre os órgãos citados.
Considera-se relevante destacar que, o que sustenta nossa proposta e nosso trabalho,
portanto, não é uma técnica que se alicerçaria nas promessas de garantias exigidas
pelos ideais iluministas, que fundariam o imaginário do contrato social moderno. Nosso
trabalho, a rigor, nem mesmo se sustenta em um conjunto de axiomas teóricos que
iluminam nossos passos na floresta do pensamento e na densidade do encontro na
clínica com o sujeito, mas antes, um certo posicionamento ético, uma certa relação
ética ao desejo, ao Outro, aos modos de gozo e à questão quanto sua partilha.
Situados em nosso tempo, herdeiros também da força militante dos escritos de
Foucault, entre outros que no campo o seguiram, sabemos que nada é permanente,
tudo pode ser refeito e temos nossa parcela de responsabilidade na arquitetura dessa
nova construção. Não existem inocentes.
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Em nosso campo de atuação, com pacientes psicóticos autores de atos infratores,
aliando-se à luta antimanicomial, as transformações no tratamento das psicoses
demonstrada pela clínica lacaniana, não recuando desses casos e suas relações com
a Cidade significaram a possibilidade de desfazer equívocos que simplesmente
sustentaram durante séculos o conceito de periculosidade do louco infrator, e sua
prática criadora de penas perpétuas, em asilamentos de caráter concentracionários
produtores da exterminação do sujeito.
Dessa forma, em 2011, com a turma de estágio curricular do Curso de Psicologia da
Universidade Federal do Espírito Santo, tivemos a oportunidade de realizar o
acompanhamento de pacientes internos judicialmente no Hospital Estadual de
Atenções Clínicas, e que se encontram sob Medida de Segurança, atual ou extinta.
Pacientes com histórico de internação prolongada.
À ocasião de fundação do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Autor
de Ato Previsto como Criminoso (PAI-PAC/ ES), nosso intuito era beneficiar os
pacientes judiciários a obterem um tratamento singular da violência que por suas
histórias foram levados a exercer. Inscrevê-los tanto quanto possível como cidadãos,
num vínculo extra-muros da prisão ou do asilo manicomial, o que comprovadamente
permite uma estabilização clínica do quadro psicótico muito mais rápida e sustentável,
aproximando-os, ao mesmo tempo, da família e/ou favorecendo um laço-social
possível, através das atividades e convivência nos CAPS e nas redes sociais,
judiciárias e do SUS em geral.
Dados do relatório dessas intervenções que ocorreram no ano de 2011 mostram que
alguns importantes avanços formam alcançados, principalmente quanto à quebra da
resistência por parte de alguns profissionais após notarem os positivos resultados
decorrentes do trabalho singular, individualizado e ético feito com os pacientes.
Pudemos constatar um efeito de transmissão junto aos
profissionais do HEAC da escuta e valorização de nossos
pacientes por parte nosso trabalho.

Uma psiquiatra, por

exemplo, se interessou em advogar junto à Secretaria de
Saúde, a necessidade de o projeto continuar. E, ela que a
princípio foi bastante desconfiada com relação a nossa
proposta, além de se propor a testemunhar, como dissemos,
junto à coordenação de Saúde mental da secretaria de estado
de saúde, também pediu cópia de nosso relatório, e o mantinha
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sempre a mão para citar junto aos seus estagiários em
7

psiquiatria (RELATÓRIO PAI-PAC/ES, 2011) .

Este, e tantos outros avanços observados e descritos no relatório de estágio, apontam
para possibilidade real da efetivação do trabalho singular e humanizado, bem como
compartilhado entre os profissionais de saúde, social e jurídico. Demonstrando
também, a ineficácia da proposta prisional que revelam a ausência de práticas de
cuidado integral nas instituições destinadas ao tratamento da pessoa adulta portadora
de transtorno mental envolvida em ato previsto como criminoso em nosso estado.
Isolar, excluir o sujeito da inserção no laço social é simplesmente, inviabilizá-lo da
possibilidade de simbolização do seu ato, pois isso não se dá sem a responsabilização
no âmbito individual e coletivo.
A experiência também aponta para a violência institucional a que os pacientes são
submetidos, demonstrado a necessidade de apoio do Judiciário e da Saúde-Mental. A
compreensão e parceria das Redes de Justiça e Saúde ao constatarmos a instituição
asilar de custódia e tratamento como, na verdade, o pior do pior: o pior do sistema
penitenciário, portanto, de urgente enfrentamento.
Afirma-se, portanto, a urgente necessidade de implementação de uma política que
considere a singularidade dos sujeitos e desenvolva um tratamento humanitário e em
acordo com as políticas de saúde mental atualmente em vigor em nosso país.

Considerações finais
O presente trabalho que objetivou elucidar questões relacionadas às medidas
de segurança aplicadas à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei,
demonstra em seus resultados que a histórica trajetória de abandono,
segregação de direitos e violência ainda parece ser presente em alguns
aspectos envolvendo a prática de aplicação e cumprimento de medidas de
segurança.
O projeto PAI-PAC trouxe a proposta de uma iniciativa de ação que visa,
sobretudo, a devolver ao sujeito sua singularidade e a possibilidade de um
tratamento adequado às políticas de saúde mental do Brasil.
As experiências observadas pelos trabalhos realizados junto ao Hospital
Estadual de Atenção Clínica do estado demonstram que é possível uma
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articulação interdisciplinar entre os campos de saúde, justiça e outros ao qual
pode-se somar aos trabalhos.
Essas experiências apontam também para as violências institucionais e
despersonalizantes sofridas pelas pessoas que recebem o tratamento nas
instituições prisões, onde o fortalecimento do vínculo social não é considerado
como um instrumento eficaz para o tratamento.
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Dominação e ausência de justiça de transição no Brasil
Luis Eduardo Franção Jardim
luisfjardim@yahoo.com.br
USP-SP

Introdução
Este artigo foi gestado com base em pesquisa de doutorado em fase de finalização
no Instituto de Psicologia da USP-SP e visa discutir impactos do legado autoritário da
ditadura civil-militar brasileira na democracia. O objetivo é apresentar algumas
características da transição ao regime democrático no Brasil e analisar o modo como
repercutiu na manutenção das condições políticas e econômicas que propiciaram o
favorecimento, sob o novo regime, da acumulação de capital, dominação de uma classe
sobre outras e, consequentemente, o crescimento da desigualdade social no país.
No Brasil, o autoritarismo do regime militar caracterizou-se por um projeto de
legalidade autoritária, fruto da parceria civil-militar ativa entre o Judiciário e militares. Esta
parceria corroborou para legitimar o autoritarismo e, assim, respaldar o regime ante a
comunidade internacional1 . Ao longo dos anos de ditadura, as políticas econômicas e
sociais do governo priorizaram ao simultaneamente acumulação de capital para as elites e
o arrocho salarial para a classe trabalhadora, resultando no agravamento do problema da
distribuição de renda e crescimento dos níveis de desigualdade social2.
Passados trinta anos da redemocratização, a sociedade continua a sofrer com os
desdobramentos da parceria entre militares e Judiciário, que interferiu diretamente na
transição à democracia. A longa transição, que durou de 1974 a 1985, foi iniciada e, em
grande parte, conduzida pelos militares, apesar das pressões diversas da sociedade civil e
movimentos sociais3.
O modo vertical de condução da transição pelos militares permitiu que a
redemocratização acontecesse sem que houvesse ruptura significativa nas políticas
econômicas e sociais entre o regime autoritário e a democracia4. A transição deixou um
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PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão: o autoritarismo e o estado de direito no Brasil, no Chile e na
Argentina. Trad. Patrícia de Queiróz Carvalho Zimbres. São Paulo: Paz e Terra, 2010.; FICO, C. Brasil: a
transição inconclusa. In: ARAÚJO, M.P.; FICO, C.; & GRIN, M. Violência na história: Memória, trauma e
reparação, 2012.
2
DEO, A. Uma transição à long terme: a institucionalização da autocracia burguesa no Brasil. In Pinheiro,
Milton (org.). O que resta da transição. São Paulo, SP: Boitempo, 2014; FURTADO, C. Formação econômica
do Brasil. Edição comemorativa: 50 anos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
3
DEO, A. Uma transição à long terme...; FICO, C. Brasil: a transição inconclusa...; LINZ, J., & STEPAN, A.
A Transição e Consolidação da Democracia: a experiência do Sul da Europa e da América Latina. Trad.
Patrícia de Queiróz Carvalho Zimbres. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
4
PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão...; QUINALHA, R.H.. Justiça de Transição: contornos do conceito.
São Paulo, SP: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013.
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legado de continuidade autoritária que serviu de ponto de partida para a democracia,
reinstaurando políticas autoritárias no novo regime. Na organização social do país, o
autoritarismo, explícito ou velado, determina relações de trabalho, de classes e o convívio
no cotidiano do cidadão, além de impedir a plena consolidação de uma democracia
igualitária5.
Nos

primeiros

anos

de

democracia,

as

políticas

econômicas

e

sociais

permaneceram essencialmente as mesmas do regime anterior, produzindo também
consequências sociais semelhantes na sociedade. Essas políticas fomentaram, sob a
democracia, a concentração de renda e privilégios para as elites políticas e sociais. O
modo como desdobrou-se a transição no Brasil, inicialmente, não permitiu grandes
rupturas com a estrutura anterior e aprofundou, na democracia, os fundamentos para a
desigualdade social6.
Pretende-se mostrar neste artigo que a transição “lenta gradual e segura”, prestouse à manutenção, na democracia, do status quo autoritário no país, aprofundando o
problema do abismo econômico e social existente entre as classes dominantes e as
dominadas, entre os patrões e trabalhadores, entre os ricos e os pobres.
O artigo será desenvolvido em quatro momentos. Na primeira parte, discute-se o
caráter histórico do autoritarismo e desigualdade social no Brasil, bem como o impacto da
ditadura civil-militar nestas questões; na segunda parte, será abordado a busca, durante o
regime, por um caráter de legalidade para as ações autoritárias ao longo de toda a
ditadura; no terceiro momento, será discutido o impacto, na transição e na continuidade
autoritária, da busca por legalidade das ações do Estado na ditadura; e, por fim, a análise
discutirá a relação da continuidade autoritária com o aprofundamento do problema da
dominação, aprofundado pela baixa distribuição de renda e desigualdade social na
primeira década de nova democracia.
1 – Ditadura e histórico de autoritarismo e desigualdade
As ações do Estado durante o regime civil-militar imprimiram transformações na
estrutura social, econômica e trabalhista do país. Para além das vítimas diretas dos
aparelhos repressivos, de modo mais pulverizado, toda a população foi impactada pelas
políticas públicas do regime autoritário.
As intervenções do autoritarismo da ditadura indicam que as repercussões da ação
do Estado não foram restritas à vida daqueles que foram presos, perseguidos, torturados
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PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão...; LINZ, J., & STEPAN, A. A Transição e Consolidação da
Democracia...
6
DEO, A. Uma transição à long terme...; POCHMANN, M. O mito da grande classe média: capitalismo e
estrutura social. São Paulo: Boitempo, 2014.
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ou tiveram familiares nestas condições. Em reduzido espaço de tempo após o AI-5, as
forças de repressão alcançaram êxito em seu propósito de enfraquecer ou anular pelo
terror, assassinato ou exílio as principais lideranças que se opunham ao regime.
A intensa repressão do regime silenciou qualquer voz contrária aos ideais
econômicos e sociais impostos aqui e reproduzidos das nações capitalistas dominantes.
Para Marilena Chauí, o Estado brasileiro, por meio do terror,
encarna negativamente a exemplaridade do Estado capitalista [...]
destinado a figurar o universal (mas sendo realmente particular
porque instrumento de uma classe particular), destinado a ordenar e
regular o espaço social para torná-lo homogêneo (mas sendo
realmente mais um polo heterogêneo entre forças sociais)7.
Simultaneamente ao terror de Estado, as políticas públicas empregadas na ditadura
legitimam outra violência do autoritarismo institucionalizado, menos explícita, que
aprofunda as marcas da dominação social, contribuindo para a intensificação da
concentração de renda e de poder nas mãos de uma elite minoritária.
A concentração de renda impõe-se como um processo dominante resultando em
intensificação da desigualdade social. Para Gonçalves Filho, a “desigualdade social é
expressão que descreve o estado de grande disparidade entre pessoas, uma situação de
desnivelamento”8. A desigualdade social torna manifesto a dominação, que é propriamente
um fenômeno político. É nas relações sociais que se conforma a humilhação, o
rebaixamento, a desigualdade.
Celso Furtado analisa que “o autoritarismo político, que a partir de 1964 neutralizou
por duas décadas todas as formas de resistência dos excluídos, exacerbou as tendências
perversas do nosso desenvolvimento mimético”9 . A estrutura hierárquica da sociedade
brasileira determina as formas de uma sociedade verticalizada em que as diferenças são
transformadas em desigualdades, naturalizadas nas relações de exploração, discriminação
e dominação. Nesta estrutura, “o outro jamais é reconhecido como sujeito de direitos,
jamais é reconhecido como subjetividade nem como alteridade”10.
A supressão do outro pelo autoritarismo oculta e naturaliza as formas visíveis e
invisíveis da desigualdade e exclusões socioeconômicas. A sociedade e o Estado
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CHAUÍ, M. O homem cordial, o mito destruído à força. In: _________. Manifestações ideológicas só
autoritarismo brasileiro. (pp.239-244). Belo Horizonte: Autêntica Editora; São Paulo: Perseu Abramo, 2013b,
p.244.
8
GONÇALVES FILHO, J.M. Humilhação social: humilhação política. In: SOUZA, B.P. (org). Orientação à
queixa escolar. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2007, p.15.
9
FURTADO, C. Em busca de novo modelo: reflexões sobre a crise contemporânea. São Paulo: Paz e Terra,
2002, p.32.
10
CHAUÍ, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. In: _________. Manifestações ideológicas só
autoritarismo brasileiro. (pp.147-238). Belo Horizonte: Autêntica Editora; São Paulo: Perseu Abramo, 2013a,
p.226.
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autoritários fundados no mando e obediência reforçam a tendência de garantir privilégios
às classes dominantes. Celso Furtado, em um olhar mais geral do quadro recente, atesta
que
foi de grande importância o papel desempenhado pelo Estado
nacional na configuração das sociedades capitalistas modernas.
Esse processo evolutivo abriu espaço para a concentração do poder
econômico e para a emergência das estruturas transnacionais11.
O crescimento do setor industrial no Brasil, na segunda metade do século XX e,
posteriormente, o chamado “milagre econômico”, nos anos 1970, somados ao aumento da
renda per capita do conjunto da população “não são suficientes para provocar
modificações significativas da estrutura ocupacional do país”12, não refletindo ganhos e
benefícios proporcionais à população. Pelo contrário, esse crescimento foi absorvido por
uma pequena parcela dominante, ampliando o abismo social e reforçando “tendências
atávicas da sociedade ao elitismo e à exclusão social”13.
Para o economista Marcio Pochmann, o “milagre econômico” beneficiou estratos da
chamada classe média brasileira com aumento de emprego no setor privado e público,
elevação de ganhos acima da inflação e um conjunto de medidas governamentais
“favoráveis à concentração de renda. Ao contrário da massa de trabalhadores, que teve
seu rendimentos contidos abaixo da inflação”14.
Como enfatiza Furtado, o olhar para as consequências das políticas públicas para
os trabalhadores durante o regime militar nos campos da economia, educação, saúde e
cultura não pode eximir-se de uma compreensão mais ampla da questão “sem raízes em
nossa história”15.
O autoritarismo brasileiro não constituiu-se pela primeira vez no regime civil-militar.
Cedo formado no século XVI com o escravismo colonial, com a dominação dos índios,
negros e depois homens livres pauperizados, disfarçado por insólito nacionalismo e
cultivado pelo o “mito fundador” de um Brasil sem sangue e de um povo pacífico e
cordial16, este autoritarismo esteve, na maioria das vezes, encoberto ou naturalizado no
cotidiano. Suas manifestações vinham de longe para apresentar-se no Estado Novo, na
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FURTADO, C. Em busca de novo modelo... p.10.
FURTADO, C. Em busca de novo modelo... p.31.
13
FURTADO, C. Em busca de novo modelo... p.27.
14
POCHMANN, M. O mito da grande classe média... p.86.
15
FURTADO, C. Em busca de novo modelo...
16
CHAUÍ, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária...; CHAUÍ, M. O homem cordial...; IOKOI,
Z.M.G. A longa tradição de conciliação ou estigma da cordialidade: democracia descontínua e de baixa
intensidade. In: SANTOS, C.M., TELES, E. & TELES, J. (orgs.). Desarquivando a ditadura: memória e justiça
no Brasil. (pp.499-423). Vol.II. São Paulo: Aderaldo & Rothschild Editores, 2009.; IOKOI, Z.M.G. A longa
trajetória dos deslocamentos e das intolerâncias no Brasil. In: Dotto, K.M., Endo, P.C., Sposito, S.H., & Endo,
T.C. (orgs.) Psicologia, Violência e direitos humanos. Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região. (pp.257273). São Paulo: CRP SP, 2011.
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tentativa de golpe em 196117, para alimentar o conservadorismo de movimentos como
“Tradição, Família e Propriedade” e para gestar as raízes do Golpe Civil-Militar de 1964.
No que concerne à manifestação do autoritarismo como dominação de uma classe
sobre as outras e concentração de renda na história do país, o processo de acumulação
puramente econômica é parte estruturante das primeiras atividades econômicas
significativas do Brasil colônia: a açucareira, no Nordeste; e a extração mineral, no
Sudeste. Apesar da importância econômica produzida nesses dois campos, essa riqueza
permaneceu nas mãos de uma elite dominante e não reverteu-se em investimentos no
autofinanciamento de sua expansão, na diversificação da economia, tampouco se reverteu
em benefícios permanentes para a população ou trabalhadores, escravos ou não18.
Segundo Jacob Gorender, pelo caráter da economia escravista colonial,
o investimento produtivo movia-se dentro de limites muitíssimo
estreitos [...]. Em consequência, a acumulação de plantadores e
mercadores, em grau menor ou maior, tomava, com frequência, a
forma pré-capitalista de entesouramento19.
Esta prática comum significava que os senhores de engenho escondiam “dentro
das paredes da casa-grande ou enterravam no chão dinheiro, joias e ouro”20.
Após a decadência dos ciclos açucareiro e do ouro, a organização social que os
constituía desdobra-se na economia de subsistência e consolida o modelo de dominação e
concentração de poder da elite, conhecido até hoje. O mesmo fenômeno é repetido
posteriormente com a extração vegetal na região Norte e a pecuária na região Sul. Cada
ciclo produtivo “recriava as relações sociais de dominação e exploração baseadas no
trabalho escravo”21.
O desequilíbrio econômico e de poder em favor dos grandes senhores agrícolas
fica explícito mais uma vez no processo de independência do Brasil:
Não existindo na colônia sequer uma classe comerciante de
importância [...], resultava que a única classe com expressão era a
dos grandes senhores agrícolas. Qualquer que fosse a forma como
se processasse a independência, seria essa classe a que ocuparia o
poder, como na verdade ocorreu, particularmente a partir de 183122.
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TAVARES, Flávio.1961: o golpe derrotado. Luzes e sombra do Movimento da legalidade. Porto Alegre, RS:
L&PM, 2012.
18
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil...
19
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 4ª ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2010,
p.587.
20
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial... p.588.
21
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial... p.582.
22
FURTADO, C. Em busca de novo modelo... p.158.
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Para haver um dominado, necessariamente deve haver um dominador. Essa

dualidade permeia as relações de dominação, prevalecendo sempre o interesse do
dominador sobre o dominado. Trata-se de uma questão política com desdobramentos
psicológicos para aquele que experiencia o rebaixamento. Esta breve análise da história do
escravismo colonial no país evidencia algumas origens das relações trabalhistas e da
estrutura social presente na cultura brasileira, “em que o superior naturalmente comanda e
subordina o inferior, o qual também naturalmente lhe deve obediência”23. Assim sendo, a
herança autoritária deixada para o país pela ditadura militar não pode ser vista
isoladamente, mas, sobretudo, inserida em um processo proveniente de toda uma
estrutura de dominação instaurada pelo capitalismo por mais de quatro séculos no Brasil.
2 – Golpe e legalidade autoritária durante a ditadura
Em março de 2014, completaram-se cinquenta anos do golpe civil-militar que
destituiu o Presidente João Goulart e, posteriormente, instaurou no país uma ditadura por
vinte e um anos, comandada por militares em parceria com a elite civil. Para o historiador
Carlos Fico, o Golpe de 1964 “representou a expressão mais contemporânea do
persistente autoritarismo brasileiro, que já se manifestou em tantas outras ocasiões”24.
Conforme apresentado anteriormente, o regime militar não responde isoladamente e
tampouco primeiro pelo autoritarismo e uso arbitrário da violência de Estado, é produto e
reprodutor inédito do mandonismo brasileiro e da subalternização de classes.
O golpe instaurou um regime de exceção no Brasil que lançou mão do uso da
violência e força em proporções nunca antes vistas na história recente do país. A
manifestação do autoritarismo característico da ditadura civil-militar não ficou circunscrita
“apenas” à intensa política de repressão aos opositores do regime. Um olhar mais
cauteloso para a questão revela sua abrangência mais ampla e pulverizada na população
em geral ao longo dos vinte e um anos do regime. A restrição de acesso à informação pela
censura25, a indústria governamental de propaganda e entretenimento de massa, políticas
públicas em conformidade com a lógica anti-popular dos golpistas: o Estado interveio
intensamente na estrutura de setores fundamentais para a formação social e econômica do
país. Sua ação atingiu os meandros da educação em escolas e universidades 26 , da

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
23

CHAUÍ, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária... p.200.
FICO, C. O golpe de 64: momentos decisivos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014, p.08.
25
AQUINO, M.A. Censura, Imprensa, Esdado Autoritário (1968-1978): o exercício cotidiano da dominação e
da resistência: O Estado de São Paulo e Movimento. Bauru: EDUSC, 1999.; KUSHNIR, B. Cães de guarda –
jornalistas e censores: do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo, Boitempo Editorial, 2004.
26
MOTTA, R.P.S. As Universidades e o Regime Militar: cultura política brasileira e modernização autoritária.
Rio de Janeir: Zahar, 2014.
24
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saúde 27 , da justiça 28 , do operariado 29 e do serviço militar 30 . A reformulação estrutural
destes setores atinge todo brasileiro que, em diferentes medidas, faz uso destes serviços
ou vai deixar de utilizá-los, recorrendo à iniciativa privada.
O regime instaurado no Brasil se diferenciou estruturalmente das ditaduras vizinhas
do Chile e Argentina. A contabilidade dos mortos e desaparecidos não é parâmetro para
medir o uso da violência, que no Brasil foi largamente utilizada, mas uma evidência da
diferença estrutural dos regimes. O Brasil ocupava (e ocupa) para os EUA uma posição
estratégica na América Latina e, desde os primeiros momentos passado o golpe, era
importante a busca, por diversas formas, pela “legitimidade” do regime de exceção.
Já no dia 02 de abril de 1964, o presidente norte-americano Lyndon Jonhson
apressou-se em reconhecer o novo governo brasileiro, enviando um telegrama ao
Presidente interino Ranieri Mazzilli. Para Anthony Pereira, a posterior e constante tentativa
de justificar o golpe por meio constitucional teve peso muito maior no Brasil do que no
Chile, 1973, e na Argentina, em 1976, onde estas preocupações estiveram praticamente
ausentes31.
Um aspecto especialmente relevante do golpe brasileiro, se
comparado aos golpes chilenos e argentino, foi a participação de
juristas civis, que não apenas conferiram legitimidade jurídica aos
atos dos militares como também estabeleceram vínculos entre as
forças armadas e o Judiciário civil32.
A proximidade entre o Judiciário e os militares ao longo dos cinco governos
militares é um elemento fundamental na compreensão dos esforços que visavam
“institucionalizar” em definitivo o regime em termos legais. Mesmo durante o AI-5, com a
suspensão do habeas corpus para crimes contra segurança nacional, institucionalização
da tortura, “os militares brasileiros não retiraram por completo os julgamentos de presos
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BRASIL-Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS. Brasília: CONASS,
2007.
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PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão...; SOARES, I.V.P.; & KISHI, S.A.S. (orgs.). Memória e Verdade: a
justiça de transição no estado democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009.; SANTOS, C.M.; TELES,
E.; & TELES, J. (orgs.). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil... Vol.II, São Paulo, Aderaldo
& Rothschild Editores, 2009.
29
SADER, E. Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da
Grande São Paulo, 1970-80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010; TELLES, V.S. Anos 70: experiências, práticas
e espaços políticos. In: KOWARICK, L.(org.). As Lutas Sociais e a Cidade: São Paulo, passado e presente.
(pp.217-252). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994; SVARTMAN, B.P. Trabalho e desenraizamento operário: um
estudo de depoimentos sobre a experiência de vida na fábrica. São Paulo. Tese no departamento de Psicologia
Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2010.
30
SODRÉ, N.W. História Militar do Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2010; CHIRIO, M. A política nos
quarteis: revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2012; PROENÇA,
I. O golpe militar e civil de 64: 40 anos depois – edição definitiva. Rio de Janeiro, Oficina de Livros, 2013.
31
PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão...
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PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão... p.116.
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políticos da alçada do judiciário civil, tampouco se decidiram por uma estratégia repressiva
inteiramente extrajudicial”33, como fizeram os chilenos e argentinos.
A tentativa de alcançar a legalidade autoritária no Brasil durante o regime fazia
parte de um esforço mais amplo visando “legitimar a si próprio aos olhos da opinião pública
nacional e internacional”34. Carlos Fico também destaca a grande preocupação da ditadura
militar com possíveis condenações de organismos internacionais, principalmente, de
governos estrangeiros com os quais o Brasil tivesse maior proximidade35.
3 – Transição e continuidade autoritária
No Brasil, a ditadura estendeu-se por tempo demasiadamente longo e suficiente
para dar nós e amarrar os fios da vida social numa trama sem elasticidade. Entre as
ditaduras na América Latina, foi no Brasil que mais meticulosamente articulou-se violência
arbitrária e uma forçada combinação entre legalidade e autoritarismo.
Para Juan Linz & Alfred Stepan, as características do regime não-democrático
anteriormente vigente têm profundas implicações quanto às vias possíveis para a transição
e quanto às tarefas necessárias para consolidação da democracia 36 . Tal como será
abordado adiante, estas articulações entre violência e legalidade, características do regime
militar brasileiro, repercutiram diretamente sobre uma transição sem grandes rupturas para
o regime democrático que, para muitos autores, nunca se consolidou plenamente37.
O historiador Carlos Fico entende que “as marcas da transição brasileira são a
impunidade e a frustração. A frustração diante da impunidade e da ausência de uma
verdadeira ruptura torna a transição brasileira um processo que não terminou, uma
transição inconclusa”38. O autor defende essa ideia com base nos desdobramentos da Lei
da Anistia, de 1979, que incluiu a anistia e o auto-perdão aos próprios responsáveis pelas
torturas e violência da ditadura; e a derrota da campanha pelas Diretas Já, em 1984, que
mobilizou principais forças das sociedades civil e política, mas teve que contentar-se com a
eleição indireta para o primeiro presidente civil depois do regime militar. A condução feita
pelos militares dos 11 anos do processo de abertura “Lenta, Gradual e Segura” e sua
conclusão nos “moldes em que foi planejado”, leva o historiador a questionar o discurso da
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PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão... p.123.
PEREIRA, A.W. Ditadura e Repressão... p.126.
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FICO, C. Brasil: a transição inconclusa...;
36
LINZ, J., & STEPAN, A. A Transição e Consolidação da Democracia...
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LINZ, J., & STEPAN, A. A Transição e Consolidação da Democracia...; PEREIRA, A.W. Ditadura e
Repressão...; TELES, E. Políticas do silêncio e interditos da memória na transição do consenso. In: SANTOS,
C.M.; TELES, E.; & TELES, J. (orgs.). Desarquivando a ditadura: memória e justiça no Brasil...; SAFATLE,
V.; & TELES, E. (orgs). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010.;
PINHEIRO, M. (org.) Ditadura: o que resta da transição, São Paulo, Boitempo, 2014.; REZENDE, M.J. A
ditadura militar no Brasil: represão e pretensão de legitimidade 1964-1984. Londrina: Ed. UEL, 2001.
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efetividade que a pressão da resistência democrática teria sido capaz de exercer nos anos
de distensão.
A opinião do historiador aproxima-se do recorte adotado por uma geração que
estuda a transitologia, “interessada, sobretudo, na ação das lideranças políticas tidas como
estratégicas, excluindo, portanto, outros sujeitos sociais e históricos”39. Para essa geração,
a transição brasileira deu-se por um processo gradual, sem rupturas drásticas, iniciada,
conduzida e concluída pelos líderes do regime autoritário, considerando mínima a
relevância do contexto histórico internacional ou a pressão dos movimentos sociais e
outros setores civis.
Esta posição opõe-se à visão do sociólogo Eder Sader e outros autores que
reconhecem os movimentos sociais e as lutas dos trabalhadores como elementos
fundamentais para a mudança de cenário e conquistas no período de transição no Brasil. A
emergência de novos atores e a afirmação de setores sociais, até então excluídos do
cenário oficial, teriam contribuído para o deslocamento de sentidos que permitiram os
indivíduos reconhecerem-se nesses novos significados e a luta por uma reorganização do
país que lhes concedesse um novo lugar na sociedade40.
Essa visão tangencia a definição canônica de transição, defendida por Renan
Quinalha em sua obra sobre a justiça de transição e adotada neste artigo:
entende-se a transição política como um momento histórico em
aberto, marcado por um processo complexo e não linear, em que
diversas forças sociais concorrem por imprimir um destino comum à
coletividade. Nesse processo, inexiste uma escala de estágios ou
pontos de passagem definidos de antemão41.
Alguns autores, como o filosofo Paulo Arantes, não negam a importância da
resistência nos anos da ditadura, embora entendam que o regime somente findou quando
seus objetivos haviam sido alcançados42. Para Linz & Stepan, tanto o prolongamento da
transição, quanto o modo gradual e frustrante como ocorreu está ligada ao fato do o
regime autoritário ter sido “hierarquicamente controlado por uma organização militar que
detinha poder suficiente para controlar o ritmo da transição e para extrair um alto preço por
se retirar do poder”43. Os autores entendem que a força da hierarquia militar possui a
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QUINALHA, R.H.. Justiça de Transição... p.54.
SADER, E. Quando novos personagens entraram em cena...; KOWARICK, L.(org.). As Lutas Sociais e a
Cidade: São Paulo, passado e presente. (pp.217-252). Rio de Janeiro: Paz e Terra.
41
QUINALHA, R.H.. Justiça de Transição... p.40.
42
ARANTES, P.E. O novo tempo do mundo: e outros estudos sobre a era da emergência. São Paulo:
Boitempo, 2014.
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LINZ, J., & STEPAN, A. A Transição e Consolidação da Democracia... p.205.
40

21

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

	
  

11	
  

capacidade de impor, sobre o novo governo, “reservas de domínio”, o que limita a
consolidação democrática e garante a manutenção das prerrogativas do regime anterior.
Apesar das diferentes posições defendidas sobre a condução e “autoria” da
transição, o modo tal como foi possível sua realização no Brasil, não permitiu que
houvesse propriamente uma justiça de transição. Esse tipo de justiça é aplicada a
sociedades que atravessaram situações de extrema violência ou conflito, cuja gravidade
prejudicou a estabilidade política e a coesão social.
Para Quinalha, os objetivos de uma justiça de transição visam a reparação
econômica e simbólica da sociedade e das vítimas e familiares; e buscam impedir a
repetição da violência passada de modo a concretizar a transição e consolidar a
democracia. Em outras palavras, visa “a elaboração de um trauma socialmente vivido,
inicialmente pelo seu reconhecimento público e oficial, bem como por sua reparação, a fim
de reduzir as chances de que se repita no futuro”44.
Para muitos autores, a ausência de uma justiça de transição no Brasil criou o
fantasma da eterna transição, que não se concluiu totalmente enquanto consolidação de
uma democracia plena. Para Anthony Pereira, “a transição brasileira para um governo civil
foi um processo dominado pelas elites e fortemente controlado, no qual tanto as forças
armadas quanto o Judiciário mantiveram quase intocada a totalidade de suas
prerrogativas”45.
A interferência direta dos militares na transição, legitimada pelo Judiciário, instaurou
e institucionalizou o silenciamento com reconciliações extorquidas; a imposição à
população da anistia autoconcedida pelos ditadores, repressores e torturadores; e o
demasiado adiamento da democratização do Estado e seus poderes. A democratização no
Brasil mostrou-se uma tarefa ainda insuficientemente terminada e a transição renovou e
revitalizou o autoritarismo trazido com a ditadura na consolidação de uma herança de
legalidade autoritária pós-ditatorial.
O brasilianista Pereira compreende que o autoritarismo legitimado, decorrente do
consenso entre os ditadores, os agentes do sistema Judiciário e a elite civil favorecida,
produziu uma transição política sem suficiente ruptura com o regime militar: transcorreu um
fenômeno de continuidade autoritária46.
O que em geral não é suficientemente reconhecido [...] é a forma
como os militares e o Judiciário atuaram na defesa do status quo
brasileiro, configurando assim uma transição na qual uma pretensa
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amnésia – aliada a um confesso orgulho pelo passado autoritário –
foi a tônica47.
Para Linz & Stepan, as transições lideradas pelo Estado ou iniciadas pelo regime –

como no Brasil – podem encaixar-se em um espectro que vai da lealdade à deslealdade à
democracia. O autor chama de transferência desleal à democracia quando o regime que
deixa o poder impõe condições restritivas aos processos políticos dos governos seguintes,
conserva prerrogativas não democráticas, promove a manutenção de correligionários em
cargos-chave e consegue manter, no novo sistema político, muitas características
autoritárias. Esse tipo de transferência desleal à democracia tem maiores probabilidades
de acontecer quando há resistência dos lideres autoritários para entregar o poder e quando
a oposição ao regime autoritário é enfraquecida, permitindo a conservação significativa de
recursos repressivos e políticos48.
A transição democrática brasileira ficou marcada pelo regime autoritário que 1iniciou e conduziu parcialmente o processo até o fim; 2- utilizou-se da campanha pela
anistia para criar uma Lei na qual impõe o auto-perdão e uma reconciliação forçada; 3emperrou o processo de eleições diretas e conseguiu a nomeação para vice-presidente de
um aliado (José Ribamar Sarney) na legenda de Tancredo Neves; 4- aumentou e
preservou as prerrogativas dos militares e do Judiciário na democracia; 5- impediu
reformas e expurgos nas Forças Armadas e Judiciário; 6- manteve a estrutura política e
personagens do regime anterior no poder (alguns permanecem até hoje na Câmara ou no
Senado); 7- teve influencia marcante dos militares na constituinte de modo a preservar
seus interesses na Constituição; 8- garantiu a militarização da polícia na Constituição de
1988; 9- manteve a truculência e violência da polícia, antes voltada para os antigos
opositores, focada nos pobres, negros e excluídos na democracia; 10- e garantiu a
permanência, depois da redemocratização, das antigas estruturas políticas, econômicas e
sociais, intensificando a desigualdade social e a acumulação de capital.
4 – A transição e a desigualdade social
Como dito anteriormente, o autoritarismo brasileiro e a desigualdade social não
constituíram-se pela primeira vez no regime militar. A ditadura reproduziu e reinventou
manifestações do autoritarismo na sociedade, ao mesmo tempo em que suas ações
políticas e econômicas criaram condições para a intensificação da dominação e
desigualdade social, favorecendo a concentração de renda.
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A transição controlada “de cima para baixo” garantiu a manutenção de algumas

condições que respondiam à manutenção dos interesses da classe dominante e do status
quo de dominação social e econômica.
As condições restritivas impostas pelo regime militar hierárquico, ao
deixar o poder, afetaram não apenas as origens do novo governo
civil, mas também seu desempenho. Em toda uma gama de
assuntos de importância, o governo civil, na melhor das hipóteses,
compartilhava a soberania com os militares49.
Apesar da proximidade dos militares nos primeiros governos civis que se seguiram
ao regime autoritário, em trinta anos de redemocratização, seis Presidentes da República
já assumiram o poder executivo e mudanças importantes já ocorreram no país, de modo
que o legado autoritário da ditadura não pode ser responsabilizado isoladamente por todos
os problemas sociais e políticos que o Brasil ainda tem de enfrentar no século XXI.
Segundo Renan Quinalha,
por certo, é difícil, senão impossível, definir com precisão o quanto a
experiência social de regimes autoritários do passado se presentifica
de modo a obstaculizar, ainda hoje, a melhora na qualidade da
democracia nesses países50.
Contudo, a análise da transição, realizada à distância dos anos, permite identificar
algumas repercussões primeiras da transição e seu impacto na sociedade nos anos que se
seguiram à redemocratização. Definitivamente, uma das marcas mais significativas e
determinantes da transição é o clima de incerteza, levando as indefinições ao extremo no
momento da transição 51 e ajustando as condutas do novo regime, muitas vezes, por
veredas conservadoras e já percorridas pelo regime anterior.
Nos primeiros anos de governo democrático, a situação no Brasil era delicada e
havia uma perigosa sensação de fragilidade da democracia. Tanto a eficácia quanto a
legitimidade eram baixas, e uma parcela significativa da população acreditava que os
governos militares teriam sido mais eficazes que os governos civis52.
No que se refere aos rumos da economia imediatamente após à redemocratização,
é representativo que a primeira equipe do Ministério da Fazenda, coordenada pelo ministro
Francisco Dornelles, seguia uma “concepção econômica que, no essencial, se igualava à
política econômica que vinha sendo adotada pela ditadura”53.
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Segundo o cientista político Anderson Deo, o debate da delongada transição deve

acontecer concomitantemente ao debate da composição de um novo bloco de hegemonia
burguesa no país e a manutenção das condições que garantiam os interesses dessa
classe quanto a condução do desenvolvimento econômico brasileiro. Para o autor, nos
anos que se seguem à redemocratização e os primeiros governos eleitos, o Brasil
consolida sua inserção nos ciclos internacionais da mundialização do capital, respondendo
à lógica imposta pelo capital financeiro54.
Desde a perspectiva burguesa, era necessário conduzir um processo
de transição que garantisse a volta da democracia, sem colocar em
risco o caráter hegemônico de sua dominação e, diante das
possibilidades,

eliminar

as

conquistas

sociais

das

classes

55

subalternas brasileiras .
A continuidade autoritária, resultado de uma transição controlada e sem rupturas
políticas e econômicas significativas, parece impactar o cotidiano do brasileiro no que
concerne às relações de classes. A inserção do Brasil no ciclo internacional do capital, nos
primeiros anos de governo civil, seguiu uma diretriz econômica e social semelhante a do
regime autoritário, defendida pelo ex-ministro da ditadura Delfin Netto, priorizando a
concentração de renda: primeiro “crescer o bolo para depois repartir”. Para Anderson Deo,
“a lógica de acumulação a partir da valorização do capital fictício passa a determinar a
estruturação econômico-política no interior das fronteiras nacionais”56.
Nos anos que se seguiram à redemocratização, essa estrutura resulta em
intensificação do problema crônico da desigualdade social. Segundo Linz e Stepan, “o
Brasil, ao longo de toda a sua história, teve um dos piores padrões de distribuição de renda
de todo o mundo. De 1980 a 1992, a distribuição de renda deteriorou-se ainda mais”57.
Octavio Ianni analisa que à medida que se desenvolvem as forças produtivas e as
relações de produção próprias do capitalismo, “desenvolvem-se as diversidades e as
desigualdades, as formas de alienação, técnicas de dominação e lutas pela emancipação.
Aprofundam-se, generalizam se multiplicam-se as contradições sociais” 58 . Em outras
palavras, a mudança de regime não trouxe mudanças significativas e imediatas aos modos
de condução econômica e social, favorecendo, na democracia, as condições de
possibilidade para dominação de classes e intensificação do abismo social no país.
Por fim, a transição parece carregar em si um caráter ambíguo: ao mesmo tempo
em que a transição é resultado de uma abertura contextualizada pelo crescimento dos
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movimentos sociais e pressão da sociedade e do setor econômico pelo fim da ditadura, a
transição controlada pela hierarquia militar não rompe significativamente com aspectos
autoritários presentes no regime não-democrático, e reinstaura, na democracia, os
fundamentos da acumulação de capital e desigualdade social. A continuidade autoritária
consagrou-se como fundamento e ponto de partida para o governo democrático,
reproduzindo, na democracia, o autoritarismo e as políticas econômicas e sociais do
regime anterior.
Considerações Finais
Um acontecimento histórico não é apenas um fato. Um acontecimento muda a
articulação de sentido em relação a alguma coisa, provoca uma mudança de conjuntura
geral e instaura uma nova articulação e compreensão de mundo. A articulação autoritária
reinstaurada com o Golpe, o AI-5 e a transição parece repercutir na manutenção das
condições de possibilidade políticas e econômicas de favorecimento de uma classe sobre
as outras.
A parceria conservadora entre os militares e o Judiciário permitiu que a longa
transição legitimasse, na democracia, características do autoritarismo presente no regime
anterior e a continuidade de políticas econômicas e sociais que garantiram a manutenção
do status quo e o privilégio de um estrato da sociedade sobre outros. Consequentemente,
os níveis de desigualdade social no país continuam crescendo nos anos da primeira
década que se seguiram à democratização.
A continuidade autoritária pós-democracia contribuiu para que a ditadura brasileira
encontrasse diversas maneiras de não passar completamente, de permanecer na estrutura
jurídica, econômica e política e na violência cotidiana que se faz sentir ainda hoje. Sob a
égide da democracia, o autoritarismo militar faz repercutir sua força ao penetrar na
estrutura social do país dificultar a consolidação da democracia, enquanto governo para o
povo, que priorize a igualdade e não privilegie as classes historicamente mais favorecidas.
Passados trinta anos do fim da ditadura, pode-se dizer que a democracia no Brasil
está consolidada? A resposta é bastante complexa. Porém, se entendermos democracia
como igualdade de condições para a população – e não apenas o sufrágio universal –,
apesar dos avanços conquistados na última década nesta questão, pode-se dizer que
ainda resta um longo percurso para sua plena consolidação.
A ditadura não é um assunto passado, se considerarmos os desdobramentos
históricos do autoritarismo dos anos do regime não-democrático. O esquecimento e os
encobrimentos que ainda relutam liberar o movimento da memória, da verdade e da justiça
repercutem na manutenção de condições e privilégios consagrados no regime autoritário.
Além de criar obstáculos para elaboração destas questões no presente.
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Qual é a tarefa que cabe a um psicólogo que exerce sua atividade profissional
no interior de uma sociedade que não foi capaz de lidar com seus legados
autoritários? Esta é a pergunta que pautará nossa apresentação. Para bem respondêla, nossa exposição será dividida em quatro eixos fundamentais.
Em primeiro lugar, investigaremos qual é, onde e de que modo se manifesta o
maior legado de nosso período autoritário. Em seguida, falaremos sobre a concepção
de sociedade, o tipo de teoria do social, que nos foi legada pela ditadura – aqui,
investigaremos a Doutrina de Segurança Nacional. Em terceiro lugar, explicitaremos
por qual motivo a concepção de sociedade presente nesta doutrina é intrinsecamente
autoritária e violenta – neste ponto, pensaremos com Claude Lefort.
Por fim, e mais especificamente sobre nossa profissão, perguntaremos: qual
tipo de horizonte normativo de organização subjetiva pode ser considerado
radicalmente avesso a uma sociedade autoritária? Ou, ainda: qual deve ser a
orientação de nossa clínica se quisermos que ela contribua não para a violência da
opressão, mas para a defesa dos oprimidos, não com a reprodução de padrões e
expectativas sociais dominantes e excludentes, mas com a luta pelo reconhecimento
daqueles que não se identificam com estes padrões? Trata-se de questionar, enfim,
qual seria uma orientação clínica possível para que se contribua não com ideais
autoritários, mas com a construção de uma sociedade democrática.

***

Tomemos a primeira pergunta: qual é, hoje, a realidade diante da qual nós
estamos e em relação a qual devemos nos posicionar? Qual é, onde e de que modo
se manifesta, no interior da nossa sociedade, o legado do nosso período autoritário?
A resposta, aqui, é, infelizmente, muito clara: é a atualidade da violência de
Estado, ou seja, é o caráter brutal, ineficiente e frequentemente ilegal das práticas
cotidianas de nossas instituições de segurança pública, não há dúvidas, o mais
sombrio dentre os não poucos legados com os quais ainda convivemos das mais de
duas décadas de ditadura civil-militar no Brasil.
Que existe uma relação de causalidade entre a atualidade da violência de
Estado, no Brasil, e a escassez, desde o fim de nossa ditadura civil-militar (19641985), de políticas públicas que objetivem e possibilitem a chamada “transição
democrática”, eis uma afirmação que não devemos ter receio de fazer. No entanto,
esta relação não é – e nem deve ser entendida como – uma relação evidente.
Compreendê-la como um dado, como uma espécie de evidência empírica,
como se se tratasse de um fato que prescinde de toda e qualquer interpretação,
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constitui postura que desestimula a realização de um trabalho fundamental: a
investigação do modo como esta relação se concretiza no funcionamento das
instituições de segurança pública e na realidade cotidiana de violações sistemáticas de
direitos humanos cometidas por agentes do Estado.
Para que nos aprofundemos no desvelamento desta relação causal, devemos,
em primeiro lugar, esclarecer as vias pelas quais a ditadura civil-militar nos deixou
como legado a atual arquitetura institucional da segurança pública no Brasil. E
também, é claro, entender por quais motivos esta arquitetura institucional é tão ruim,
ineficiente, autoritária e intrinsecamente fadada à produção de violência.
Equivocam-se aqueles que repetem descuidadamente que as nossas Polícias
Militares teriam sido criadas na ditadura. Ela surge, muito antes, durante o período
colonial, criada para regular o negócio da escravidão. Ou seja: pode-se dizer, sem
exageros, que o racismo institucional da Polícia Militar é literalmente congênito. Hoje,
segundo pesquisa1 conduzida por Jacqueline Sinhoretto, da Universidade Federal de
São Carlos, a Polícia Militar de São Paulo mata três negros para cada branco.
Mas, apesar de a PM não ter nascido na ditadura civil-militar, sua atual
importância, seu papel de destaque em nossas políticas de segurança pública não são
outra coisa senão um legado da ditadura. E por quê?
Até 1969 – pouco depois do AI-5, o auge da repressão – as instituições que
tinham o papel mais importante para a segurança pública no Brasil eram as Guardas
Civis. Essas Guardas – de âmbito estadual, nada tendo a ver com as atuais Guardas
Civis Municipais – além de, evidentemente, não militares, eram polícias de ciclo
completo. Eram elas, portanto, as grandes responsáveis pela segurança pública no
Brasil. As Polícias Militares, à época, permaneciam aquarteladas nas grandes capitais.
Eis que o governo do ditador Emílio Garrastazu Médici decide baixar dois
decretos: o decreto-lei 667, em Julho de 69, e o decreto-lei 1.072, em dezembro. Com
eles, são dissolvidas as Guardas Civis Estaduais, as PMs são retiradas de seu
aquartelamento e os efetivos das recém-dissolvidas Guardas-Civis são a elas
incorporados. As Polícias Militares passam, então, a executar com exclusividade o
policiamento preventivo e ostensivo, criando-se aquilo que o antropólogo Luiz Eduardo
Soares chama de “nossa jabuticaba institucional”: a divisão dos ciclos. Como Soares
nos explica
“uma parte do trabalho, a investigativa, quem faz é a Polícia Civil; a outra parte,
preventiva e ostensiva, quem faz é a PM. Esse tipo de distribuição não
1

“Segurança Pública e Relações Raciais em São Paulo”. Gevac (Grupo de Estudos sobre Violência e
Administração de Conflitos), Ufscar.
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funciona. Não sou eu que digo, há um grande consenso entre aqueles que
lidam com essa área, estudam, pesquisam”. (SOARES, 2014)

Surgem, então, duas meia-polícias, e um modelo de segurança pública
destinado ao fracasso. Mas, independentemente da divisão dos ciclos, a militarização,
em si mesma, também é péssima. E por quê? Diz Soares:
“a estrutura institucional militar determina um certo tipo de funcionamento dos
seus agentes, reduzindo-lhes campo de liberdade na atuação. E esse padrão
tem um corte, tem uma direção política inexorável. Simplesmente pelo
seguinte: ao policial, na ponta, não cumpre pensar, mas cumprir ordens. E por
que é assim? Porque a estrutura é hierárquica, a vertebração é rigorosa
organizacionalmente e há uma concentração decisória. Isso funciona no
exército, porque o propósito é fazer com que o método adotado por essa
instituição, que é o pronto-emprego, se viabilize. Para quê? Para atingir as
suas metas constitucionais, que são a defesa da soberania nacional, etc.,
envolvendo inclusive práticas bélicas quando necessário. Então se deduz da
finalidade (que é, no limite, fazer a guerra) um método (pronto-emprego) do
qual decorre a necessidade de um certo tipo de estrutura organizacional. Há,
então, a ideia, de que preciso que exista uma fonte exclusiva de ordens, que
deve fluir sem óbices por todas as cadeias comunicacionais, até a base, para
promover um deslocamento célere de grandes contingentes humanos e
materiais. Isso se justifica em razão da natureza desse embate, que é a guerra.
A aplicação à polícia militar desse mesmo modelo organizacional só se
justificaria se a missão da PM fosse análoga à do exército. Não é. Mesmo
constitucionalmente, não há nenhuma relação. Algumas práticas são similares,
ainda que distintas. Mas representam menos de 1% das atividades da PM no
Brasil. Nada pode justificar a organização de 99% das atividades com base em
1%.” (SOARES, 2014)

Vejamos outra meia-verdade. Ouvimos dizer, comumente, que o governador do
Estado é o comandante-em-chefe da PM. Isso é verdade, mas não é toda a verdade.
As chamadas segundas-seções – na sigla, a PM2, conhecida popularmente como P2
–, constituem o serviço de inteligência da PM, responsável não só pela coleta de
informações, mas também pelas decisões sobre estruturas organizacionais, efetivos,
ensino e instrução, dentre outras atribuições. Estas segundas-seções, pasmem, não
respondem ao governador do Estado: elas fazem parte do sistema de informações do
Exército e respondem diretamente ao comando do Exército. Ou seja, além da divisão
de ciclos entre as duas “meia-polícias” brasileiras, há ainda outra esquizofrenia
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estrutural, interna à própria Polícia Militar. Nossas PMs respondem a dois senhores:
ao Governador do Estado e, ao mesmo tempo, ao Comandante do Exército.
E tudo isso, toda essa estrutura, toda essa arquitetura institucional da ditadura
civil-militar se manteve, até hoje, por quê? Teria sido algo que passou batido aos
Constituintes, em 1988?
De forma alguma. A manutenção desta estrutura foi amplamente negociada
entre os militares e os constituintes. O Exército, conta-nos o professor Jorge
Zaverucha, nomeou 13 oficiais superiores para fazerem lobby pelos interesses dos
militares2. Mais do que isso, quando Abreu Sodré, então governador de São Paulo,
propôs a Ulysses Guimarães a extinção da PM, este lhe teria lhe confessado estar de
mãos atadas por ter “um compromisso com o general Leônidas”. O mesmo general
Leônidas Pires Gonçalves que, como conta Zaverucha, quando viu a primeira redação
do artigo 142 da Constituição Federal – artigo que, na redação atual, é considerado
por muitos como um mecanismo de legalização do golpe de Estado, uma vez que cria
um dispositivo legal de suspensão da própria ordem legal – ameaçou zerar todo o
processo de redação constitucional. Em resumo: os parlamentares constituintes,
acuados, decidiram ceder às demandas do Exército.
Até aqui, esforcei-me para deixar mais clara a relação existente entre a
atualidade da violência de Estado e a particularidade de nossa “transição
democrática”. Para tanto, tivemos de nos concentrar, até agora, no segundo termo
desta relação: nesta transição que foi feita para não ser, de fato, uma transição. Mas é
importante que também tornemos claro e concreto o significado do primeiro termo. O
que é que entendemos, afinal, por “atualidade da violência de Estado”? Qual é a
amplitude dessa violência? Enfim, qual é a gravidade do problema sobre o qual
estamos falando?
Trata-se de um problema que nunca deixa de assustar e desesperar mesmo
aqueles que estão acostumados a lidar cotidianamente com os dados.
Em nove anos (2003-2012), a PM do Rio matou 9.646 pessoas, ou seja, mais
de 1.000 pessoas por ano. A PM de São Paulo, em cinco anos (2005-2009), matou
2.045 pessoas. Para se ter uma ideia do que isso significa, basta imaginar que todas
as polícias dos EUA juntas mataram, nesses mesmos 5 anos, 1.915 pessoas. O
Estado de São Paulo, portanto, que tem 40 milhões de habitantes, mata mais do que
os EUA, que têm mais de 300 milhões de habitantes. E o Rio de Janeiro, com 16
milhões de habitantes, isto é, com apenas 5% da população dos EUA, demora

2

Jorge Zaverucha. Relacoes civil‑militares: o legado autoritário da Constituição brasileira de 1988. In: O
que resta da ditadura?. Boitempo, 2010.
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somente dois anos para matar o mesmo número de pessoas que todas as polícias
norte-americanas somadas matam em cinco.
Para resumir a gravidade e a dramaticidade do problema, fiquemos novamente
com Luiz Eduardo Soares: “Está em curso no Brasil um verdadeiro genocídio [...] são
sobretudo os jovens pobres e negros, do sexo masculino, entre 15 e 24 anos [que são
mortos] [...]. O problema alcançou um ponto tão grave que já há um déficit de jovens
do sexo masculino na estrutura demográfica brasileira. Um déficit que só se verifica
nas sociedades que estão em guerra3”4. Todo e qualquer historiador, geógrafo ou
cientista social que decidir, no futuro, analisar a estrutura demográfica brasileira de
nossos tempos, irá se deparar com este déficit.
Não há dúvidas: estamos diante de uma tragédia histórica inequívoca e
indelével, embora estranhamente invisível àqueles que todos os dias a testemunham.
Mas de onde surge essa espécie de anomalia perceptiva? Como é possível que as
pessoas acordem e durmam todos os dias como se nada de alarmante estivesse
acontecendo? Como é possível que meia dúzia de vitrines arrebentadas no Leblon ou
na avenida Paulista causem um estardalhaço, um alarme, uma preocupação
infinitamente maior do que pessoas sendo assassinadas cotidianamente pelas forças
de segurança do Estado?
Eu gostaria de sustentar que esse tipo de anomalia perceptiva não surge sem
mediações. Essa concepção está no longo histórico de formação da tradição militar
brasileira, tradição que foi consolidada na Doutrina de Segurança Nacional e
Desenvolvimento e que foi alçada ao estatuto de política-maior do nosso Estado
ditatorial. E é aqui que passamos à nossa segunda questão, que é a seguinte: qual foi
a concepção de sociedade, qual foi o tipo de teoria política e de teoria do social, que
nos foram legadas pela ditadura?

***

Que um conflito íntimo apareça como alienígena, que um problema estrutural
apareça como contingente, que as falhas do modo de organização do todo apareçam
como ameaças externas e parasitárias a um todo coeso e aproblemático: eis a lógica
que ditadura foi capaz de consolidar tanto no funcionamento atual das instituições de
segurança pública, quanto no discurso e na percepção comuns sobre o enfrentamento
3

E, a todos aqueles que gostam de usar a metáfora da guerra pra justificar as ações truculentas da
polícia – guerra ao tráfico, guerra contra o crime organizado etc. –, lembremos: nunca existiu crime
organizado sem a participação íntima da polícia no interior dessas organizações criminosas.
4
Luiz Eduardo Soares. “Segurança municipal no Brasil – sugestões para uma agenda mínima”. In:
Prevenção da Violência – o papel das cidades.

35

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

6
a fenômenos de violência urbana. Lógica que, longe de ser tácita e vacilante, formava
uma corpo explícito e sistematizado, consolidado em uma construção teórica que
atendia pelo nome de Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento. É esta,
então, a nossa ideia fundamental: a bizarra invisibilidade de que desfruta o genocídio
da população preta, pobre e periférica no Brasil é o maior e mais sinistro legado de
nossa ditadura, legado distinta e claramente construído e difundido pela DSND.
Para efeitos desta apresentação, é suficiente que fiquemos com a versão
apresentada pelo teórico maior da Escola Superior de Guerra (ESG), criador e diretor
do Serviço Nacional de Informações (SNI) e conhecido como “eminência parda” do
regime ditatorial civil-militar: o General Golbery do Couto e Silva. Se sua influência
política é inquestionável, tampouco restam dúvidas quanto ao poder influenciador de
suas teorizações: “As edificações das estruturas ‘ideais’ pressentidas pelo General
Golbery do Couto e Silva foi confiada à rede de informação e repressão criada após a
tomada do poder. Cerca de vinte anos após ter ele delineado esta política, seus
conceitos foram reiterados pelo manual da ESG utilizado no treinamento básico
daqueles que dirigiriam o aparato” (ALVES, 1984, p.33).
Dos conceitos fundamentais da DSND, tais como sistematizados por Golbery e
apresentados no manual básico da ESG, destacaremos aqueles que possuem as mais
profundas consequências no modo de concepção do ordenamento social e do aparato
repressor que lhe é requerido, a saber: os conceitos de inimigo interno, de fronteira
ideológica e de Estratégia Total, todos estes tendo como ponto de partida uma nova
definição do conceito de guerra.
“A ‘guerra branca’ de Hitler ou a guerra fria de Stalin substitui-se à paz e, na
verdade, não se sabe já distinguir onde finda a paz e onde começa a guerra” (SILVA,
1967, p.25). Não existindo mais separação entre tempos belicosos ou pacíficos,
encontramo-nos mergulhados em uma guerra permanente. Não que isso seja, diz
Golbery, desejável. Ao contrário, teríamos aí “uma evidência a mais [...] da geral
confusão de valores em que periga soçobrar a civilização do mundo ocidental” (SILVA,
1967, p.25). De qualquer forma, se tempos de guerra permitem ao Estado atos
excepcionais, a partir de agora sempre é tempo de executá-los: “A guerra fria tornavase uma realidade presente em toda a parte, sempre uma explicação simples para
todos os acontecimentos” (COMBLIN, 1978, p.40).
Eliminada a separação entre guerra e paz, uma segunda distinção deverá cair
por terra: entre conflitos internos, nos quais o aparato policial do Estado deve ser
acionado, resguardados os direitos dos cidadãos envolvidos, e inimigos externos,
contra os quais todo o país, representados pelas Forças Armadas, deve se sublevar.
Na definição clássica de guerra, temos “uma população unida contra um inimigo
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externo definido” (ALVES, 1984, p.37), inimigo que, explicitamente, declarou-se em
guerra, e contra o qual “toda a capacidade produtiva e a população do país são
mobilizadas” (ALVES, 1984, p.37). Para o Estado ditatorial brasileiro, entretanto, muito
mais preocupante do que a guerra clássica é a guerra revolucionária, assim definida:
“conflito, normalmente interno, estimulado ou auxiliado do exterior, inspirado
geralmente em uma ideologia, e que visa à conquista do poder pelo controle
progressivo da nação” (MB, 1976, p.37).
Não sendo a guerra revolucionária uma guerra declarada, e não se podendo
identificar o oponente pela sua bandeira ou uniforme, faz-se do inimigo uma figura
radicalmente indeterminada: “O inimigo é indefinido [...]. Mascara-se de padre ou
professor, de aluno ou camponês, de vigilante defensor da democracia ou de
intelectual avançado [...]” (COMBLIN, 1978, p.48) 5. Na definição do Manual Básico da
ESG: “Por definição, portanto, torna-se suspeita toda a população, constituída de
‘inimigos

internos’

potenciais

que

devem

ser

cuidadosamente

controlados,

perseguidos e eliminados” (MB, 1976, p.38). Note-se: todo cidadão, mais do que mero
suspeito de um crime que não necessariamente cometeu, é potencialmente um
inimigo de toda a Nação, que contra ele deve voltar-se, em sua totalidade, a fim de
eliminá-lo.
Surge, assim, o conceito de inimigo interno, travestido, disfarçado, oponente
não-declarado, que age sorrateiramente e por métodos não convencionais. Sua ação
pode ser armada e direta ou desarmada e indireta, seus meios podem ser físicos ou
psicológicos e ideológicos, seu quartel-general pode bem ser um sindicato, uma liga
camponesa, uma universidade, um centro acadêmico ou uma associação de um
bairro. “O inimigo, o mesmo inimigo, está ao mesmo tempo dentro e fora do país [...].
Desaparece a diferença entre polícia e exército: seus problemas são os mesmos”
(COMBLIN, 1978, p.56). Para além da inseparabilidade entre tempos de guerra e de
paz, entre conflitos internos e inimigos externos, há ainda uma indistinção muito mais
radical: aliados e inimigos não mais são distinguidos a partir de fronteiras físicas, mas
por fronteiras ideológicas.
A guerra – entendida agora como guerra total – abandona os campos de
batalha para infiltrar-se em todos os setores da vida civil. Como posto no artigo 1º da
Lei de Segurança Nacional: “Toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela
segurança nacional, nos limites definidos em lei” 6. Ao cidadão comum, restam então

5

Comblin cita este trecho afirmando se tratar de um discurso do “chefe do Estado-Maior do Exército
brasileiro durante uma reunião de chefes de Estado-Maior de todo o continente americano” e remete-o
à revista Estrategia, n.24, p.44. Não há identificação mais exata e explícita de sua autoria.
6
Decreto-Lei nº 314, de 13 de Março de 1967.
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dois destinos possíveis: se ao lado da Nação, ele é parte do Estado e um de seus
soldados; se dela discordante, ele cruza a fronteira ideológica, como se abrisse mão
de sua nacionalidade e de seus direitos. Assim: “No Sistema de Segurança Nacional o
Estado se identifica com a Nação, da qual pretende ser a encarnação” (COMBLIN,
1978, p.221). Figura da indistinção entre Estado e sociedade civil, que não poderia
estar mais claramente colocada.
E se estamos diante de uma guerra total, adverte Golbery, faz-se necessária
uma estratégia total, conceito que só pode ser compreendido a partir da ideia de
objetivos nacionais. Definidos como “a tradução das aspirações e interesses de todo o
grupo nacional” (SILVA, 1967, p.159), os objetivos nacionais produzem uma
homogeneização absoluta dos interesses da sociedade, concebendo-se a nação
“como uma só pessoa, um único ser dotado de uma única vontade” (COMBLIN, 1978,
p.51). Todos os interesses discordantes dos objetivos nacionais, toda “oposição de
ideias, de valores, objetivos ou fins” (SILVA, 1967, p. 157), serão classificados,
obrigatoriamente, como antagonismos ou, quando mais intensos, como pressões,
devendo ser enfrentados e eliminados. É à “arte de superar ou vencer antagonismos”
(SILVA, 1967, p. 157) que se dá o nome de Estratégia7.
A Estratégia Nacional tem, portanto, o fim de “promover efetivamente a
consecução e salvaguarda dos Objetivos Nacionais (Atuais), a despeito dos
antagonismos internos e externos, existentes ou presumíveis” (SILVA, 1967, p.160).
Ora, não sendo a Estratégia responsável por definir e elaborar os Objetivos Nacionais,
mas apenas por salvaguardá-los, há de se presumir, logicamente, um campo maior
que, “fixando-lhe os objetivos próprios” (SILVA, 1967, p.160), imponha um comando à
Estratégia e dela se utilize, como uma de suas ferramentas. De fato, é isto que
Golbery entende pelo campo da Política: “Assim sendo, a Política abrange a Estratégia
[...].” (SILVA, 1967, p.160).
Mas é precisamente neste momento que a DSND opera uma reviravolta
crucial: “Conforme as circunstâncias8 [...] o âmbito da Estratégia poderá ampliar-se de
muito e quase coincidir inteiramente com o da Política” (SILVA, 1967, p.160).
7

Da amplitude de escopo da Estratégia, uma frase paradigmática: “Em qualquer domínio em que se
verifique um entrechoque de interesses ou objetivos, competição de vontades ou luta entre indivíduos,
entre equipes ou quaisquer grupos sociais – a Estratégia, lato sensu, tem justa e cabida aplicação”
(SILVA, 1967, p.158).
8
Eis as circunstâncias elencadas: “maior dinamismo das relações internacionais, maior dependência do
Estado em relação ao exterior, presença de antagonismos mais perigosos e prementes, maiores
vulnerabilidades da nação considerada” (SILVA, 1967, p.160). Ora, se a “insegurança do cidadão dentro
de cada nação e a insegurança de uns Estados em face dos outros” e “a visão onipresente da guerra [...]
dominam o mundo dos nossos dias” (SILVA, 1967, p.9), se estamos diante da “insegurança generalizada
e crescente em que se debate, agoniada, a humanidade de hoje” (SILVA, 1967, p.9), não há dúvidas de
que tais condições estão preenchidas.
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Operação notável, por meio da qual um meio pode vir a se tornar um fim em si: a
eliminação de um antagonismo em vistas do cumprimento de um objetivo final passa a
ser, enfim, a eliminação de um antagonismo em vistas da eliminação de um
antagonismo. Em todos os campos em que atua, não possui o Estado, no limite de
suas fundamentações, nenhuma outra política – ou nenhuma outra estratégia – a não
ser o combate ao comunismo, entendido como ameaça de constituição de uma ordem
social totalitária. Definindo-se invariavelmente de modo negativo, por oposição ao
inimigo, e agindo apenas por reação à ação da oposição, seja esta real ou imaginária,
o Estado de Segurança Nacional, tal qual reflexo especular, acaba por se constituir à
imagem e semelhança de seu suposto inimigo: o totalitarismo.
Quanto ao nome dado a essa Estratégia Total, fundamento maior das ações do
Estado, não tenhamos dúvida: “a Estratégia”, diz Golbery, “é a Política de Segurança
Nacional” (SILVA, 1967, p.158). Temos, enfim, um Estado regido pela DSND e cujo
objetivo último não é senão a eliminação total dos conflitos sociais.
A lógica autoritária transforma em “inimigos internos” aqueles que insistem em
portar demandas sociais, dispondo contra eles o aparato repressivo do Estado. E, se
ontem os inimigos eram todos os que se insurgiam contra um poder arbitrário e
ilegítimo, passados os anos de chumbo a repressão recai sobre aqueles que, ainda
não tendo visto efetivados os seus direitos mais fundamentais, carregam na pele as
suas demandas: a população preta, pobre e periférica.
Mas por qual motivo essa concepção de sociedade, presente na doutrina de
segurança nacional, é intrinsecamente autoritária e violenta? E o que seria uma
sociedade democrática? Essas são as perguntas que temos de responder antes de,
finalmente, investigar a concepção de sujeito e a perspectiva clínica compatíveis com
os nossos valores.

***
Para responder a essa pergunta – o que é uma sociedade autoritária, o que é
uma sociedade democrática –, proponho, como disse no início, que pensemos com
Claude Lefort.
O discurso sobre o político, destaca Lefort, encontra na obra de Maquiavel
suas condições mesmas de possibilidade. Pois será no Príncipe que, pela primeira
vez, a política aparecerá despida de qualquer fundamento transcendente que a
legitime: nem teológico, nem racional, nem natural, nenhum princípio que esteja para
além de toda e qualquer experiência humana possível fornecerá ao poder principesco
um solo de fundamentação inquestionável e a-problemático.
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Através da obra, pela primeira vez a dominação aparece como dominação
propriamente política e como poder estranho à sociedade, mas engendrado por
ela mesma. A obra coloca os homens diante de uma questão inédita (e
insuportável): se o príncipe governa sem Deus, de onde vem seu poder? E se
não é Deus quem lhe dá o poder, de onde tirar a justificativa para a submissão
dos governados? (CHAUÍ, 1974, p.18).

O Príncipe é, então, uma obra fundadora, pois capaz de inaugurar um novo
campo discursivo: partindo de um não-saber, inscrevendo no coração da sociedade
uma indeterminabilidade radical, possibilita o surgimento da interrogação sobre a
natureza do ser do social e, com ela, do discurso do político. Assim, se a fundação do
político surge como questão, isso só acontece “a partir do momento em que o
fundador está só e não dispõe de qualquer garantia para a sua empresa” (CHAUÍ,
1974, p.41). O Príncipe não é apenas o resultado do processo de questionamento de
um objeto; antes, fornece ao objeto as condições mesmas de possibilidade de seu
questionamento.
Será no 6º capítulo do livro – “Dos principados novos que se conquistam com
armas próprias e virtuosamente” – que a fundação do Estado aparecerá como questão
a ser investigada. Trata-se de momento crucial da obra, não só porque esta tem como
tema maior, precisamente, a aquisição e a conservação do principado, mas também
porque investigar a fundação do Estado significa, como veremos, interrogar o
fundamento da política, questionar a natureza do Poder e desvendar, de um só golpe,
as emergências dos campos do social e do político no interior da sociedade.
Tomemos, de início, a seguinte afirmação:
“[…] Porque em toda cidade se encontram estes dois humores diversos: e nasce, disto,
que o povo deseja não ser nem comandado nem oprimido pelos grandes e os grandes
desejam comandar e oprimir o povo” (MAQUIAVEL, 2011, p.35).

O quanto Maquiavel está longe das teorias contratualistas, não poderia estar
mais claro: a sociedade, ao invés de nascer de um acordo capaz de pactuar diferentes
desejos, parte de uma contradição fundamental entre desejos opostos e, por definição,
inconciliáveis. “Eis por que o fundador está só: o poder emerge de uma contradição
originária onde o Estado é a tentativa impossível de solução” (CHAUÍ, 1974, p.45).
Peculiar ponto de partida, que dá início a uma lógica de desejos e que não pode
atender por outros nomes senão os de divisão e conflito.
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Entre os Grandes e o Povo, entre opressores e oprimidos, de que lado ficará o
Príncipe? Ou, melhor: em qual dos dois ele encontrará um solo mais firme para
fundamentar sua ação? Ou, ainda: de onde poderá emergir o poder? Para Maquiavel,
todo poder que se fundamente em uma aliança com os Grandes será fraco: estes,
vendo no Príncipe um igual, não vacilarão em retirar o seu apoio na primeira ocasião
em que tiverem suas vontades não atendidas, substituindo-o prontamente. Ademais,
além de enfrentar a luta dos Grandes pelo seu lugar, tal Príncipe teria de suportar
ainda a oposição do Povo, que nele não vê outra coisa senão a figura de um opressor.
Não poderia haver, logo, solo menos seguro de fundamentação do poder.
Já o Povo, ao contrário, por ver no Príncipe alguém que lhe é superior, e que
pode livrá-lo da opressão dos Grandes, com ele formará uma aliança muito mais
consistente. É esta a justificativa lógica para a submissão dos governados e é este,
também, o motivo pelo qual será no Povo que o Príncipe poderá fundamentar seu
poder: a fim de não ser oprimido, o Povo consentirá ao Príncipe o lugar de um terceiro,
capaz de refrear o apetite de dominação da nobreza.
Quê é, entretanto, o desejo do Povo? Desejo de não ser oprimido, polo
negativo do desejo dos Grandes, negação de um apetite de opressão. Se já
estávamos longe do contratualismo, agora, afastamo-nos ainda mais: sendo o desejo
do Povo absolutamente desprovido de qualquer conteúdo determinado, nem mesmo
se eliminássemos o desejo de opressão dos Grandes haveria pacto possível, pois não
haveria conteúdo algum a ser pactuado. Por ser pura negatividade, não pode o desejo
popular ocupar diretamente o lugar do poder, vendo-se obrigado a erigir-se em um
Outro, um terceiro, que nasce de uma dinâmica social para dela enfim se destacar. Eis
que encontramos, no seio do político, a figura da negatividade: o lugar do poder, para
existir, não terá outra escolha a não ser a de se apoiar em um desejo essencialmente
negativo.
Estabelece-se, assim, uma relação de dupla dependência: o Povo, incapaz de
ocupar por si o poder, depende do Príncipe; este, apoiado que está no Povo, não
poderá governar com o simples apelo à força, devendo aparecer para a população
como aquele que defende o desejo popular e que a ele se identifica: sua imagem é o
reflexo do desejo de não opressão. Da divisão originária do social, do conflito insolúvel
entre as classes, o Príncipe surge como aquisição de uma unidade imaginária e
formulação de uma solução impossível, que só se realizam ao preço da instituição de
uma nova cisão: “o poder só é poder se se destacar do social para resolver sua
divisão, engendrando, porém, outra, entre o social e o político” (CHAUÍ, 1974, p.54).
Posição imaginária, que oculta uma divisão, e posição simbólica, que institui a cisão
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da sociedade entre o social e o político: tal é a duplicidade do lugar do poder, máscara
impenetrável que não pode afirmar o real senão ao preço de denegá-lo.
Maquiavel deverá investigar, então, como funciona esta nova cisão – assunção
e mascaramento da divisão originária – numa pergunta que pode tomar a seguinte
formulação: o que é, afinal, a sociedade política e o que, nela, é o Príncipe?
Comecemos pelo segundo termo da questão.
Solução de um problema insolúvel, superação de uma divisão insuperável, o
Príncipe aparece como a figura mais bem acabada da natureza essencialmente
mistificadora do poder. Se não há garantias divinas para sua autoridade, por qual
motivo o Povo o obedece? Se seu poder vem da sociedade ela mesma, como pode o
Príncipe colocar-se como um terceiro, transcendentalizar-se? Ora, nossa empresa de
desmistificação não termina tão logo desvendamos a ilusão do real, revelando a
verdade que se esconde por trás da máscara; é necessário, ainda, que
compreendamos o real da ilusão: a verdade revelada e instituída pela máscara.
Pois esse Príncipe, se aos outros engana, engana aqueles mesmos dos quais
retirou sua própria imagem e cujo desejo lhe serve como único princípio disponível de
direcionamento de suas ações. Se o Príncipe ocupa o lugar do poder, é, como vimos,
porque o desejo do Povo, essencialmente negativo, não pode ocupá-lo. “Há uma
astúcia da razão que faz com que o desejo indeterminado do Povo busque sua
determinação no desejo do Príncipe” (CHAUÍ, 1974, p.45). Não se trata apenas de
afirmar algum tipo de feliz coincidência entre a máscara do Príncipe e a verdade do
desejo popular: carente de conteúdo determinado, negatividade essencial, o desejo do
Povo é um desejo sem rosto que encontra numa máscara sua única face possível.
Assim, é nesse espelho que o reflete ao mesmo tempo em que o deforma, que
o Povo se conhece; é no Príncipe que ele se reconhece. Este, por sua vez, só pode se
conhecer no Povo, cujo desejo pauta-lhe a conduta. Donde a famosa frase: “para bem
conhecer a natureza dos povos, é necessário ser príncipe e, para conhecer bem a
natureza dos príncipes, convém ser homem do povo [populare]” (MAQUIAVEL, 2011,
p.29). Há uma opacidade fundamental que caracteriza a relação entre os homens e
seus desejos: qualquer figura de transparência de si a si está interditada. Mais do que
isso, “o Príncipe”, para Maquiavel, “existe apenas para os outros”, ou seja, “o seu ser
está no exterior” (LEFORT, 1972, p.408). No jogo de imagens entre Povo e Príncipe,
nenhum dos dois pode assumir uma identidade antes de se exteriorizar: a imagem de
si é, de início e para sempre, a imagem do outro. Estranheza de um outro em si,
familiaridade de um si no outro; o sujeito nunca deixa de encontrar “no coração de seu
projeto, o vestígio de uma necessidade estranha, e nas coisas, o reflexo de sua
imagem” (LEFORT, 1972, p.435).
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Podemos agora esclarecer o que, na leitura lefortiana de Maquiavel, entendese por sociedade política. Mas, aqui, uma observação faz-se essencial: que o lugar do
poder, o lugar do Príncipe, seja a imagem do desejo do Povo, imagem que positiva um
apetite em si mesmo negativo e indeterminado, isso não significa que aquele que
ocupa o lugar do poder deva se confundir com a imagem pela qual se molda e a que
confere determinabilidade. A confusão da figura empírica do governante com o lugar
simbólico do poder; a colonização da dimensão imaginária do Príncipe, imagem do
povo, pela figura concreta de uma pessoa ou de uma classe, sempre dotadas de
interesses pessoais e particulares; esta é a figura mesma da corrupção do poder e o
início de sua degradação e enfraquecimento. Chegamos, aqui, ao enunciado de uma
tese forte de Lefort, já esboçada em nossos desenvolvimentos anteriores: o lugar do
poder não pode ser ocupado por qualquer figura empírica, ou seja, não pode ser
senão um lugar vazio.
Assim, “o fundamento último do poder não são as virtudes do imperador [...];
antes, é a habilidade do legislador de projetar uma imagem majestosa, que evoque
‘perplexidade e admiração do povo e do exército’” (FLYNN, 2005, p. 28). É sendo uma
imagem que pode um poder ser forte, apoiado que está no reflexo do Povo.
Confundindo seus atributos pessoais com aqueles requeridos por sua posição,
tomando para si a instabilidade das paixões, querendo dotar de conteúdo empírico a
posição simbólica e a dimensão imaginária do poder, o Príncipe que se identifica
pessoalmente com o principado denega, ao fim e ao cabo, a temporalidade do social.
Pois é a conduta dos súditos, a dinâmica dos conflitos, a lógica dos desejos, todas
elas em sua permanente mutabilidade, que fundam o lugar do poder. E, sendo assim,
aquele que solapa do social esta potência só poderá fazer de seu poderio o reflexo da
fraqueza que à sociedade ele mesmo impingiu: “poder fraco, portanto, e que por isso
precisa de constrangimento físico permanente, já que não pode alcançar a dimensão
propriamente social do poder” (CHAUÍ, 1974, p.53). Eis a figura do déspota e da ação
política conservadora, “que nada mais é do que a conservação dos interesses
particulares do Príncipe ou dos Grandes que o apoiarem” (CHAUÍ, 1974, p.52).
Sociedade propriamente política será aquela, então, que é capaz de fazer de
seus conflitos e de suas divisões o motor que lhe impulsiona adiante e, ao mesmo
tempo, a força centrípeta que lhe dá coesão: “O poder se encrava sempre num vazio
social e só se mantém em movimento – nesse movimento pelo qual a sociedade se
mantém junta” (LEFORT, 1972, p.424). Sociedade política é aquela que faz de sua
indeterminabilidade, de seu não-saber sobre si mesma e do vazio que sustenta em
seu cerne, não uma ameaça de dissolução, mas suas condições mesmas de
possibilidade de existência e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento histórico: “A
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Razão compreende a Desrazão; paz e guerra são dois polos da vida social; as
condições que asseguram a coesão do Estado são também aquelas que o precipitam
numa história” (LEFORT, 1972, p.427).

***
Respondida a nossa terceira pergunta – que dizia respeito à essência das
sociedades autoritárias –, podemos, enfim, passar para a nossa quarta e última
questão: qual é o tipo de teoria do sujeito que é compatível com uma sociedade
democrática, ou seja, qual tipo de horizonte normativo de organização subjetiva é
radicalmente avesso a uma sociedade autoritária.
Em “Para-além do ‘Princípio de realidade’”, Lacan chega a elaborar as
seguintes questões, que ali permanecerão não respondidas:
Aqui, duas questões se colocam: através das imagens, objetos do interesse,
como se constitui esta realidade onde se concilia universalmente o
conhecimento do homem? através das identificações típicas do sujeito, como
se constitui o eu, onde ele se reconhece? (LACAN, 1966, p.92)

Alguns pontos importantes já podem ser depreendidos da própria estrutura das
perguntas. Afinal, nelas temos pelo menos duas afirmações: primeiro, está dito que a
realidade se constitui através de imagens; segundo, que o Eu se constitui por
identificações. Note-se como a primeira dessas asserções realiza uma inversão
fundamental: não é uma realidade previamente dada que molda a estrutura do Eu,
como pensava Freud; trata-se, na verdade, de investigar como os sujeitos constituirão
para si uma noção de realidade intersubjetivamente partilhada. Vejamos como isto se
dá adentrando, finalmente, na análise de “O estádio do espelho...”.
A importância dada às observações sobre o comportamento do bebê diante do
espelho, assim como a ideia de contrapô-las à maneira de outros animais se
comportarem na mesma situação, não é uma novidade introduzida por Lacan. Em
1931, Henry Wallon publicava um artigo9 no qual discorria produtivamente sobre o
tema. Segundo ele, a maneira do bebê reagir na presença de sua imagem especular
mostra com perfeita nitidez por quais graus e dificuldades deve passar a
criança antes de chegar a reduzir a uma intuição de conjunto tudo aquilo que
se refere a sua personalidade física (WALLON, 1965, p.171).
9

“Conscience et individualisation du corps propre”, reeditado em “Les origines du caractère chez
l’enfant” (PUF, 1983).
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Fica claro como o pensamento de Wallon é marcado por uma perspectiva de
progresso, de performances sucessivamente mais evoluídas, pelas quais “a criança
supera pouco a pouco suas deficiências e conquista uma relação adulta normal com
sua própria realidade e com a realidade em geral” (OGILVIE, 1991, p.107). E é
precisamente neste ponto que começaremos a entender as novidades trazidas por
Lacan, as novas significações por ele dadas a estas já conhecidas observações.
Ora, esta apreensão totalizante de nosso corpo só nos é dada numa
exterioridade. Somente uma imagem exterior permite que vejamos nosso corpo por
inteiro, somente ela pode funcionar como um princípio totalizante, como unidade
gestáltica, antecipando ao sujeito uma consciência corporal até então inexistente.
Quando o bebê se identifica com sua imagem, ou com a figura de outro bebê, é algo
que vem de fora que passa a constituí-lo. Deste modo, formar-se por identificações
significa, acima de tudo, alienar-se, situar-se “numa linha de ficção, eternamente
irredutível para o indivíduo isolado” (LACAN, 1966, p.94).
Entenda-se: não se trata da perda de uma unidade originária, que se
dissolveria em uma divisão e exteriorização secundárias. Ao contrário, existe uma
“simultaneidade da constituição e da perda” (OGILVIE, 1991, p.113): a única unidade
possível, a única perspectiva de apreensão global de si ocorre por meio da divisão e
da exteriorização elas mesmas. Cisão, pois, essencial e constitutiva: “a alienação”,
dirá Lacan, “é o fato do sujeito” (LACAN, 1966, p. 840). Temos, então, um “corpo
despedaçado” (LACAN, 1966, p.97), que só se unifica na medida em que se
exterioriza, em que se aliena. Trata-se de um sujeito que já nasce dividindo-se, que se
forma como uma exterioridade a si mesmo: “O espelho, isto é, este momento da
primeira relação consigo mesmo que é, irremediavelmente, e para sempre, uma
relação com um outro” (OGILVIE, 1991, p.112).
Logicamente, está suposto aqui um sujeito que nasce incompleto, nasce
faltante. Falta que Lacan, fazendo apelo a certas teorias biológicas da época, afirma
ser fisiologicamente localizável no “inacabamento anatômico do sistema piramidal”
(LACAN, 1966, p.96) passível de ser constatado no cérebro do bebê. “O homem nasce
muito cedo, nasce antes de ser um Eu, sua independência é retardada, mas esta seria
a condição para que o aprendizado tivesse a força de influenciar de forma tão decisiva
o comportamento humano” (SAFATLE, 2009). Trata-se de afirmar que o homem é um
animal que, por nascer prematuramente, em vez de encontrar em sua natureza
quaisquer determinações relevantes, vive o biológico como falta, como negatividade e,
enfim, como abertura ao indeterminado.

45

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

16
Lacan toma, assim, a contramão da tendência freudiana de interpretar as
primeiras experiências subjetivas, em especial aquelas marcadas por um estágio de
indistinção entre o bebê e a mãe, como momentos de plenitude, de saciedade total
dos apetites, de ausência de tensões, espécie de paraíso perdido ao qual o homem
tentaria a vida toda, em vão, retornar. “Acima de tudo”, diz Freud, “o homem está à
procura da imagem mnésica da mãe, imagem que o domina desde o início de sua
infância” (FREUD, apud. SAFATLE, 2009). Ao contrário, para o psicanalista parisiense
há um “tom penoso da vida orgânica que domina os seis primeiro meses do homem”
(LACAN, 2001, p. 33), sendo o homem, desde seu surgimento, marcado pela falta e
pelo desamparo.
Para quem quer falar de um sujeito marcado pela negatividade, essa inversão
é absolutamente central. Não apenas porque, na perspectiva freudiana, a experiência
subjetiva da cisão e da alienação deixa de ser originária para ser posterior à perda do
objeto materno – ou seja, concomitante à interdição, posta pelo Pai, com a lei do
incesto –, mas fundamentalmente porque esta compreensão freudiana dota de
positividade um lugar que será a morada maior da falta no interior do sujeito lacaniano:
o

lugar

do

desejo.

Nenhum

objeto,

nenhuma

experiência

de

satisfação

arqueologicamente constatável, nada pode se colocar como locus de satisfação do
desejo lacaniano: seu objeto é radicalmente indeterminado. O Wunsch freudiano, ao
contrário, possui um objeto e uma direção, ainda que fantasmáticos: a imagem
mnésica da mãe, que põe o sujeito a trilhar um caminho tão inescapável quanto vão,
mas que é, não obstante, um caminho.
Apoiando-se novamente em observações vindas das ciências biológicas10,
Lacan procura mostrar de que modo uma imagem pode possuir papel constitutivo,
indutivo — ativo, portanto — para o desenvolvimento de um indivíduo. Para o homem,
esta capacidade indutiva viria do fato de a imagem ser capaz de trazer ao sujeito a
primeira forma de apreensão do drama histórico no qual ele está inserido: imagem do
pai, imagem da mãe, imagem de si e, sobretudo, imagem de um olhar direcionado a
outra imagem, dando ao sujeito, de modo inequívoco, o sentido de um desejo. Neste
ponto, Lacan cita Agostinho: “Vi e observei uma criança cheia de inveja (invidia), que
ainda não falava e já olhava, pálida, de rosto colérico, para o irmãozinho de colo”
(AGOSTINHO, 1993). A imagem do irmão de colo, mais do que apontar com precisão
10

“Biólogos como Leonard Harrison Matthews (1901-1986) e Rémy Chauvin (1913-) demonstraram que,
no reino animal, a simples presença de imagens acarreta modificações anatômicas e fisiológicas
profundas. Por exemplo, Chauvin, em 1941, provou que a passagem do estágio solitário para o estágio
gregário no gafanhoto migratório só poderia ser feita através da percepção da imagem de um gafanhoto
adulto, que serve aqui como tipo: representante da espécie para o indivíduo, imagem que tem o valor
de ideal. O que demonstraria como uma imagem pode regular o desenvolvimento dos indivíduos
através de um processo de formação que é con-formação à espécie” (SAFATLE, 2009).
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o local do desejo da mãe, faz a criança invejosa (ou, se quisermos, ciumenta)
descobrir que o objeto de seu desejo é o desejo de um outro. Ou, em outra
formulação: que ser objeto do desejo do outro é aquilo que ela mais deseja. Depois de
buscar justificativas biológicas para uma prematuração constitutiva do homem, depois
de se afastar da positividade do Wunsch freudiano para buscar um desejo desprovido
de objeto determinado, um passo a mais é dado rumo à negatividade do sujeito: o
desejo, já compreendido como falta e indeterminação, ao desejar outro desejo faz
também de seu objeto uma pura negatividade.
“Mas notemos”, atentará Safatle, “a natureza conflitual deste processo”
(SAFATLE, 2009). Não se trata apenas do conflito evidente entre dois filhos que
disputam a exclusividade do amor da mãe. Mais fundamental é o conflito instaurado no
próprio ser deste desejo que deseja desejos: “Eu quero que o outro reconheça meu
valor, aquilo que sou, como o que ele deseja. Eu quero que o outro submeta seu
desejo ao valor que represento” (SAFATLE, 2009). Ou seja, desejar um desejo
significa, no fundo, implicar-se em uma luta por reconhecimento que tem como
objetivo maior provocar a submissão do outro a mim.
Irredutibilidade do conflito, cisão originária, ser que tem em seu coração um
vazio fundamental, opacidade constitutiva de um si que só pode se conhecer no outro:
eis os quatro pontos aos quais queríamos chegar e que, desde o início, anunciáramos
como comuns ao social lefortiano e ao sujeito lacaniano.
Mas podemos ir mais além: se social e sujeito se aproximam, em Lefort e
Lacan, por aquilo que lhes constitui, é nos modos de negação de suas características
constitutivas que as mais fortes interseções surgirão. Digamo-lo grosseiramente, numa
formulação que encontra na simplicidade, didática e provocativa, a sua justificação:
negar a divisão, o vazio, o conflito e a opacidade, para o sujeito lacaniano, constitui a
essência do patológico e, no limite, da loucura; para o social lefortiano, esta mesma
negação é a essência do autoritarismo e, no limite, da sociedade totalitária. Em ambos
os casos, na base desta negação temos a imagem unificadora do corpo. Vejamos.
Já em Freud, encontramos a descrição de um Eu que se diferencia do mundo
por meio de julgamentos que são, na verdade, guiados pelo princípio do prazer. Uma
vez que o sujeito ainda não possui qualquer princípio de objetividade disponível – já
que este princípio dependeria do Eu como sujeito do conhecimento –, resta-lhe o
princípio do prazer, de modo que a diferenciação entre si-mesmo e outro não será
outra coisa, no fundo, do que expulsão para fora de si de todo estímulo, interno ou
externo, que me aparece como desprazeroso. Assim, “negar algo no julgamento quer
dizer, no fundo: eis algo que prefiro recalcar” (FREUD, GW XIV, p.13). É aqui que
devemos dar o máximo destaque a esse questionamento fundamental: “Qual será o
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destino desta Verwerfung primordial? Eis uma questão que sempre seguirá Lacan”
(SAFATLE, 2006, p.51).
Se a expulsão radical para fora de todo e qualquer campo de simbolização
possível é o que caracteriza o modo de negação próprio ao psicótico (a que Lacan
dará o nome de foraclusão), o processo de constituição do Eu moderno, na sua
necessidade de se identificar a uma imagem unitária, totalizante e coerente, também
supõe certo tipo de negação daquilo que, no sujeito, não se adequa à imagem do Eu.
E, assim como para o psicótico paranoico, esta incapacidade do Eu de reconhecer no
outro aquilo que foi expulso de si – ou seja, incapacidade de reconhecer aquilo que o
constitui, embora não lhe apareça como imediatamente idêntico à imagem que tem de
si –, deverá lhe aparecer como ameaçador. Isto porque, sendo a negação destes
conteúdos o princípio constitutivo do Eu, seu retorno só pode aparecer como uma
aterradora ameaça de dissolução de sua própria identidade.
Tal como o paranoico, o sujeito acabará por eleger, então, um objeto
persecutório, no qual projetará a existência de todos os impulsos que não pode admitir
como seus. Não é demais afirmar, portanto, que com essa operação Lacan “apaga
conclusivamente a distinção qualitativa entre a cognição paranoica e a normal”
(SIMANKE, 2002, p.328).
Passemos, num salto súbito e intencional, a Lefort. No totalitarismo, tal como
descrito por Lefort, tudo se passa como se a sociedade se entendesse como
transparente a si mesma, como se ela, posto que coesa e homogênea, dispensasse a
necessidade do exercício permanente de reconstrução de sua ordem social e jurídica.
Sua realização plena estaria transcendentalmente elaborada nos planos de um futuro
radioso, restando-nos apenas a tarefa de obedecê-lo para que, tão logo quanto
possível, precipitemos esta Unidade no real. Da sociedade propriamente política, tal
como vimos, portadora de uma história que deve se desfazer e se refazer ininterrupta
e eternamente, passamos ao sonho conservador de uma história que pretende atingir
seu termo último, fixando-se em definitivo na realidade do social. Neste contexto, todo
e qualquer elemento que disturbe esta Unidade só pode ser visto como um mal a ser
eliminado, tal qual antígeno em organismo saudável. O conflito, longe de ser o motor
da sociedade, longe de promover o alargamento contínuo dos critérios de legalidade
jurídica e legitimidade social, torna-se uma ameaça à realização de seu futuro radioso,
uma

ameaça

à

concretização

da

boa

sociedade,

devendo,

portanto,

ser

completamente eliminado.
Mas, se a sociedade é divisão, o sonho totalitário é fadado ao fracasso. À
ilusão da Unidade, opõe-se a realidade da opressão do Estado contra os elementos
sociais entendidos como desagregadores, traidores, parasitários; à falácia de um
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ordenamento jurídico perfeito, capaz de contemplar as exigências de reconhecimento
requeridas por todos os grupos sociais, opõem-se as práticas sistemáticas de
silenciamento, exclusão e eliminação daqueles que a ele não se adequam: “a
identidade do povo e a integridade do corpo dependem de uma luta constante contra
os elementos estrangeiros ou parasitas” (LEFORT, 2011, p. 99). Atentemo-nos às
metáforas orgânicas; seu uso não é casual.
Seguindo de perto o estudo clássico de Ernst Kantorowicz11, Lefort recupera a
metáfora do corpo político do rei, teologia política por meio da qual “a sociedade do
Antigo Regime representava para si sua unidade, sua identidade, como a de um
corpo” (LEFORT, 2011, p.149). Já no século XIV, teria surgido a ideia de um povoUno, homogêneo, indiviso, cuja unidade e identidade corporificar-se-iam no corpo
político, imortal e coletivo do monarca, distinto de seu corpo mortal e individual. Tratase de uma transposição, da Igreja ao Estado, de uma mesma teoria: do mesmo modo
que a comunidade cristã, por formar o corpo imortal e coletivo de Cristo, teria seu
princípio de coesão assegurado, o corpo político do rei seria a encarnação da unidade
da Nação.
Temos, então, “uma imensa metáfora orgânica e teológica” (CHAUÍ, in:
LEFORT, 2011, p.38), com a qual, da representação do corpo de Cristo como figura
da mediação entre Deus e os homens, passamos ao corpo do rei como concretização
da identificação plena e da unidade indissolúvel supostamente existentes entre o
social e o político, entre o Estado monárquico e seus súditos. Posteriormente, nas
sociedades totalitárias do século XX, a metáfora orgânica de indivisão da sociedade
voltará a ser essencial. “[No totalitarismo] A partir da democracia e contra ela o corpo
assim se refaz” (LEFORT, 2011, p.152). Ou seja, assim como ocorre com o sujeito
lacaniano, é a partir da imagem de um corpo que a sociedade forjará o imaginário da
indivisão e a sua ilusão de unidade.
Concluamos, enfim.
Como sabemos, a psicanálise lacaniana deixa claro que, em seu interior,
psicopatologia não é outra coisa senão a tensão inevitável que se estabelece na
relação entre, de um lado, cada um de nós – com nossas expectativas de
reconhecimento – e, de outro lado, o modo de organização do social – que nunca dá
conta de todas essas expectativas. Ou seja, todo sofrimento psíquico é, no fundo, um
déficit de inserção social.
Diante disso, o psicólogo tem apenas duas saídas: agir como representante e
vigia dos bons costumes e, então, adaptar o sujeito ao social – essa é, como vimos, a

11

“Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia politica medieval”, 1998.

49

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

20
saída autoritária. Ou, ao contrário, ajudar o sujeito a encontrar a legitimidade e a
verdade daquilo que aparece para ele como puro sofrimento desprovido de sentido;
ajudar a dar voz àquilo que, no sujeito, a sociedade insiste em não escutar. Colocando
em linguagem, sustentando como comportamento social legítimo aquilo a que a
sociedade tentava conferir invisibilidade e ilegitimidade, o psicanalista pode então
reverter o lugar histórico da psicologia tradicional – trabalho de adaptação do sujeito
ao social – e transformar a clínica no trabalho pelo qual, ao contrário, o sujeito
encontra vias pra se engajar na atividade, eminentemente transformadora da
realidade, pela qual poderá exigir do social o reconhecimento da sua forma de vida.
Essa é a saída democrática; é essa, como vimos, a saída da psicanálise.
Confronto com aquilo que está fora do social, na política, e com aquilo que está
fora do Eu, na psicanálise: este confronto – que muitas vezes pode parecer uma
ameaça que nos paralisa, que muitas vezes pode parecer mortífero – é a única saída
possível, mostra-nos bem Lefort e Lacan, das catástrofes social e pessoal.

***
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Os dispositivos do desaparecimento - desaparecidos políticos e as
políticas de desaparição

Fábio Luís Franco – fabio.sofia@gmail.com
Daniel Nagase – dan.nagase@gmail.com
Lucas Paolo Vilalta – paolovl@hotmail.com1

En lo preciso de esta ausencia
En lo que raya esa palabra
En su divina presencia
Comandante, en su raya
Hay Cadáveres
Néstor Perlongher. Cadáveres.

“Ao longo dos trajetos percorridos junto com a equipe da perícia dentro da viatura, era
comum a identificação feita por eles dos “futuros clientes”. Tratava-se de jovens pardos ou negros,
franzinos, vestindo apenas bermudas, andando com passos incertos, um pouco cambaleantes,
como se bêbados estivessem” (SILVA; VARGAS, 2014, p. 9). Uma viatura se dirige ao local em
que a equipe da perícia encontrará um sujeito vitimado, acusadores, dedos apontam transeuntes
e em tom jocoso uma destinação é enunciada: “veja, outro futuro cliente”. Tanto faz se um corpo
estirado no chão, se um cadáver encontrado em uma lixeira, se um cidadão que caminha no
contrafluxo da viatura, o “futuro cliente” se enquadra no tipo social, e, assim, de duas uma: ou será
o perpetrador de um crime, ou sua vítima. Esse sujeito que aparece para os olhos dos peritos com
as marcas indeléveis de sua sina fatal é aquele está apto a desaparecer. Antes mesmo de seu
desaparecimento, ele aparece, suspensivamente, como desaparecível. É mais um da ralé, mais
um cadáver que pode ser desconhecido. O que a perícia conhece como “futuro cliente”, o Estado
reconhece como um possível cadáver desconhecido. Antes de desaparecer, esse corpo já está
marcado pela lógica do desaparecimento. Mas como essa lógica entrou em operação?

1. Desaparecimento: política sistemática de Estado das ditaduras da América Latina

A história do desaparecimento sofreu uma inflexão fundamental na 2ª Guerra Mundial,
quando se tornou explicitamente uma política de Estado (FINUCANE, 2010, p. 175) cujo objetivo
era o extermínio de civis (PERRUSO, 2010, p. 17-18). O marco normativo dessa inflexão é o
1 Os autores fazem parte do Coletivo Político Quem e do Instituto Outubro e aproveitam a ocasião para
agradecer a todas e todos os integrantes de ambos, sem os quais, com as discussões, reflexões e ações
realizadas conjuntamente, este texto nunca teria sido possível. Reconhecemos, portanto, que as ideias e
argumentações apresentadas aqui são, antes de tudo, uma construção coletiva.
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decreto nazista “Noite e Neblina” (Nacht und Nebel Erlass), assinado em 17 de dezembro de
1941. O objetivo desse decreto, como observa Finucane (2010, p. 176), era duplo: primeiramente,
fazer com que um prisioneiro, a respeito do qual não se tinha absoluta certeza de que seria
condenado à morte por um tribunal militar, fosse subtraído da proteção da lei; segundamente,
produzir intimidação e gerar ansiedade na família do desaparecido e, depois, em toda a
comunidade, uma vez que o destino do indivíduo tornava-se permanentemente incerto.
Dentre os despojos de guerra capturados dos nazistas pelas forças agrupadas na Aliança,
encontra-se a política do desaparecimento. Durante a década de 50, a França a utiliza
maciçamente em suas colônias, sobretudo na Indochina e na Argélia, e os Estados Unidos
aperfeiçoam-na no Vietnã (PADRÓS, [s.d], p. 107). Porém, “a América Latina foi uma das regiões
onde a política de desaparecimento como método de Terror de Estado se impôs com maior
impacto e eficiência” (Ibidem, p. 106), e, acrescentaríamos, extensão.
A Guatemala carrega o fardo de ser um dos primeiros países nos quais o desaparecimento
foi aplicado como política de Estado durante a ditadura instalada após a queda de Jacobo Arbenz,
em 1954. Nas palavras de Padrós, "efetivamente, esse país foi uma espécie de 'laboratório' a
partir da criação da Polícia Judicial (força especial de segurança que agia sem ordem judicial e
tinha poder de prisão de suspeitos que eram mantidos incomunicáveis por períodos indefinidos) e
da atuação de esquadrões da morte (…)” (Ibidem, p. 106). Dos duzentos mil mortos durante os
conflitos armados - número que deve ser bem maior se considerarmos que a guerra civil ainda se
alastra no interior do país -, cerca de sessenta mil foram desaparecidos, segundo organizações
guatemaltecas de direitos humanos - para a Comissão de Esclarecimento Histórico, foram quase
trinta mil pessoas desaparecidas.
A consolidação e disseminação das ditaduras na América Latina, a partir da década de
1970, multiplicou o montante de desaparecidos na região: a ditadura argentina (1979 - 1986)
desaparece com aproximadamente 30.000 pessoas; o governo ditatorial de Pinochet (1973-1989)
é responsável por 3.000 desaparecimentos; o informe da Comissão da Verdade e Reconciliação
do Peru afirma que, entre os anos de 1983 a 1985 e de 1989 a 1993, a prática generalizada de
desaparecimento forçado produziu 4.414 casos2; no Brasil, a ditadura (1964-1985) desaparece
com 234 pessoas, segundo relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que não leva em
conta o desaparecimento de indígenas, camponeses, moradores de áreas periféricas e outros
setores sociais vulneráveis.
Não obstante os diferentes contextos sociais, culturais e políticos no qual foi aplicado, o
desaparecimento possui, do ponto de vista da sua metodologia, algumas ações constantes
(ANISTIA INTERNACIONAL, 1994, p. 91; PASCUAL, 2004, p. 62; BRASIL, 2014, p. 500): a)
sequestro ou prisão extrajudicial; b) privação de liberdade em estabelecimento clandestino ou
2

http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/peru/cv_peru_fasciculo_03.pdf. Acessado em 10 de agosto de
2015.
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legal; c) autores da ação são agentes do Estado ou de grupos políticos que agem sob comando
ou com anuência do Estado; d) ocultamento, por parte do Estado, do paradeiro e da situação da
vítima, seguido frequentemente da negação de que ela esteja sob custódia estatal; e) ocorrência
de execução, morte sob tortura ou em razão de maus tratos; f) ocultamento do cadáver ou dos
restos mortais da vítima.
Além de ocorrer em etapas, o desaparecimento, na maioria das vezes, não era um
processo arbitrário, impulsionado pela assanha assina de alguns agentes da repressão que “se
desviavam da conduta prescrita” - para nos valermos de um verdadeiro “dito popular” entre
autoridades de segurança quando pressionadas a explicar violações de direitos humanos
cometidas por seus subordinados. Ao contrário, as investigações conduzidas por diversas
comissões de verdade expuseram a real complexidade do sistema de desaparecimento, o qual
possuía uma face externa, visível, representada pelos chefes militares responsáveis por dar a
ordem e comandar a eficiente realização da tarefa, e uma face invisível ou mesmo clandestina,
associada aos agentes responsáveis pela execução do desaparecimento, aos locais clandestinos
de encarceramento, aos serviços de documentação, aos locais de “desova" de cadáveres etc.
Ambas as faces, a externa e a clandestina, permaneciam reciprocamente ligadas, dentre outras
coisas, pela hierarquização das instituições militares, pela fragmentação e despersonalização das
funções e por uma espécie de manejo de disposições subjetivas dos agentes capaz de levá-los a
cumprir zelosamente o trabalho – sujo!
Nos muitos contextos em que foi alçado ao estatuto de política de Estado, o
desaparecimento de pessoas envolvia a ação conjunta de diversos órgãos públicos, e não apenas
daqueles diretamente ligados à repressão. O relatório da Comissão da Verdade brasileira permite
ver que o desaparecimento de militantes assassinados durante a ditadura contou com a
colaboração direta dos Institutos Médico-Legais, serviços funerários, componentes do sistema de
Justiça e do sistema de saúde. Fiquemos com um caso ilustrativo dessa verdadeira rede de
práticas desaparecedoras: Gélson Reicher e Alex de Paula Xavier Pereira, ambos militantes da
Ação Libertadora Nacional (ALN), foram executados por agentes da repressão em 1972. Porém, a
versão da polícia, veiculada pela imprensa à época e, até recentemente, mantida pelas Forças
Armadas, dizia se tratar de morte decorrente de resistência à prisão. Os laudos dos exames
necroscópicos, do qual um dos signatários é Isaac Abramovitc, corrobora essa versão policial,
desconsiderando que os cadáveres apresentavam padrões de ferimentos compatíveis com
situações de execução - como recentemente apontou a equipe pericial da CNV, as feridas na face
e no esterno indicam que os atiradores se situavam em plano superior ao que estava posicionado
Alex. Além disso, os laudos foram lavrados com os nomes falsos Emiliano Sessa e João Maria de
Freitas, respectivamente, com os quais os dois militantes foram encaminhamentos para
sepultamento como indigentes no Cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo. Outra
peça no mecanismo de desaparecimento de Gélson e Alex: a 2a. Auditoria Militar recebeu ofício
do DOPS/SP comunicando a morte dos militantes bem como informando que os óbitos foram
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lavrados com aqueles nomes falsos. Contudo, o Juiz Auditor Nelson da Silva Machado
Guimarães, de posse de documentos ilegais, e ciente da adulteração das informações, apenas
declara a extinção de punibilidade em relação a Gélson e Alex, sem, contudo, avisar a família,
determinar a retificação dos documentos e proceder com o indiciamento dos envolvidos3.
A existência de uma rede de práticas, discursos e atores responsáveis direta ou
indiretamente pelo desaparecimento é atestada pelo testemunho dos sobreviventes. A militante da
ALN Iara Xavier, irmã de Alex e Iuri Xavier, e ex-companheira de Arnaldo Rocha Cardoso, todos
os três executados pela repressão, é precisa quanto à articulação entre os órgãos em depoimento
prestado a Comissão Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo “Rubens Paiva”:

Então nós vemos que a operação que eles tinham era do DOI, operação,
busca, captura, morte; passava pela conivência do IML; passava, pra
mim, pela conivência do cartório, do 20o Cartório aqui do Jardim
América, onde mais de 90% dos atestados de óbito, sejam falsos, sejam
os verdadeiros, foram lavrados; passavam pela conivência dos médicos
legistas, adulterando os laudos de necropsia, aos declarantes de óbito, e
chegavam na Justiça, na máquina perfeita e montada para esconder
crimes (BRASIL, 2014, 507).

Vítima da ditadura argentina, a ex-presa política e cientista política Pilar Calveiro sintetiza o
caráter sistemático, centralizado e organizado do desaparecimento: "Em suma, a modalidade
repressiva do Estado não foi um fato isolado, um excesso de alguns grupos fora de controle, mas
sim uma técnica repressiva adotada de maneira racional e centralizada” (2013, p. 43).
Racionalidade e centralização tal e tamanhas que eram capazes de articular diversos órgãos da
repressão: “contudo, embora tivessem diferenças circunstanciais,

todos coincidiam no

fundamental: manter e alimentar o aparelho desaparecedor, a máquina concentração/extermínio”
(ibidem). E, um pouco mais adiante, completa: "Em síntese, a máquina de torturar, arrancar
informação, aterrorizar e matar funcionou com maior ou menor eficiência e cumpriu
inexoravelmente seu ciclo no Exército, na Marinha, na Aeronáutica e nas polícias” (Ibidem, p. 44).
Portanto, a partir dos anos 1960, o desaparecimento se converteu, nas ditaduras latinoamericanas, em política de Estado sistemática, pois apresentava uma metodologia precisa e uma
cadeia organizacional estruturada, e maciça, porque não apenas foi utilizado extensamente como,
também, vitimou centenas de milhares de pessoas.
Por isso, o desaparecimento não pode ser tomado como um fenômeno entre outras tantas
expressões da violência de Estado na América Latina. Ao contrário, ele assume, aqui, um estatuto
3

A descrição completa da execução e desaparecimento de Gélson e Alex encontra-se no capítulo 11 do
relatório final da CNV. No site da Comissão, é também possível acessar os documentos analisados
pelos peritos.
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privilegiado que precisa ser tematizado conceitualmente para que seus efeitos sobre a formação
da sociedade latino-americana possam ser melhor determinados. Sobre a particularidade do
desaparecimento enquanto política estatal de repressão é explícito o depoimento do tenentecoronel Paulo Malhães, ex-agente de Centro de Informações do Exército e confesso responsável
pela ocultação de cadáveres assassinados na Casa da Morte de Petrópolis:

Quando o troço virou guerra, guerra mesmo, é que as coisas mudaram.
Porque a gente também foi aprender fora, alguma coisa. Aí os perfis das
prisões daqui mudaram; a forma de contato com os presos mudou;
surgiu a necessidade de aparelhos; porque – isso foi uma grande lição
que eu aprendi – o que causa maior pavor não é você matar a pessoa. É
você fazer ela desaparecer. O destino fica incerto. O seu destino como...
fica incerto. O que aconteceu, o que irá acontecer comigo? Eu vou
morrer? Não vou morrer? Entendeu? O pavor é muito maior com o
desaparecimento do que com a morte. A morte, não, você vê o cadáver
do cara, o cara ali, acabou, acabou. Não tem mais... mais o que pensar
nele. O meu destino, se eu falhar, vai ser esse. Já quando você
desaparece – isso é ensinamento estrangeiro – quando você
desaparece, você causa um impacto muito mais violento no grupo. Cadê
o fulano? Não sei, ninguém viu, ninguém sabe. Como? O cara sumiu
como? (Paulo Malhães, depoimento à Comissão Estadual da Verdade do
Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 2014. Arquivo CNV,
00092.002760/2014-83).

A morte possui materialidade, ela deixa rastros, resíduos; o desaparecimento, ao contrário,
parece revelar algo da ordem da pura ausência. Assim o compreenderam os poetas e músicos
que se dedicaram a cantá-lo4; assim testemunharam os familiares que o experimentaram5. Nisso
também está a dificuldade de pensá-lo. Não por acaso, os raros estudos que existem a respeito
do tema buscam analisá-lo a partir ou das suas causas (a violência de Estado, o perfil psicossocial
dos desaparecedores, etc.) ou das suas consequências sobre os familiares ou, ainda, da maneira
4
5

Em Desaparecido, Manu Chao canta: “Me llaman el desaparecido/ (…) Cuando me buscan nunca estoy/
Cuando me encuentran yo no soy/ El que está enfrente porque ya/ Me fui corriendo más allá/ Me dicen
el desaparecido/ Fantasma que nunca está (…)”.
Dentre os muitos testemunhos, destacamos a carta “Os torturadores pagarão”, escrita por Clelia Tejera
Lisbôa 20 dias após a descoberta dos restos mortais do seu filho desaparecido, Luiz Eurico Lisbôa,
militante assassinado pela ditadura e sepultado como desconhecido na vala clandestina do Cemitério de
Perus: “Pelas noites de vigília que passei chorando a ausência de meu filho e a incerteza do seu
destino/ Pelos dias, horas e minutos que vivi numa quase obsessão esperando que alguém chegasse, e
de repente, ao meu apartamento para me dizer onde e como ele estava/ Pelos sete anos que passei
sem poder me concentrar em nada, porque em minha mente só cabia sua imagem/ Pelo medo, que
tantas vezes me assaltou, de tê-lo de volta inútil e deformado pelas torturas/ (…) Pela saudade mais
cruel que me acompanhou ao longo desses sete anos e que agora há de prolongar-se pelo resto de
minha vida (…)”.
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como a legislação humanitária internacional procurou enfrentá-lo. No entanto, resta a ser feito um
esforço teórico que procure apreender o fenômeno do desaparecimento na sua especificidade,
enfrentando a questão: afinal, o que é o desaparecimento?

2. O desaparecimento como um tipo peculiar de dispositivo

Nossa hipótese é a de que o desaparecimento, convertido em política de Estado pelas
ditaduras latino-americanas, pode ser pensado a partir da noção de dispositivo. Trata-se, assim,
de aprofundar teoricamente a linha sugerida por Pilar Calveiro ao designar como técnica,
máquina, aparelho o conjunto das condições do desaparecimento durante a ditadura argentina.
Precisemos rapidamente aquilo que entendemos por dispositivo.
Primeiramente, o dispositivo é um conjunto heterogêneo de elementos discursivos
(enunciados políticos, científicos, morais, legislações, regulamentações e etc.) e não-discursivos
(instituições, medidas administrativas, organizações arquiteturais, tecnologias, etc.). Em segundo
lugar, o dispositivo é o que permite a existência de uma ligação instável entre esses elementos,
fornecendo-lhes, assim, o que poderíamos chamar de um padrão de racionalidade, o que permite
dizer que “o dispositivo tem uma função estratégica dominante” (FOUCAULT, 2001, p. 299), na
medida em que ele “está sempre inscrito num jogo de poder, mas sempre ligado a uma ou várias
bordas de saber, que dele nascem, mas, ao mesmo tempo, o condicionam” (Ibidem, p. 300). Por
fim, o dispositivo está intimamente ligado à produção de subjetividades, isto é, à produção de
disposição de condutas amplas que organizam a vida dos agentes em uma determinada
sociedade. Exemplos claros dessa produção são, por um lado, os sujeitos dóceis, assujeitados,
produzidos pelos dispositivos disciplinares, e, por outro lado, a figura do homo oeconomicus, isto
é, do sujeito de interesses cuja ação, somente pode ser explicada a partir do cálculo da
maximização do lucro individual em qualquer esfera da vida, mesmo aquelas tradicionalmente
apartadas da lógica do mercado (por exemplo, na universidade).
É importante destacar que, ao dizermos que os dispositivos são padrões de racionalidade
que agenciam elementos heterogêneos, não estamos afirmando a existência de um dispositivo ou
do dispositivo; os dispositivos não são, eles mesmos, componentes diversos de um dispositivo
capaz de ligar a todos a um padrão de racionalidade universal. Ao contrário, deve-se pensar o
dispositivo como uma rede instável que organiza elementos heteróclitos, discursivos e não
discursivos, visando a governar, gerir, controlar os homens.
Desse modo, vê-se facilmente como a política de desaparecimento pode ser pensada
como um dispositivo peculiar. Em primeiro lugar, o desaparecimento envolve um conjunto de
instituições (serviços médico-legais, sistema de justiça, cemitérios, polícias…), saberes (forenses,
jurídicos, criminais…), técnicas, etc, portanto, uma coleção heteróclita de elementos. Além disso,
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esses elementos não se organizam em sistema ou rede arbitrariamente ou voluntariamente. Eles
respondem de forma estratégica às demandas de certa racionalidade de poder (que racionalidade,
veremos mais adiante). Finalmente, o desaparecimento tem implicações subjetivas, ainda que,
como pretendemos defender, sejam da ordem da dessubjetivação, e ontológicas, pois operam
processos de “des-realização” de indivíduos. No entanto, certas características peculiares
distinguem o poder desaparecedor dos dispositivos tradicionalmente analisados, e.g., por
Foucault.
Primeiramente, porque o desaparecimento não é uma tecnologia de governo da vida no
sentido foucaultiano. Ou seja, no caso do desaparecimento, as intervenções do poder não
pretendem disciplinar os gestos, reordenar as condutas, individualizar os indivíduos, tornando-lhes
dóceis e eficientes; nem, tampouco, o objetivo é o de regular a população, controlar sua
distribuição, saúde, natalidade, crescimento e etc. Ao contrário, o dispositivo desaparecedor não
intervém sobre vida para criar novas formas de vida, mas para suspendê-la, interrompê-la, em
uma palavra, indeterminá-la. Como sintetizou o próprio general argentino Videla: “enquanto
estiverem desaparecidos não podem receber nenhum tratamento especial, [ele, o desaparecido] é
uma incógnita, é um desaparecido, não possui identidade, não está nem morto nem vivo, está
desaparecido” (apud PADRÓS, [s.d], p. 117, grifos nossos)
Em segundo lugar, os dispositivos biopolíticos analisados por Foucault são máquinas
produtoras de subjetividades. Não é esse o caso dos dispositivos desaparecedores. Eles atuariam
mais propriamente como o que Agamben chama de “processos de dessubjetivação” (2005, p. 15).
Com efeito, o desaparecimento não é apenas dos vestígios materiais, mas da própria identidade
da vítima, que, como acontece frequentemente ainda hoje, passam a ser chamados por um
número ou como “desconhecidos" ou, ainda, pela simples siglas NN (Ningún Nombre).
Essas características distintivas dos dispositivos desaparecedores nos parecem indicar
uma diferença mais profunda com relação aos dispositivos típicos da biopolítica tais como
analisados por Foucault. Isso porque, de certa maneira, enquanto os dispositivos biopolíticos
procuravam gerenciar determinadas populações submetidas a certo governo, os dispositivos
desaparecedores buscam exterminar populações encaradas como estando no exterior de
qualquer governo.

3. Populações supérfluas

No início de nosso texto, lembramos como o dispositivo desaparecedor originou-se na
segunda guerra com os campos de extermínio nazistas. Nesse sentido, é importante destacar que
os campos de concentração não surgiram como dispositivos de maneira repentina, mas ao
contrário, as condições para seu funcionamento surgiram paulatinamente durante o governo do
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Terceiro Reich e mesmo antes. Daí que seja de suma importância para a compreensão do
dispositivo do desaparecimento o fato, já destacado por Hannah Arendt, de que a lógica do campo
de extermínio nazista era indissociável da produção de uma classe de pessoas consideradas
como “dispensáveis” ou “supérfluas”:

A insana produção em massa de corpos é precedida pela preparação
histórica e politicamente inteligível dos corpos vivos. O impulso e, o que
é mais importante, o consentimento silencioso a tais condições sem
precedentes são os produtos desses eventos os quais, em um período
de desintegração política, subitamente tornaram centenas de milhares
de seres humanos pessoas sem teto, sem Estado, sem lei e
indesejáveis, enquanto milhões de seres humanos se tornaram
economicamente supérfluos e socialmente onerosos por conta do
desemprego. (ARENDT, 1976, p. 447).

É esse fenômeno que destacamos mais acima, ao dizer que, ao contrário dos dispositivos
biopolíticos, o dispositivo do desaparecimento se dirigia a populações de certa maneira exteriores
ao governo. No caso do campo de extermínio nazista, a figura do apátrida tornava-se central.
Primeiramente, porque o apátrida perdia a proteção de qualquer governo oficial. Arendt lembra
aqui como as garantias de proteção legais em solo estrangeiro dependiam completamente de
tratados internacionais e acordos bilaterais, de maneira que uma pessoa que não pertencesse a
nenhum governo local, por esse próprio fato, não pertencia também a essa rede de proteção.
Ainda que o direito a asilo fosse reconhecido em diversos países, esse direito era considerado um
direito de exceção, a ser aplicado a casos individuais, não a contingentes populacionais inteiros;
outro agravante era o fato de que, de modo geral, o direito ao asilo era aplicado àqueles que
haviam de algum modo se indisposto com seus governos locais, enquanto, ironicamente, os
apátridas do entre guerras eram, no mais das vezes, inocentes: “A inocência, no sentido de uma
falta completa de responsabilidade, era a marca da ausência de direitos e um selo da sua perda
de status político.” (ARENDT, 1976, p. 295).
Em segundo lugar, mais profundamente, a figura do apátrida tornava-se a figura do
inumano. Desde Aristóteles, duas características consideradas essenciais da humanidade eram a
fala relevante e a participação em uma comunidade política. Essas duas características estão
obviamente ligadas: a fala relevante é precisamente aquela que habilita a pessoa à vida política,
enquanto a participação na comunidade política é que torna a fala relevante. Ambos os direitos
eram negados aos apátridas: sendo expulsos da comunidade política, suas falas também perdiam
toda relevância. De certo modo, a situação do apátrida era considerada por Arendt como ainda
pior que a situação dos escravos na Antiguidade: os escravos ainda cumpriam alguma função na
sociedade, enquanto o apátrida era completamente supérfluo. É essa condição de superfluidade
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que torna possível o extermínio em massa:

Mesmo os nazistas começaram o extermínio dos judeus com sua
privação de qualquer estatuto legal (o estatuto de cidadãos de segunda
classe) e com sua retirada do mundo dos vivos ao colocá-los em guetos
e campos de concentração; e antes de colocarem as câmaras de gás em
movimento, eles testaram cuidadosamente o terreno ao se certificarem,
com satisfação, que nenhum país aceitaria tais pessoas. O ponto é que
se criou uma condição de completa falta de direitos antes de se desafiar
o direito à vida. (ARENDT, 1976, p. 296).

Podemos assim, a partir das considerações de Arendt, isolar duas características
essenciais dos apátridas: em primeiro lugar, são, de modo geral, considerados como exteriores a
qualquer comunidade política e, em segundo lugar, são por isso mesmo menos que humanos.
São assim considerados supérfluos e podem, portanto, ser exterminados sem maiores
consequências.
Essas duas características também são observáveis no caso dos desaparecidos nas
ditaduras latino-americanas. No entanto, ao invés da figura do apátrida, um novo personagem
surge em cena, o subversivo, o comunista ou o inimigo interno. Em primeiro lugar, a própria noção
de subversivo infiltrado já coloca o alvo como sendo externo ao corpo da noção, fruto de uma
infiltração. Essa caracterização da subversão como fruto de potências externas é bastante clara,
por exemplo, no Manual Básico da Escola Superior de Guerra:

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 utilizada,
explorando

as

vulnerabilidades

das

sociedades

democráticas,

subreptícia e clandestinamente, através da qual procuram enfraquecêlas e induzi-las a submeter-se a seu regime sociopolítico. A guerra
revolucionária

comunista

tem

como

característica

principal

o

envolvimento da população do país-alvo numa ação lenta, progressiva e
pertinaz, visando à conquista das mentes e abrangendo desde a
exploração dos descontentamentos existentes, com o acirramento de
ânimos contra as autoridades constituídas, até a organização de zonas
dominadas, com o recurso à guerrilha, ao terrorismo e outras táticas
irregulares, onde o próprio nacional do respectivo país-alvo é utilizado
como combatente. É de concepção marxista-leninista. (BRASIL, 1976, p.
79)
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Se o perigo vem de uma potência externa, então, deve-se reagir contra ele se utilizando de
todo o aparato repressor da nação: “Assim, é a nação como um todo que a ela deve opor-se e
opor-se dinamicamente ou, como desejam alguns, parar, isto é, deter a ação adversa, e
responder.” (ibid, p. 99). O objetivo final é claro: “Por definição, portanto, torna-se suspeita toda a
população, constituída de ‘inimigos internos’ potenciais que devem ser cuidadosamente
controlados, perseguidos e eliminados” (ibid., 1976, p.38, grifo nosso).
Assim, não surpreende que rapidamente esses subversivos sejam considerados menos
que humanos. Como relata Pilar Calveiro, “É interessante observar que todos os [guardas dos
campos] necessitavam acreditar que os 'sugados' eram subversivos, ou seja, menos que homens
(segundo as palavras do general Camps, 'não desapareceram pessoas, e sim subversivos')”
(CALVEIRO, 2013, p. 48). Observem bem as palavras do general: “não desapareceram pessoas,
e sim subversivos”. Mas quem eram esses “subversivos”?

4. O que é um desaparecido?

Em seu livro sobre o poder desaparecedor, Pilar Calveiro procura enfatizar o
enquadramento político do desaparecido:

Os desaparecidos eram, em sua imensa maioria, militantes. Negar isso,
negar essa condição, é mais uma forma de exercício da amnésia, mais
uma forma de fazer com que desapareçam, agora no sentido político. Se
suas concepções estão certas ou erradas é outra questão, mas o certo é
que o fenômeno dos desaparecidos não se refere a um massacre de
‘vítimas inocentes’, mas sim ao assassinato e à tentativa de
desaparecimento e desintegração total de uma forma de resistência e
oposição: a luta armada e as concepções populistas radicais dentro do
peronismo e da esquerda. (CALVEIRO, 2013, pp. 148-9)

Por um lado, é verdade que o poder desaparecedor se exerceu de maneira mais visível
contra os militantes de esquerda. Por outro lado, talvez esse enfoque seja demasiado restrito: no
Brasil, por exemplo, alguns grupos de trabalho em antropologia forense tem descoberto em valas
comuns clandestinas (como, por exemplo, no cemitério de Perus) milhares de ossadas de
pessoas desaparecidas. Além disso, o Relatório Figueiredo menciona que a prática de
desaparecimento forçada também se exerceu contra as populações indígenas. Muitos dessas
pessoas não são militantes, mas simplesmente desaparecidos, sobre os quais pouco se sabe,
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exceto que provavelmente pertenciam a isso que o sociólogo Jessé Souza chamou de ralé:

O processo de modernização brasileiro constitui não apenas as novas
classes sociais modernas que se apropriam diferencialmente dos
capitais cultural e econômico. Ele constitui também uma classe inteira de
indivíduos, não só sem capital cultural nem econômico em qualquer
medida significativa, mas desprovida, esse é o aspecto fundamental, das
precondições sociais, morais e culturais que permitem essa apropriação.
É essa classe social que designamos neste livro “ralé” estrutural (…).
(SOUZA, 2009, p. 21, grifo original).

Chamamos atenção para esse ponto, pois ele nos parece fundamental para explicar a
perpetuidade do dispositivo do desaparecimento na sociedade brasileira. De fato, vimos na seção
anterior como o desaparecimento dependia de uma dupla caracterização do desaparecido: por um
lado, como externo à sociedade e, por outro, como sendo menos que humano. Ambos esses
pontos se aplicam à assim chamada ralé brasileira: sobre o primeiro ponto, Jessé Souza mostra
como falta a essas pessoas disposições essenciais ao mercado de trabalho, como disciplina,
capacidade de concentração e pensamento prospectivo, o que as coloca à margem da sociedade.
Sendo considerados marginais, são, por isso mesmo, desqualificados como menos que gente.
Como bem ressalta Jessé Souza, não é surpreendente que a maior parte dos informantes de
Florestan Fernandes em sua pesquisa sobre A Integração do Negro na Sociedade de Classes
aspirasse precisamente a ser gente, como fica claro, por exemplo, no relato abaixo:

Um dos sujeitos das histórias de vida, que vivia com a mãe e a irmã “ao
deus dará”, relata o deslumbramento que sentiu, por volta de 1911, ao
passar a viver, aos dez anos, na casa de um italiano. Viu, então, “o que
era viver no seio de uma família, o que entre eles (os italianos) era coisa
séria.” “Gostava porque comia na mesa...” e podia apreciar em que
consistia “viver como gente”. (FERNANDES, apud SOUZA, 2003, o. 163)

Não nos cabe aqui refazer a genealogia dessa ralé, de resto bem traçada por Jessé Souza
em seu livro. Antes, gostaríamos apenas de destacar como, diante dessa contínua
desumanização da ralé, não é nenhuma surpresa que o dispositivo desaparecedor continue
atuando, com sua máquina de produzir cadáveres desconhecidos.

5. Os desaparecidos políticos e os desaparecíveis
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Quem foram e quem são os sujeitos alvos do dispositivo desaparecedor? Quem em nossa
sociedade são os desaparecíveis? A essa pergunta, a Lei n. 9104/95 nos diz, em relação a um
período determinado, que “são reconhecidos como mortas, para todos os efeitos legais, as
pessoas que tenham participado, ou tenham sido acusadas de participação, em atividades
políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por este motivo,
tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, deste então, desaparecidas, sem que
delas haja notícias”. Certos setores de nossa sociedade construíram narrativas, histórias e
articulações institucionais que delimitam de maneira precisa aqueles que podem se encaixar na
categoria de desaparecidos políticos: apenas os militantes das diversas organizações guerrilheiras
desaparecidos durante a ditadura. Todos os demais — índios, camponeses, pobres, negros,
indigentes, bandidos, etc. — não entrariam no cômputo geral, já que, ou eram mero “dano
colateral” do verdadeiro alvo do poder desaparecedor, ou ainda seriam uma mera ralé, a qual não
se deve dedicar muita atenção. Tal resposta, que tem sido construída e fomentada pelas práticas
institucionais de construção da memória, verdade, justiça e reparação em relação ao período
ditatorial, parece se amparar em um argumento sugerido por Calveiro, ao analisar o poder
desaparecedor, conforme o seguinte trecho de seu pioneiro Poder e Desaparecimento:

Os desaparecidos eram, em sua imensa maioria, militantes. Negar isso,
negar essa condição, é mais uma forma de exercício da amnésia, mais uma
forma de fazer com que desapareçam, agora no sentido político. Se suas
concepções estão certas ou erradas é outra questão, mas o certo é que o
fenômeno dos desaparecidos não se refere a um massacre de ‘vítimas
inocentes’, mas sim ao assassinato e à tentativa de desaparecimento e
desintegração total de uma forma de resistência e oposição: a luta armada e
as concepções populistas radicais dentro do peronismo e da esquerda. (p.?)

Evidentemente, Calveiro aí se refere ao contexto argentino, mas não é difícil encontrar
quem defenda esse mesmo argumento no Brasil. De fato, tudo se passa como se, no Brasil, as
afirmações de Calveiro encontrassem ainda mais ressonância, uma vez que, aqui, o poder
desaparecedor teria sido mais seletivo, operando apenas contra um restrito grupo de pessoas.
Esquecer esse fato seria, assim, efetivar um novo silenciamento: silenciadas por suas mortes,
silenciadas pela proibição ao seu luto, silenciadas pela negação de suas mortes, essas vítimas
seriam agora novamente silenciadas pelo abafamento de suas vozes, seus clamores, seus gritos
de guerra. Daí porque, restringir a categoria de desaparecidos aos assim chamados
desaparecidos políticos seria também uma maneira de dizer: nós, politicamente, impedimos o seu
real desaparecimento, pois suas lutas políticas serão lembradas e seus clamores terão lugar em
nossas vozes.
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É verdade que não se deve esquecer a importância do resgate da dimensão política
desses desaparecimentos. No entanto, essa não seria uma forma equívoca de construir uma
política que faz desaparecer outros sentidos políticos perpetrados pelo próprio dispositivo
desaparecedor? Em última instância, de fazer desaparecer o sentido da luta dos próprios
militantes a quem se quer recordar? Esquece-se, assim, que o resgate do projeto político dos
militantes desaparecidos não deveria consistir apenas na recordação de seu passado, mas na
atualização do projeto político desses militantes, insistindo que ele ainda não foi cumprido, e que
parte desse cumprimento seria, justamente, dar voz a essa ralé ainda desconhecida, devolver-lhe
seu nome e seu rosto, sua dignidade como gente. Os ditos desaparecidos políticos só terão sido
autenticamente lembrados e justiçados, se o sentido de suas lutas políticas não desaparecer no
processo de memorialização. Dito de outro modo, só seremos fiéis a luta dos desaparecidos
políticos se mantivermos viva a política que não aceita a separação entre os militantes das
organizações políticas e a ralé.

Isto porque, o argumento que estabelece uma clivagem

demasiado estrita entre “aqueles que participavam de atividades políticas” (os militantes) e o
restante da população, presumivelmente relegado à categoria de “a-políticos”, só reitera a lógica
de separação que está na base da perpetuação do desaparecimento como dispositivo do Estado.
Certas pessoas podem ser desaparecidas da histórica, da política, da memória, da justiça em
relação aos nossos mortos? A separação que a categoria “desaparecido político” efetua parece
ignorar a própria dimensão política do desaparecimento. Afinal, a instalação do dispositivo
desaparecedor entre nós dependeu, entre outras coisas, da classificação de uma parcela de
nossa população como ralé, como simplesmente dispensável ou exterminável. No passado, diziase que esses eram os subversivos (relembremos a supracitada fala do general argentino Camps,
para quem “não morreram pessoas, apenas subversivos”). No presente, fala-se em “futuros
clientes”, negros, vagabundos, bandidos, etc. Estabelecer uma distinção entre desaparecidos
legítimos (ou “políticos”, tanto faz nesse contexto) e o restante, os quais não merecem nossa
atenção, é perpetuar essa fala, é compactuar com a desumanização do outro. Lutar contra a
perpetuação do dispositivo desaparecedor, que vitimou militantes e ralé, é atualizar o sentido
político das lutas dos “desaparecidos políticos”, é afirmar que não aceitaremos que pessoas
continuem sendo desaparecíveis.
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